
De ambitie van de zorgverzekeraars

voor de Nederlandse zorg in 2025



Missie zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de 

zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen 

te behartigen en hen te ondersteunen bij hun missie:

Het leveren van een waardevolle bijdrage aan 

kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg 

voor alle verzekerden gericht op het bevorderen van 

gezondheid en kwaliteit van leven, nu en in de 
toekomst. 



9 zorgverzekeraars, 31 zorgkantoren

ASR, CZ, DSW,  ENO, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en 

Zorg en Zekerheid

Uitvoerder zorgverzekeringswet > Zvw - door zorgverzekeraars

Uitvoerder Wet langdurige zorg > Wlz - door zorgkantoren

Zorgkantoren zijn gelieerd aan genoemde zorgverzekeraars 

behalve ASR en ENO maar opereren vanuit 31 regio’s 







Een goed houdbaar
zorgsysteem… …

…dat de persoon centraal 
stelt…

… zorg met compassie op een effectieve 
manier in netwerken rondom 
de patiënt levert …

…en zinnig, zuinig en eerlijk omgaat 
met het premiegeld om solidariteit te 
behouden.

• De zorg is van goede kwaliteit: 

deskundig, veilige en menselijk

• Iedereen heeft gelijke toegang tot zorg.

• De betaling van zorgkosten is 

rechtvaardig verdeeld.

• Breed draagvlak in de samenleving voor 

het zorgsysteem.

• Zorg focust op gezondheid,  

welbevinden en 

zelfredzaamheid

• De behoeften en mogelijkheden 

van de patiënt zijn het 

vertrekpunt voor zorg op maat

• Patiënten hebben keuzevrijheid 

en houden regie over eigen 
zorg

• De zorg wordt geïntegreerd geleverd en 

volgt de patiënt (niet andersom.) 

• Gebruik van digitale zorg, innovatieve 

technologie en nieuwe zorgconcepten 

• De zorg is wezenlijk anders 

georganiseerd dan nu.

• Beheerste groei van de 

zorguitgaven

• Zo effectief en efficiënt 

mogelijke besteding van het 

premiegeld

• Duurzaam en klantgericht 
verzekeren

De ambitie van

de zorgverzekeraars

voor de Nederlandse 

zorg in 2025



Innovatie

• De zorg is wezenlijk anders georganiseerd dan nu.

• De behoeften en mogelijkheden van de patiënt 

zijn het vertrekpunt voor zorg op maat, patiënten 

hebben keuzevrijheid en houden regie over eigen zorg

• Gebruik van digitale zorg, innovatieve technologie en 

nieuwe zorgconcepten 

• Zo effectief en efficiënt mogelijke besteding van het premiegeld

en beheerste groei van de zorguitgaven



Regelingen

• Kaderregeling VWS subsidies

Uitvoering beleid cure en care VWS. Uitvoerder: ministerie van VWS

• Regeling zorginfrastructuur (tot 2020)

Vernieuwing in extramurale zorg. Uitvoerder: zorgkantoren en 

gemeenten

• Regeling regionale ruimte (vanaf 2019)

Kwaliteitsverbetering in regionale langdurige zorg. Uitvoerder: 

zorgkantoren

• Subsidieregelingen particuliere fondsen

Diverse doelstellingen (zie fondsenboek). Uitvoerder: fondsen

• Regeerakkoord 2017-2021

Extra geld voor verpleeghuiszorg en ???



Geld voor zorg 2017-2021
• Het is ook bij zorgverzekeraars/zorgkantoren bekend dat er 

meer geld naar de zorg zal gaan, maar ook zij moeten het 

Regeerakkoord afwachten;

• Ook bij zorgverzekeraars/zorgkantoren bestaat het gevoel dat 

de tarieven in de zorg niet altijd toereikend zijn, maar hiervoor 

moeten de uitkomsten van kostenonderzoeken van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) afgewacht worden;

• Zorgverzekeraars/zorgkantoren willen van marktgerichte 

inkoop van zorg naar inkoop op basis van kwaliteitsgesprekken 

met zorgaanbieders gaan. Maar ook moeten zij ervoor zorgen 

dat de premies redelijk blijven, dus doelmatigheid en kosten-

beheersing blijven nodig. De balans hierin vinden kost tijd.



Kom zelf in actie

• Wees goed geïnformeerd over wat gaande is in de 

(gezondheids)zorg; 

• Heb persoonlijke contacten met andere stakeholders in de 

(gezondheids)zorg; 

• Stel u actief op bij het verkrijgen van subsidie;

• Vergeet de particuliere fondsen niet.



De kost gaat voor de baat uit

Eigen initiatief, vooroplopen bij vernieuwing en kwaliteitsverbetering 

versterkt uw positie. Start dus zelf met innovatie!

Hartelijk dank voor uw belangstelling


