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Woord vooraf 

U heeft met deze studie een uitgebreid overzicht in handen van hoe de gezondheidszorg in Nederland 

is georganiseerd.  

Céline Vanhaverbeke, laatstejaars Bachelor studente in Bedrijfsmanagement met specialisering in 

rechtspraktijk aan de katholieke hogeschool Vives kreeg tijdens haar stage in het kantoor van Flanders 

Investment & Trade in Den Haag de mogelijkheid om een verouderde marktstudie betreffende de 

gezondheidszorg in Nederland te actualiseren. 

Zij zegt zelf: “Dankzij dit eindwerk heb ik ontdekt dat hoewel België en Nederland buurlanden zijn toch 

veel dingen anders geregeld worden. Niet alleen de cultuur, maar ook het beleid in beide landen ligt 

verder uiteen dan ik verwacht had. De laatste drie maanden hebben me dan ook inzichten gegeven die 

ik zonder het maken van dit eindwerk nooit had opgedaan.”  

De studie geeft u een gedetailleerd overzicht van hoe de zorg is georganiseerd, wie de actoren zijn in 

het Nederlands zorgstelsel en welke de kanalen zijn via dewelke diensten of goederen uit Vlaanderen 

hun weg zouden kunnen vinden op de Nederlandse markt. 

Wij wensen u goede lectuur van dit werk en blijven tot uw dienst mocht u meer specifieke vragen 

hebben rond deze materie. 

Den Haag, 1 september 2018  
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1. Inleiding 

De gezondheidszorg is wereldwijd een van de belangrijkste sectoren omdat iedereen er op een bepaald 

moment in zijn/haar leven mee in aanraking komt. Jaarlijks wordt voor Europa de Euro Health 

Consumer Index (EHCI) opgesteld. Deze index vergelijkt de Europese gezondheidssystemen op 

6 verschillende categorieën. Het Nederlandse zorgstelsel staat in 2017 in deze index op nummer één.  

Om de Europese nummer één te blijven en om aan de behoeften van de bevolking te blijven 

beantwoorden, moet constant geïnvesteerd en geïnnoveerd worden in een betere zorg.  

Deze investeringen en innovaties gebeuren onder meer op vlak van wetgeving en de financiering ervan 

maar ook op vlak van aangeboden zorg. 

Een goede regeling ligt aan de grond van het succes van het Nederlandse gezondheidssysteem.  

Dit marktonderzoek tracht in kaart te brengen hoe deze regeling er in Nederland uitziet anno 2018.  

Er wordt onder meer ingegaan op de verschillende rollen binnen het Nederlandse Zorgstelsel.  

Zo bepaalt de overheid via verschillende wetten en regelgevingen hoe de zorg gestructureerd is en 

wordt het algemene kader bepaald door vier stelselwetten. 

Het feit dat de gezondheidszorg zo’n belangrijke sector is, heeft tot gevolg dat de totale uitgaven aan 

de zorg hoog zijn. In 2017 bedroegen deze totale uitgaven ongeveer 97,5 miljard euro.  

Het Nederlandse Zorgstelsel is een complex systeem van regelingen en dat brengt kosten met zich mee. 

Veel mensen vinden 97,5 miljard euro een veel te hoog bedrag, maar dat is vaak omdat ze niet 

voldoende op de hoogte gesteld zijn van de oorzaak van dit bedrag. Een uitgebreider onderzoek naar 

deze uitgaven toont aan hoe dit bedrag tot stand is gekomen. 

Uiteindelijk is het zorgniveau waarop Nederland zich momenteel bevindt waar het allemaal om draait. 

De toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg zijn erg belangrijk. Het moet voor  

de zorggebruiker duidelijk zijn hoe en waar hij aanspraak kan maken op deze zorg zonder dat de zorg 

extreem duur wordt. 

Dit marktonderzoek is enerzijds interessant voor zorggebruikers en anderzijds voor Vlaamse 

ondernemingen die willen toetreden tot de Nederlandse gezondheidssector. Door dit marktonderzoek 

krijgen zij namelijk een inkijk in het Nederlandse Zorgstelsel. 
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2. De rol van de overheid en de zorgverzekeraars 

In dit eerste hoofdstuk wordt de rol van de overheid en de rol van de zorgverzekeraars besproken.  

Ten eerste wordt de rol van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besproken.  

De gezondheidssector valt namelijk onder haar verantwoordelijkheid. Daarna wordt dieper ingegaan 

op de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Dit is de belangrijkste autoriteit met betrekking tot  

de gezondheidssector. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ook aandacht gegeven aan de zorgverzekeraars. 

Rol van het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport 

De gezondheidssector in Nederland valt binnen de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Haar missie is dan ook “Nederland gezond en wel”1.  

Anno 2018 werken ongeveer 5.000 ambtenaren voor dit ministerie. Zij maken het overheidsbeleid op 

gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport. 

Op het gebied van de volksgezondheid stimuleert het ministerie de inwoners van Nederland tot het 

behalen en behouden van een gezond gedrag. Dit houdt in dat men nastreeft dat de mensen meer gaan 

bewegen, minder roken en bij voorkeur stoppen met roken, etc. Daarnaast heeft het ministerie ook als 

prioriteit dat mensen die er nood aan hebben tijdig een beroep kunnen doen op vormen van 

gezondheidszorg. Het is dus met andere woorden belangrijk dat huisartsen, ziekenhuizen etc. 

voldoende toegankelijk zijn voor iedereen in nood. Die mensen zijn immers verzekerd en hebben dus 

recht op een goed gestructureerde en toegankelijke zorg. Het Ministerie van VWS zorgt samen met 

aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties dat er voldoende keuzemogelijkheden en voorzieningen 

zijn.2
 

Sinds 26 oktober 2017 is Hugo de Jonge de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens 

viceminister-president. Zijn persoonlijke doelstelling op vlak van gezondheidszorg is werken aan een 

zorgzamere samenleving zodat mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen wanneer dit nodig is.3
 

De doelstelling waarrond het ministerie werkt is het persoonlijker maken van de zorg zodat die aan  

de noden van de mensen voldoet. Om deze doelstelling te kunnen behalen, moeten binnen de zorg 

veel taken verschuiven. Zo worden sommige taken van ziekenhuizen verplaatst naar zorg in de buurt. 

Daarnaast hebben ook gemeenten taken overgenomen die eerst toebehoorden aan de overheid.  

Zo wordt de Jeugdzorg bijvoorbeeld sinds 2015 op gemeentelijk niveau georganiseerd.4
 

In het voorjaar van 2018 heeft het kabinet hoofdlijnenakkoorden gesloten met de sectoren in  

de curatieve zorg. Deze hoofdlijnakkoorden zijn voornamelijk gericht op het drukken van de stijging van 

                                                           
1  MINISTERIE van VWS, Nederland Gezond en Wel, s.d., www.nederlandgezondenwel.nl/nederland-gezond-en-wel 

(consultatie 2 mei 2018) 
2  RIJKSOVERHEID, Organisatie, s.d., www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-

sport/organisatie (consultatie 16 april 2018) 
3  RIJKSOVERHEID, Hugo de Jonge, s.d., www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge  

(consultatie 16 april 2018)  
4  RIJKSOVERHEID, Beleidsagenda VWS 2018: Zorg die verschil maakt, s.d., www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws (consultatie 16 april 2018) 

http://www.nederlandgezondenwel.nl/nederland-gezond-en-wel
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie
http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws
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zorguitgaven en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Binnen deze akkoorden komen een aantal 

belangrijke onderwerpen en afspraken aan bod. 

Een van die onderwerpen is de prijs van medicijnen die momenteel te hoog ligt. Als ziekenhuizen en 

zorgverzekeraars samenwerken, kan dit leiden tot beter betaalbare en toegankelijkere 

geneesmiddelen. Op dit moment werken de Benelux en Oostenrijk samen op dit vlak. De vier landen 

hebben een plan van aanpak opgesteld met als doel nieuwe medicijnen betaalbaar te maken en sneller 

beschikbaar te stellen5. Ook moet er meer gebruik gemaakt worden van moderne technologie.  

De overheid moet voorwaarden stellen die betrekking hebben op het gebruik van moderne 

technologie binnen de zorg. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds een kwalitatief 

betere zorg door het delen van informatie en anderzijds de bescherming van gegevens en vooral  

de privacy6. Daarnaast moeten de administratieve lasten en de bureaucratie verminderen. Dit is een 

belangrijk agendapunt omdat artsen bij een vermindering hiervan meer tijd hebben om onder andere 

kwetsbare ouderen te helpen en zorg in achterstandswijken aan te bieden. Verder komt ook  

het stimuleren van de samenwerking binnen de zorg en het verkorten van wachtlijsten aan bod. 

Wachtlijsten kunnen ingekort worden door een betere verdeling van de bestaande 

behandelingscapaciteit en door een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende 

aanbieders en financiers van gezondheidszorg. Daarnaast zal men ook inzetten op een versnelde 

opbouw van ambulante zorg. Tot slot is het ook van belang om zorg dichter bij de mensen en op  

de juiste plek aan te bieden. Met de juiste plek wordt bedoeld dat onder andere regionale loketten 

opgericht worden die helpen bij het vinden van een correcte plaats voor de patiënten. Op die manier 

komt niet alles op de schouders van de huisartsen en ziekenhuizen terecht.7
 

In 2006 heeft het ministerie van VWS het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  

de opdracht gegeven om een Zorgbalans op te maken. Dit is enerzijds een overzicht van de prestaties 

van de gezondheidszorg in Nederland en anderzijds is het ook een schets van hoe het zorgsysteem 

functioneert8. De Zorgbalans wordt gemaakt op basis van 125 indicatoren waar de bereikbaarheid van 

huisartsen en de ontwikkelingen in zorguitgaven er twee van zijn.  

Deze indicatoren worden gevormd door het gebruik van verschillende bronnen, zoals enquêtes bij  

de zorggebruikers en jaarverslagen, en omvatten drie hoofdonderwerpen, namelijk de kwaliteit,  

de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg. De informatie die men aan de hand van deze 

indicatoren verkrijgt en vormt, wordt vergeleken met de gegevens van voorbijgaande jaren om te 

kijken of er vooruitgang is. Daarbovenop is er ook een vergelijking met andere landen zodat men kan 

zien hoe Nederland ten opzichte van de wereld gepositioneerd is op vlak van de gezondheidszorg.  

Het rapport van de Zorgbalans verschijnt vierjaarlijks. Het laatste rapport dat gepubliceerd werd, 

                                                           
5  RIJKSOVERHEID, Beleidsagenda VWS 2018: Klaar voor de toekomst, s.d., www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-klaar-voor-de-toekomst  
(consultatie 13 april 2018) 

6  RIJKSOVERHEID, Beleidsagenda VWS 2018: Innovatie, s.d., www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
volksgezondheid-welzijn-en- sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-innovatie (consultatie 13 april 2018) 

7  RIJKSOVERHEID, Beleidsagenda VWS 2018: Klaar voor de toekomst, s.d., www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
volksgezondheid-welzijn-en- sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-klaar-voor-de-toekomst  
(consultatie 13 april 2018) 

8  RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU, Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak, s.d., 
www.gezondheidszorgbalans.nl/Projecten/Over_de_Zorgbalans_achtergrond_en_aanpak (consultatie 13 april 2018) 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-klaar-voor-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-klaar-voor-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-klaar-voor-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-innovatie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-innovatie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-innovatie
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-klaar-voor-de-toekomst
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-klaar-voor-de-toekomst
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/beleidsagenda-vws/beleidsagenda-vws-2018-klaar-voor-de-toekomst
https://www.gezondheidszorgbalans.nl/Projecten/Over_de_Zorgbalans_achtergrond_en_aanpak
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verscheen in oktober 2014. In het najaar van 2018 wordt dus een nieuw rapport verwacht.  

De website zelf wordt wel twee keer per jaar voorzien van actuele gegevens9. 

Het ministerie van VWS werkt samen met verschillende instellingen en diensten om een zo goed 

mogelijk beleid te kunnen voeren. In totaal zijn er zeven instellingen en diensten die onder  

de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS vallen. De eerste is de Centrale Commissie 

Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Het CCMO is opgericht om de bescherming van proefpersonen bij 

medisch- wetenschappelijk onderzoek te waarborgen. Dit gebeurt door middel van een toetsing aan 

de wettelijke bepalingen omtrent het medisch-wetenschappelijk onderzoek en met de vooruitgang van 

de medische wetenschap in het achterhoofd. Ook is er het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG). Het CBG is een zelfstandig college dat beslist over de toelating van geneesmiddelen op  

de Nederlandse markt. Het college is er om het goed en veilig gebruik van geneesmiddelen  

te waarborgen en bevorderen. De derde is het CIBG. Oorspronkelijk stond de afkorting CIBG voor 

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, maar omdat de betekenis de lading niet meer 

dekt, wordt enkel de afkorting nog gebruikt. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie die onder andere 

besluiten neemt en vergunningen verstrekt op basis van de Nederlandse wetgeving. Daarnaast is er ook 

nog de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Het DUS-I is net als het CIBG  

een uitvoeringsorganisatie, maar met een andere taak. Het DUS-I staat namelijk in voor het toekennen 

en bepalen van de subsidies van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vijfde 

instelling is de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Het IGJ i.o. is  

de toezichthoudende instelling op vlak van toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van de jeugdzorg 

en gezondheidszorg. Verder is er nog het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

Het RIVM staat in voor het wetenschappelijk onderzoek en toezicht op vlak van milieu, 

volksgezondheid en natuur. Eén van die taken van het RIVM is het opmaken van de Zorgbalans die 

hierboven besproken werd. Tot slot is er het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP doet 

zelfstandig onderzoek en brengt aan de hand van dat onderzoek adviezen uit. Een voorbeeld van een 

vaste taak van het SCP is het tweejaarlijks uitbrengen van een Sociaal en Cultureel rapport10. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

Op 1 oktober 2006 werd de Nederlandse Zorgautoriteit opgericht naar aanleiding van het toenmalig 

nieuwe zorgstelsel in Nederland. De NZa ontstond door het samenvoegen van het College tarieven 

gezondheidszorg en het College toezicht zorgverzekeringen. De taken die beide Colleges hadden, blijven 

bestaan en worden sinds 1 oktober 2006 geregeld door de NZa, maar het accent werd wel verplaatst 

van de uitvoering van de verzekeringswetten binnen de zorg en de beheersing van de kosten naar  

het proactief vaststellen van voorwaarden voor de handhaving van de marktwerking en  

de marktwerking zelf11. 

Voorheen had de NZa drie grote rollen, maar daar is een vierde niet te verwaarlozen rol bijgekomen. 

                                                           
9  M.J. VAN DEN BERG, C. DEUNING, R. GIJSEN, A. HAYEN, R. HEIJINK, M. KOOISTRA, M. LAMBOOIJ, L.C.M. LIMBURG, 

Definitierapport Zorgbalans, 2011, www.rivm.nl/dsresource?objectid=f4bfd6b5-229d-4412-8de8-862b8e93c59c, 1-7. 
10  RIJKSOVERHEID, Diensten en instellingen, s.d., www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-

welzijn-en-sport/organisatie/diensten-en-instellingen (consultatie 13 april 2018) 
11 X, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), s.d., www.parlement.com/id/vhyldtcm06tl/nederlandse_zorgautoriteit_nza 

(consultatie 13 april 2018) 

https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=f4bfd6b5-229d-4412-8de8-862b8e93c59c
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/diensten-en-instellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/diensten-en-instellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/diensten-en-instellingen
https://www.parlement.com/id/vhyldtcm06tl/nederlandse_zorgautoriteit_nza
https://www.parlement.com/id/vhyldtcm06tl/nederlandse_zorgautoriteit_nza
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De eerste belangrijke rol van de NZa is het zorgen voor een goede zorgmarktenordening. Dit houdt in 

dat de autoriteit indien nodig nieuwe regels kan vastleggen. Dat is een belangrijke taak omdat door deze 

regels de zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderling op een correcte manier goede afspraken met 

elkaar kunnen maken. Een voorbeeld van een regel vastgelegd door de NZa is de maximale kosten van 

een behandeling12. 

Daarnaast is de NZa een toezichthouder die kan ingrijpen als de belangen van de consument in  

het gedrang komen13. Ook dit is een zeer belangrijke rol van de autoriteit omdat het noodzakelijk is dat 

burgers de correcte informatie krijgen, maar ook dat bij de berekening en het toekennen van  

de basisverzekering niemand uitgesloten wordt op basis van leeftijd, leefstijl, gezondheid of inkomen.  

De zorgverzekeraar heeft namelijk de plicht om iedereen te accepteren voor deze verzekering en daar 

ziet de NZa onder meer op toe. 

Een derde grote rol is het aanbieden van een onafhankelijk advies aan het ministerie van VWS.  

Dit advies wordt gegeven aan de hand van zorgvuldig opgestelde analyses. Voorafgaand aan het advies 

wordt er een hoop onderzoek gedaan. Dit is belangrijk omdat goede gegevens onmisbaar zijn en omdat 

op die manier extra controles uitgevoerd kunnen worden wanneer men vreest dat er risico’s zijn met 

betrekking tot de betaalbaarheid of toegankelijkheid van de zorg. 

Tot slot is communicatie ook een van de vier grote rollen van de NZa. Het betreft communicatie tussen 

de NZa en zorgaanbieders en/of zorgverzekeraars. Dit overleg is belangrijk omdat op die manier alle 

partijen samen ervoor kunnen zorgen dat mensen correcte zorg krijgen. De NZa kan ook deelnemen 

aan congressen en op werkbezoek gaan om zo een beter beeld te krijgen van hoe alles in de praktijk 

verloopt14. 

Op 17 november 2017 verscheen de strategische agenda van de NZa voor de periode 2018-2020.  

De missie van de autoriteit in deze periode is een goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van 

Nederland.  

Enkele van de speerpunten die nagestreefd worden, zijn het verminderen van de administratiedruk en 

het vergroten van de transparantie en de toegankelijkheid van de zorg15. 

Ook binnen drie van de vier grote rollen wordt gedurende deze driejarige periode extra aandacht 

besteed aan enkele specifieke taken. Zo is een van de kerntaken betreffende reguleren een nieuw 

kostenonderzoek uitvoeren binnen bepaalde sectoren. Bij de toezichthoudende rol werkt men aan  

het sneller interveniëren  om bijvoorbeeld lange wachtlijsten aan te pakken. Tot slot streeft men er ook 

naar om bij onderzoeken en analyses die gemaakt worden meer data te gebruiken zodat trends 

gemakkelijker voorspeld kunnen worden en de zorg inzichtelijker gemaakt kan worden16. 

                                                           
12 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Wat doet de NZa”, www.nza.nl/over-nza/wat-doet-de-nza (consultatie 13 april 2018) 
13 X, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), www.parlement.com/id/vhyldtcm06tl/nederlandse_zorgautoriteit_nza 

(consultatie 13 april 2018) 
14  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Wat doet de NZa?, www.nza.nl/over-nza/wat-doet-de-NZa (consultatie 13 april 2018) 
15  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Strategische Agenda 2018-2020, 2017, 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3670_22/1/, 1. 
16 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Strategische Agenda 2018-2020, 2017, 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3670_22/1/, 1-8 

http://www.nza.nl/over-nza/wat-doet-de-nza
https://www.parlement.com/id/vhyldtcm06tl/nederlandse_zorgautoriteit_nza
https://www.parlement.com/id/vhyldtcm06tl/nederlandse_zorgautoriteit_nza
https://www.nza.nl/over-nza/wat-doet-de-nza
https://www.nza.nl/over-nza/wat-doet-de-nza
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3670_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3670_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3670_22/1/
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De NZa biedt een documentenplatform aan waarop een overzicht van het beleid en de regels, maar 

ook de tarieven en andere publicaties binnen de elf verschillende zorgsectoren staan.  

Deze elf zorgsectoren zijn: 

• Eerstelijnsverblijf 

• Farmaceutische zorg 

• Geboortezorg 

• Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) 

• Huisartsenzorg 

• Langdurige zorg 

• Medisch-specialistische zorg 

• Mondzorg 

• Paramedische zorg 

• Wijkverpleging 

• Zorgverzekeraars17 

 

Een groot van deel van deze zorgsectoren komt later nog aan bod. Bij de zorgsector langdurige zorg 

bijvoorbeeld, stelt de autoriteit onder meer de prestaties en tarieven vast indien het gaat om zorg in 

natura.18  

Ook brengt de NZa jaarlijks een marktscan uit. Een belangrijke marktscan is de Marktscan 

Zorgverzekeringsmarkt. Hierin kunnen onder andere de inkomsten, uitgaven en resultaten van 

zorgverzekeraars en de risicosolidariteit en –selectie teruggevonden worden. In de Marktscan 

Zorgverzekeringen van 2017 wordt onder meer gewezen op het feit dat zorgverzekeraars in  

het voorgaande jaar verlies geleden hebben op de basisverzekering en dat de opgebouwde reserves 

steeds kleiner worden. Momenteel zorgt dat nog niet voor problemen omdat de premies nog steeds 

laag gehouden kunnen worden, maar de vraag is of dit zo zal blijven19. 

Zorgverzekeraars 

Zorgverzekeraars zijn de Nederlandse variant van wat in België mutualiteiten of ziekenfondsen 

genoemd worden20. In Nederland zijn deze zorgverzekeraars verdeeld in concerns. Dit betekent dat 

meerdere labels of merken onder één grote noemer vallen, namelijk de zorgverzekeraars. Een aantal 

van die kleinere labels zullen zelfstandig opereren door bijvoorbeeld een eigen klantenservice te 

hebben, maar ze hoeven zelf het risico niet te dragen. Dat risico komt nu namelijk op de schouders van 

het hoofdconcern terecht. 

Sinds 1 januari 2018 zijn er tien hoofdconcerns met daaronder verschillende labels en gevolmachtigde 

agenten21. Terwijl labels een onderdeel zijn van een verzekeraar of van een bedrijf, zijn gevolmachtigde 

                                                           
17  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Zorgsectoren, s.d., www.nza.nl/zorgsectoren (consultatie 3 juni 2018) 
18  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Zorgsectoren, s.d., www.nza.nl/zorgsectoren (consultatie 13 april 2018) 
19  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2017, 2017, 

file:///C:/Users/vanha/Downloads/marktscan-zorgverzekeringsmarkt-2017.pdf, 2,17. 
20  RIJKSOVERHEID, Zorgverzekeraar in België, s.d., 

www.grensinfo.nl/gip/nl/nlonbe/zorg/zorgverzekerd_in_belgie/index.jsp?situatie=nlonbe (consultatie 13 april 2018) 
21  X, Overzicht zorgverzekeraars, s.d., www.zorgverzekering.net/overzicht- zorgverzekeraars/ (consultatie 5 april 2018) 

http://www.nza.nl/zorgsectoren
http://www.nza.nl/zorgsectoren
file:///C:/Users/vanha/Downloads/marktscan-zorgverzekeringsmarkt-2017.pdf
file:///C:/Users/vanha/Downloads/marktscan-zorgverzekeringsmarkt-2017.pdf
http://www.grensinfo.nl/gip/nl/nlonbe/zorg/zorgverzekerd_in_belgie/index.jsp?situatie=nlonbe
http://www.grensinfo.nl/gip/nl/nlonbe/zorg/zorgverzekerd_in_belgie/index.jsp?situatie=nlonbe
https://www.zorgverzekering.net/overzicht-zorgverzekeraars/
https://www.zorgverzekering.net/overzicht-zorgverzekeraars/
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agenten geen zorgverzekeraars, maar ondernemingen die zorgverzekeringen aanbieden.  

De aangeboden zorgverzekeringen zijn in dat geval verzekeringen van een andere zorgverzekeraar22. 

De labels zelf kunnen nog opgesplitst worden in gewone labels en collectiviteitslabels. Gewone labels 

voorzien in verzekeringen die individueel afgesloten kunnen worden terwijl collectiviteitslabels 

voorzien in verzekeringen die door een groot aantal mensen afgesloten worden. Wanneer een 

verzekering door een groep mensen afgesloten wordt, levert dit vaak een korting op. Een voorbeeld van 

een collectiviteitsverzekering is een verzekering die werknemers van een bedrijf samen kunnen 

afsluiten. Naast het feit dat collectiviteitsverzekeringen een korting kunnen opleveren op  

de zorgpremie van de verzekeringnemers, zijn er ook voordelen voor de verzekeraars zelf. Zij kunnen 

namelijk in één slag veel nieuwe contracten met cliënten hebben23. 

Bij de vier grootste concerns samen is ongeveer 89% van de verzekerden aangesloten. De andere 11% 

is verdeeld over de zes kleine concerns. 

Op basis van de Zorgverzekeringswet die in hoofdstuk drie van deze studie besproken wordt, stellen 

de zorgverzekeraars een basispakket op. Deze basisverzekering is een verplichte verzekering voor 

iedereen die in Nederland woont of werkt. Onder andere bezoeken aan de huisarts, 

ziekenhuisverblijven, medicijnen en gehandicaptenzorg zijn opgenomen in dit basispakket24. 

Naast het verplichte basispakket, kunnen zorgverleners ook aanvullende verzekeringen aanbieden. 

Aangezien deze verzekeringen geen verplichte aard hebben, kunnen verzekeringnemers zelf 

beslissen of ze deze verzekeringen ook afsluiten25. 

De belangen van alle zorgverzekeraars worden behartigd door de vereniging Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN). Het doel van Zorgverzekeraars Nederland is het ondersteunen van de zorgverzekeraars 

zodat ze hun missie kunnen bereiken. Dit doet de vereniging onder andere door zich in te zetten voor 

de versterking van de maatschappelijke verankering van de zorgverzekeraars. Per periode van ongeveer 

vijf jaar worden enkele hoofddoelen aangewezen die toonaangevend zijn voor de inzet van  

de vereniging Zorgverzekeraars Nederland. Eén van die strategische doelen tussen 2016 en 2020 is 

bijvoorbeeld de versterking van de rol van zorgverzekeraars in het stelsel van de Zorgverzekeringswet 

en de Wet langdurige zorg. Om deze doelen zo goed mogelijk na te streven, werkt de vereniging nauw 

samen met enkele andere organisaties zoals patiënten- en cliëntenorganisaties en de Rijksoverheid26. 

De 10 concerns die lid zijn van de Zorgverzekeraars Nederland worden hierna vermeld. 

                                                           
22  X, Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?, 2018, www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea 

(consultatie 5 april 2018) 
23  X, Collectiviteitskorting zorgverzekering, s.d., www.kiesgoed.nl/collectiviteitskorting-zorgverzekering.aspx  

(consultatie 5 april 2018) 
24  RIJKSOVERHEID, Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?, s.d., 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-
zorgverzekering (consultatie 5 april 2018) 

25  RIJKSOVERHEID, Is een zorgverzekering verplicht?, s.d., www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-
antwoord/ben-ik-verplicht-een-zorgverzekering-af-te-sluiten (consultatie 13 april 2018) 

26  ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, Organisatie, s.d., www.zn.nl/336986134/Organisatie (Consultatie 13 april 2018) 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
http://www.kiesgoed.nl/collectiviteitskorting-zorgverzekering.aspx
http://www.kiesgoed.nl/collectiviteitskorting-zorgverzekering.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-een-zorgverzekering-af-te-sluiten
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-een-zorgverzekering-af-te-sluiten
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-een-zorgverzekering-af-te-sluiten
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-een-zorgverzekering-af-te-sluiten
https://www.zn.nl/336986134/Organisatie
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Achmea 

Tot dit concern behoren tien verzekeraars, labels en volmachten. Achmea is momenteel de marktleider 

binnen de zorgverzekeraars in Nederland met ongeveer 5,1 miljoen verzekerden. 

De verzekeraar en hoofdkantoor binnen het concern Achmea is het Zilveren Kruis. In de ledenlijst van 

Zorgverzekeraars Nederland werd dan ook Zilveren Kruis opgenomen en niet de algemene noemer 

Achmea27. Het Zilveren Kruis is binnen het concern Achmea namelijk ook de grootste verzekeraar.  

Van de 5,1 miljoen verzekerden is 3,5 miljoen verzekerd bij het Zilveren Kruis28. 

Coöperatie VGZ 

Het op één na grootste concern van zorgverzekeraars is de coöperatie VGZ. Iets meer dan 4 miljoen 

Nederlanders hebben ervoor gekozen zich bij dit concern aan te sluiten. Ook onder dit concern vallen 

heel wat verzekeraars en labels. Daarnaast valt binnen dit concern ook één gevolmachtigd agent29. 

CZ 

Een derde concern dat een groot deel van de markt bezit is CZ. Bij CZ zijn 3,5 miljoen Nederlanders 

aangesloten, maar in tegenstelling tot de hoeveelheid verzekeraars, leden en gevolmachtigd agenten 

bij de concerns Achmea en Coöperatie VGZ vallen slechts drie verzekeraars en één label binnen dit 

concern30. Naast het derde grootste concern is het CZ ook een waarborgmaatschappij die niet gericht is 

op winst. CZ biedt ook verzekering aan gedetacheerde werkkrachten, o.m. uit België, via wat men  

de verdragspolis noemt. 

Menzis 

Menzis is het laatste concern dat zich tot de vier grootste concerns betreffende de zorgverzekeraars 

kan noemen. 2,3 miljoen verzekerden zijn lid van een van de verzekeraars of labels binnen dit concern. 

Binnen het concern Menzis vallen drie verzekeraars en twee collectiviteitslabels31. 

Samen hadden Achmea, de Coöperatie VGZ, CZ en Menzis 88,3% van de zorgverzekeringsmarkt in 

handen in 2017. De vijf resterende concerns bezaten 11,7%. Sinds 2018 is er een tiende concern 

bijgekomen, namelijk IptiQ32. Er zal dus wat beweging in de marktaandelen van de huidige concerns 

zijn. 

                                                           
27  X, Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?, 2018, www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea 

(consultatie 5 april 2018) 
28  X, Zorgverzekeraars, s.d., www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar (consultatie 13 april 2018) 
29  X, Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?, 2018, www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea 

(consultatie 5 april 2018) 
30  X, Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?, 2018, www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea 

(consultatie 5 april 2018) 
31  X, Zorgverzekeraars, s.d., www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar (consultatie 13 april 2018) 
32  X, “Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?”, 2018, www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-

er#achmea (consultatie 5 april 2018) 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
http://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
http://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
http://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#achmea
http://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
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DSW – Stad Holland 

DSW is een van de kleinere concerns binnen Nederland. Iets meer dan een half miljoen Nederlanders 

zijn aangesloten bij een van de twee verzekeraars of het label dat binnen dit concern vallen. 

ONZV 

ONZV is een kleine Nederlandse verzekeringsmaatschappij die zich uitsluitend richt op 

zorgverzekeringen. Dit in tegenstelling tot veel andere concerns die naast zorgverzekeringen vaak nog 

andere verzekeringen aanbieden. Binnen het concern zit maar één verzekeraar die tegelijkertijd ook 

het hoofdconcern is, namelijk ONZV. Daarnaast zijn ook twee labels in dit concern opgenomen. 

Zorg en Zekerheid 

Zorg en Zekerheid is een klein concern met slechts één verzekeraar die onmiddellijk ook  

het hoofdconcern is, namelijk Zorg en Zekerheid en één label met name AZVZ. Het concern is 

voornamelijk actief in de regio Leiden. 

ASR Ziektekostenverzekeringen 

ASR Ziektekostenverzekeringen maakt deel uit van de grote verzekeringsgroep ASR. ASR 

Ziektekostenverzekeringen zelf heeft geen groot marktaandeel binnen de zorgverzekeringen, maar 

met 2,1% marktaandeel in 2017 is het concern ook niet het kleinste en heeft het al een mooie groei 

gekend. 

Eno 

Eno is het kleinste zorgverzekeringsconcern in Nederland. In 2017 had het concern een marktaandeel 

van 0,8%. Binnen het concern valt de verzekeraar Salland. Salland accepteert enkel klanten die 

gebonden zijn aan de regio in Oost-Nederland, rondom Deventer. Mogelijke verzekeringnemers die 

niet binnen deze regio wonen, kunnen geen beroep doen op de zorgverzekeringen die Salland 

aanbiedt. Dit is een unicum. Er zijn namelijk nog zorgverzekeraars die sterk verbonden zijn aan  

een bepaalde regio zoals bijvoorbeeld De Friesland, maar zij aanvaarden wel cliënten die buiten deze 

regio wonen33. 

Daarnaast is er ook nog een label dat een specifieke zorgverzekering aanbiedt, namelijk HollandZorg. 

HollandZorg is een zorgverzekering die gespecialiseerd is op vlak van verzekeringen voor flexmigranten. 

Ze regelen met andere woorden de verzekeringen die specifiek vereist zijn voor buitenlandse 

werknemers die hier tijdelijk tewerkgesteld worden34. 

IptiQ 

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe en tiende zorgverzekeraar op de markt, nl. IptiQ. Het is de eerste 

die toetreedt sinds het systeem van zorgverzekeraars meer dan tien jaar geleden in werking trad.  

                                                           
33  X, Zorgverzekeraars, s.d., www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar (consultatie 13 april 2018) 
34  X, Zorgverzekering voor buitenlandse werknemers (flexmigranten), s.d., www.hollandzorg.com/nl/zakelijk  

(consultatie 13 april 2018) 

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
https://www.hollandzorg.com/nl/zakelijk
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IptiQ is echter niet de eerste zorgverzekeraar die probeerde om toe te treden in het nieuwe systeem. 

Een eerdere poging van een andere verzekeraar werd gestaakt en nog een ander 

zorgverzekeringsconcern is al sinds 2015 aan het onderhandelen om toe te treden. Om toe te kunnen 

treden tot het systeem zijn er immers enkele zware voorwaarden waaraan een zorgverzekeraar moet 

voldoen. Zo zijn er onder andere hoge kapitaaleisen35. 

In bijlage 1 worden de gegevens van alle concerns toegevoegd. 

  

                                                           
35  R.J. KLUMPER, IPTIQ; Eerste nieuwe zorgverzekeraar in Nederland sinds de invoering van het huidige zorgstelsel, 2017, 

www.alex-andre.nl/branchenieuws/iptiq-de-eerste-nieuwe-zorgverzekeraar-in-nederland-sinds-de-invoering-van-het-

huidige-zorgstelsel (consultatie 13 april 2018) 

https://www.alex-andre.nl/branchenieuws/iptiq-de-eerste-nieuwe-zorgverzekeraar-in-nederland-sinds-de-invoering-van-het-huidige-zorgstelsel
http://www.alex-andre.nl/branchenieuws/iptiq-de-eerste-nieuwe-zorgverzekeraar-in-nederland-sinds-de-invoering-van-het-huidige-zorgstelsel
http://www.alex-andre.nl/branchenieuws/iptiq-de-eerste-nieuwe-zorgverzekeraar-in-nederland-sinds-de-invoering-van-het-huidige-zorgstelsel
http://www.alex-andre.nl/branchenieuws/iptiq-de-eerste-nieuwe-zorgverzekeraar-in-nederland-sinds-de-invoering-van-het-huidige-zorgstelsel
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3 Het juridische kader van het Nederlandse zorgstelsel 

Het Nederlandse zorgstelsel en de wetgeving hieromtrent zijn constant in beweging. Het is namelijk zeer 

belangrijk dat de zorg voor iedereen toegankelijk is en blijft en tegelijkertijd van een hoog niveau is. 

Daarom is het belangrijk dat men blijft investeren en dat men de wetgeving blijft aanpassen.  

Op dit moment is de kwaliteit van de zorg namelijk van een goed niveau en dat moet naar de toekomst 

toe zeker zo behouden worden36. 

Momenteel zijn er in Nederland vier stelselwetten die samen de basis vormen van het zorgstelsel, 

namelijk de Zorgverzekeringswet37, de Wet maatschappelijke ondersteuning38, de Wet langdurige 

zorg39 en de Jeugdwet40. De stelselwetten zijn met andere woorden de wetten die het zorgstelsel 

regelen. De laatste twee werden in het leven geroepen in 2015 ter vervanging van een oudere wet, 

namelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten41. Voor een groot deel is die verdwenen wet sinds 

2015 opgenomen in de Wet langdurige zorg, maar andere specifieke delen werden ondergebracht in 

de overige drie stelselwetten42. Naast deze stelselwetten zijn er ook nog algemene en enkele specifieke 

wetten die betrekking hebben op het zorgstelsel. In dit hoofdstuk worden de vier stelselwetten 

uitgebreid besproken. Daarnaast zal ook dieper ingegaan worden op enkele andere wetten die  

een grote rol spelen binnen het Nederlandse zorgstelsel. 

De Zorgverzekeringswet 

De Zorgverzekeringswet is van kracht sinds 1 januari 2006 en bepaalt dat iedere inwoner van 

Nederland die ouder is dan 18 een zorgverzekering moet afsluiten. Dit geldt ook voor iedereen die 

werkt in Nederland en dus loonbelasting betaalt, als die niet tegelijk ook in Nederland woont. 

Minderjarigen worden automatisch en gratis inbegrepen in de verzekering van diegene die het gezag 

over hen uitoefent43.       De zorgverzekering is een private verzekering die een basispakket aan zorg bevat, 

zoals de kosten voor de huisarts, verpleging, genees- en hulpmiddelen enz.44 Aan dit basispakket 

werden in 2017 en 2018 nieuwe verstrekkingen toegevoegd zoals nieuwe geneesmiddelen die 

borstkanker behandelen en besnijdenis op grond van medische noodzaak.45 Het is de plicht van elke 

burger om deze zorgverzekering af te sluiten om zo toch een minimale bescherming te hebben en 

                                                           
36  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Stand van de zorgmarkten 2017, 2018, www.standvandezorgmarkten.nl/  
37  Wet 16 juni 2005 houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele 

bevolking (Zorgverzekeringswet), Stb 9 december 2005 (hierna afgekort als Zvw.) 
38  Wet 9 juli 2014 houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, 

participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), Stb 9 juli 2014 (hierna afgekort 
als Wmo.) 

39  Wet van 3 december 2014, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op 

langdurige zorg (Wet langdurige zorg), Stb 14 november 2014 (hierna afgekort als Wlz.) 
40  Wet 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en 

zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet), 

Stb 1 maart 2014 (hierna afgekort als Jw.) 
41  X, Zorgstelsel Nederland, 2018, www.ziektekostenverzekering.nl/informatie/achtergrond/zorgstelsel-nederland 
42  M. DE VRIES en J. KOSSEN, Zo werkt de zorg in Nederland, Amsterdam, De Argumentenfabriek, 2015,  
43  Art. 2 Zvw 
44 Art.10 Zvw. 
45  Art. 2.2 Regeling zorgverzekering 10 april 2018 

http://www.standvandezorgmarkten.nl/
http://www.ziektekostenverzekering.nl/informatie/achtergrond/zorgstelsel-nederland
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financieel bij te dragen aan het zorgstelsel binnen Nederland. Zo blijft het zorgstelsel toegankelijk en 

betaalbaar voor iedereen wanneer men medische zorg nodig heeft46. 

Daarnaast legt de Zorgverzekeringswet ook enkele verplichtingen op aan de zorgverzekeraars. 

Ten eerste is er de acceptatieplicht. Deze plicht houdt in dat iedere zorgverzekeraar verplicht is om 

elke aanvraag van een verzekeringsnemer die binnen zijn werkgebied woont te aanvaarden, ook als 

het gaat om een aanvraag ten behoeve van een verzekeringsplichtige die in het buitenland woont.  

Dit is onder andere het geval wanneer iemand in het buitenland woont, bijvoorbeeld in België of 

Duitsland, maar wel in Nederland werkt. Wanneer iemand namelijk werkt in Nederland, moet 

automatisch ook een Nederlandse basiszorgverzekering afgesloten worden. In het geval waarin  

de persoon zowel in Nederland als in het land waarin hij/zij woonachtig is werkt, kan deze persoon 

zich richten tot de Sociale Verzekeringsbank. Daar wordt dan bepaald in welk land men zich moet 

verzekeren47. Dit is niet de enige taak die de Sociale Verzekeringsbank heeft. Ze staat namelijk in voor 

het bijstaan van mensen die iets meegemaakt hebben dat gevolgen met zich meebrengt op hun 

persoonlijke situatie met betrekking tot de sociale zekerheid. Dit kan gaan van het pensioen tot  

het persoonsgebonden budget dat later aan bod komt48. 

De acceptatieplicht houdt in dat de zorgverzekeraar enkel de plicht heeft om de aanvraag tot een 

basiszorgverzekering te aanvaarden; eventuele andere aanvullende verzekeringen hoeft hij niet 

verplicht te verzekeren. Deze plicht van de zorgverzekeraar kan om twee redenen vervallen.  

Om te beginnen vervalt deze plicht wanneer de verzekeringsnemer al in bezit blijkt te zijn van  

een zorgverzekering. Daarnaast valt de plicht tot acceptatie ook weg indien binnen de vijfjarige periode 

die voorafgaat aan de nieuwe aanvraag van de zorgverzekering, de zorgverzekeraar of  

de verzekeringsnemer de eerdere zorgverzekering heeft ontbonden of opgezegd omdat de premie niet 

betaald werd of indien een van de partijen de andere partij opzettelijk misleid heeft49.  

Ten tweede heeft de zorgverzekeraar ook een zorgplicht. Die houdt in dat de zorgverzekeraar zal 

tussenkomen als het risico dat verzekerd wordt in de zorgverzekering, zich voordoet.  

Deze tussenkomst kan bestaan uit twee prestaties. Ten eerste moet de zorgverzekeraar instaan voor 

de zorg en overige diensten waaraan de verzekeringsnemer behoefte heeft. Daarnaast staat  

de zorgverzekeraar ook in voor de vergoeding van de kosten van deze zorg en de activiteiten die nodig 

waren om deze zorg te verkrijgen. Contractueel kan ook bedongen worden dat de zorgverzekeraar 

voor een combinatie van beide prestaties zal tussenkomen in plaats van een van beide50. 

Ten derde is er een verbod op premiedifferentiatie. Zorgverzekeraars zijn verplicht om  

de zorgverzekering voor iedereen aan dezelfde premie aan te bieden. Ze mogen met andere woorden 

geen rekening houden met de hoeveelheid zorgkosten die iemand maakt. 

                                                           
46  X, Veelgestelde vragen: Waarom moet ik een zorgverzekering afsluiten?, s.d., www.zorgverzekeringslijn.nl/veelgestelde-

vragen/  
47  CAK, Werken in Nederland en wonen in het buitenland, s.d., www.hetcak.nl/regelingen/buitenland/werken-in-nederland-

wonen-in-buitenland (consultatie 26 april 2018) 
48  SVB, Over de SVB, s.d., www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/wat_doen_we/wat_doen_we/ (consultatie 26 april 2018) 
49  Art. 3 Zvw. 
50  Art. 11 Zvw. 

http://www.zorgverzekeringslijn.nl/veelgestelde-vragen/
http://www.zorgverzekeringslijn.nl/veelgestelde-vragen/
http://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland/werken-in-nederland-wonen-in-buitenland
http://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland/werken-in-nederland-wonen-in-buitenland
http://www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/wat_doen_we/wat_doen_we/
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Ten vierde hebben de zorgverzekeraars ook een informatieplicht. Dit houdt in dat ze hun verzekerden 

en zorgaanbieders van de correcte informatie moeten voorzien51. 

Tot slot is er ook nog de zogenaamde risicoverevening. De definitie van deze term is de volgende: 

risicoselectie op basis van gezondheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld leeftijd, is verboden52.  

Indien dit niet het geval zou zijn, zouden zorgverzekeraars verzekeringsnemers voor torenhoge 

premies kunnen zetten of zelfs weigeren. Om dit te voorkomen wordt er aan risicoverevening gedaan. 

Dit houdt in dat het Zorginstituut Nederland een vereveningsbijdrage uitkeert aan zorgverzekeraars 

zodat zij hun verzekeringen voor elke mogelijke verzekeringsnemer aan dezelfde voorwaarden en 

premies kan aanbieden53. Op deze manier kunnen de onevenredige lasten die door individuele 

zorgverzekeraars gedragen worden, evenredig verdeeld worden door het mechanisme van  

het Zorginstituut54. Het Zorginstituut Nederland kent een belangrijke rol in het Nederlands Zorgstelsel. 

Het is een zelfstandig bestuursorgaan dat de belangen behartigt van iedereen die recht heeft op zorg 

op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Het Zorginstituut Nederland behoort 

tot een van de overheidsinstellingen55. Zijn takenpakket bestaat uit drie belangrijke taken.  

Ten eerste regelt het Zorginstituut Nederland de risicoverevening voor zorgverzekeraars.  

Daarnaast beheert het Zorginstituut Nederland het basispakket. Tot slot staat het Zorginstituut 

Nederland ook in voor de uitvoeringen van voorzieningen voor speciale groepen mensen56. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning 

Een tweede stelselwet die mee de basis vormt van het Nederlands zorgstelsel is de Wet 

maatschappelijke ondersteuning. Deze wet trad in werking op 1 januari 2015 en legt  

het gemeentebestuur de plicht op om maatschappelijke ondersteuning te bieden zodat mensen zo 

lang mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving57.  

Deze ondersteuning moeten de gemeenten op drie verschillende gebieden voorzien, namelijk op  

het gebied van participatie, zelfredzaamheid en opvang en beschermd wonen58.  

Om deze ondersteuning op een correcte en vlotte manier te laten verlopen, is het belangrijk om  

de sociale samenhang te bevorderen. Verder moeten ook het vrijwilligerswerk, de mantelzorg,  

de bestrijding van huiselijk geweld enzoverder gestimuleerd worden59. 

                                                           
51  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Welke plichten hebben zorgverzekeraars?, s.d., 

www.nza.nl/zorgsectoren/zorgverzekeraars/welke-plichten-hebben-zorgverzekeraars (consultatie 27 februari 2018) 
52  Art. 3 °1 Zvw. 
53  RIJKSOVERHEID, Zvw 2018, s.d., www.zorginstituutnederland.nl/financiering/risicoverevening-zvw/zvw-2018 

(consultatie 27 februari 2018) 
54  K. DESMET en M. GILET-DROST, Gezondheidszorg in Nederland: Overzicht en marktkanalen, Den Haag, 2010, 5. 
55  ZORGINSTITUUT NEDERLAND, Over ons, s.d., www.zorginstituutnederland.nl/over-ons (consultatie 26 april 2018) 
56  X, Zorginstituut Nederland, s.d., www.geld.nl/zorgverzekering/service/zorginstituut-nederland  

(consultatie 26 april 2018) 
57  Art. 2.1.1 Wmo. 
58  Wet 9 juli 2014 houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, 

participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), Stb 9 juli 2014 (considerans: in 

een considerans worden de strekking van en het motief tot de vaststelling van de wet in hoofdzaak kort weergegeven) 
59  Art. 1.1.1 Wmo 

http://www.nza.nl/zorgsectoren/zorgverzekeraars/welke-plichten-hebben-zorgverzekeraars
http://www.zorginstituutnederland.nl/financiering/risicoverevening-zvw/zvw-2018
http://www.zorginstituutnederland.nl/financiering/risicoverevening-zvw/zvw-2018
http://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons
http://www.geld.nl/zorgverzekering/service/zorginstituut-nederland
http://www.geld.nl/zorgverzekering/service/zorginstituut-nederland
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De wet van 1 januari 2015 is een vernieuwing van de oudere Wet maatschappelijke ondersteuning van 

200760. Het gaat om een nieuwe regeling, niet enkel om een kleine wijziging61. Vroeger was de plicht 

van de gemeenten een compensatieplicht. Dat hield in dat de gemeenten mensen met psychische 

problemen of een beperking een compensatie aanboden als zij problemen ondervonden op een of 

meerdere van de drie gebieden. Die plicht is nu veranderd in een maatwerkvoorziening.  

Deze voorziening heeft een ruimere draagkracht dan de compensatieplicht. Nu hebben de gemeenten 

de plicht om aanvullende ondersteuning te bieden, naast wat de mensen met een beperking of 

psychische problemen zelfstandig of met gebruikelijke hulp of mantelzorg, kunnen bereiken62.  

Het aanvullend karakter van deze ondersteuning zorgt ervoor dat gemeenten eerst moeten kijken naar 

de mogelijkheden die de persoon zelf heeft om zijn/haar participatie en zelfredzaamheid te behouden 

en te verbeteren. Pas als de mogelijkheden ontoereikend zijn, zal de gemeente de aanvullende 

ondersteuning aanbieden63. 

De eerste twee gebieden waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning regels heeft opgelegd aan 

het gemeentebestuur, zijn de participatie en de zelfredzaamheid. Participatie en zelfredzaamheid 

worden vaak in één adem genoemd. Op het vlak van participatie heeft de wet als doel zoveel mogelijk 

burgers met psychische problemen of een beperking de mogelijkheid te bieden om te kunnen 

deelnemen aan de samenleving64. 

De zelfredzaamheid houdt in dat de gemeenten moeten voorzien in verschillende vormen van 

ondersteuning die zij kunnen aanbieden aan de burgers waardoor deze in staat kunnen blijven om  

de dagdagelijkse levenshandelingen uit te voeren en hun huishouden draaiende kunnen houden65. 

Het is belangrijk om te weten dat de maatwerkvoorzieningen die de Wet maatschappelijke 

ondersteuning biedt geen medische hulp zijn. Als mensen met een beperking of een psychisch 

probleem dus uit zijn op medische hulp, moeten zij geen beroep doen op deze wet. 

De zelfredzaamheid en de participatie worden op andere manieren ondersteund.  

De meest voorkomende ondersteuningen die aangeboden worden zijn onder andere 

vervoersvoorziening, aanpassingen aan de woning zoals bijvoorbeeld trapliften, een rolstoel, 

huishoudelijke hulp enzoverder. Er zijn ook algemene voorzieningen. Op deze voorzieningen kan al 

beroep gedaan worden voordat er een onderzoek gebeurd is naar de persoonlijke omstandigheden 

waarin de aanvrager zich bevindt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere boodschappendienst en 

maaltijdvoorzieningen66. 

                                                           
60  Wet van 29 juni 2006, houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke 

ondersteuning) Stb 1 januari 2007 
61  Wet 9 juli 2014 houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, 

participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), Stb 9 juli 2014 

(Wetsinformatie) 
62  MOVISIE, Wmo 2015; wat is er veranderd?, 2015, www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd  
63  Art. 1.2.1 Wmo. 
64  M. DE VRIES en J. KOSSEN, Zo werkt de zorg in Nederland, Amsterdam, De Argumentenfabriek, 2015, 72. 
65  Art. 1.2.1 Wmo. 
66  RIJKSOVERHEID, Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?, s.d., 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-

2015 (consultatie 23 februari 2018) 

http://www.movisie.nl/artikel/wmo-2015-wat-er-veranderd
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/ondersteuning-gemeente-wmo-2015
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Het laatste gebied waarvoor de gemeenten ondersteuning moeten bieden, is op het vlak van opvang 

en beschermd wonen. Opvang verlenen houdt in dat de gemeenten onderdak en begeleiding moeten 

bieden aan mensen die hun thuissituatie verlaten hebben, maar niet in staat zijn om zichzelf staande 

te houden binnen de samenleving. Dit principe geldt ook bij beschermd wonen, alleen wordt hier niet 

enkel onderdak en begeleiding aangeboden. Bij beschermd wonen wordt hulp aangeboden aan 

mensen die niet zelfstandig kunnen integreren en functioneren in de samenleving, door hen  

een woonplaats in een accommodatie van een instelling aan te bieden. Bij deze woonplaats hoort ook 

toezicht en begeleiding die gericht is op onder andere het verbeteren van de zelfredzaamheid en 

participatie67. 

De Wet Langdurige Zorg 

De Wet Langdurige Zorg, die in werking trad op 1 januari 2015, vormt de derde belangrijke stelselwet. 

Door de ingang van deze wet verdween de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten68.  

De Wet Langdurige Zorg legt een verplichte verzekering op die hulp regelt voor mensen die niet meer 

in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en die permanent hulp en toezicht nodig hebben69.  

Het woord ‘permanent’ is hier uiterst belangrijk. Wanneer er 24 uur per dag en zeven dagen per week 

ondersteuning en zorg nodig is, is deze wet van toepassing. Wanneer er echter wel zorg en 

ondersteuning nodig is, maar niet constant, dan is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van 

toepassing70. De Wet Langdurige Zorg regelt met andere woorden een intensieve en zware zorg voor 

belanghebbenden zoals mensen met psychische of lichamelijke aandoeningen, kwetsbare ouderen en 

mensen met een chronische ziekte of een handicap71. 

Het verplichte verzekeringspakket omvat verschillende vormen van zorg. Eén van de meest 

voorkomende vormen van zorg die mensen, die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, 

kunnen krijgen is het verblijf in een zorginstelling. Dit houdt ook in dat men eten, drinken en verdere 

specifieke hulp krijgt die belemmeringen binnen de woonruimte van de verzekerde verminderen.  

Als de situatie zorg thuis toelaat, kan ook hiervoor geopteerd worden72. Andere vormen van zorg die 

geregeld worden in de wet zijn onder andere begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging, 

vervoer naar de plek waar men behandeld wordt zoals het ziekenhuis en hulpmiddelen zoals 

medicijnen of een rolstoel73. De verplichte verzekering die door de Wet Langdurige Zorg opgelegd is, 

vergoedt het op maat gemaakte pakket aan zorg waar de verzekerde behoefte aan heeft74. 

                                                           
67  Art. 1.1.1 Wmo. 
68  Wet van 3 december 2014, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op 

langdurige zorg (Wet langdurige zorg), Stb 14 november 2014 (considerans) 
69  M. DE VRIES en J. KOSSEN, Zo werkt de zorg in Nederland, Amsterdam, De Argumentenfabriek, 2015, 72. 
70  Art. 3.2.1 Wlz. 
71  RIJKSOVERHEID, Welke zorg kan ik krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)?, s.d., 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/vraag-en-antwoord/zorg-via-wet-langdurige-

zorg (consultatie 23 februari 2018) 
72  Art. 3.1.1 Wlz. 
73  RIJKSOVERHEID, Welke zorg kan ik krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)?,s.d., 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/vraag-en-antwoord/zorg-via-wet-langdurige-

zorg (consultatie 23 februari 2018) 
74  Art. 3.2.1 Wlz. 
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De langdurige zorg die men kan verkrijgen, wordt opgesplitst in twee groepen. Enerzijds is er de zorg 

‘in natura’. Dit is de zorg die ter beschikking gesteld wordt door het zorgkantoor. Dit zijn kantoren die 

zorg kunnen inkopen bij zorgaanbieders en hierbij eisen kunnen stellen met betrekking tot de kwaliteit. 

Anderzijds is er de zorg waarbij mensen die nood hebben aan langdurige zorg, deze zorg zelf kunnen 

inkopen door middel van een persoonsgebonden budget dat zij ontvangen75. 

Om gebruik te maken van deze langdurige zorg en om de vergoeding te verkrijgen, moet eerst  

een aanvraag ingediend worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ zal dan op basis 

van het aanvraagformulier een indicatie maken en beoordelen of de aanvrager het recht heeft op 

langdurige zorg. Om deze beoordeling te maken wordt er naar twee criteria gekeken, namelijk of er 

permanent toezicht vereist is en of er 24 uur per dag zorg nodig is. Worden beide vragen positief 

beantwoord, dan heeft men volgens het CIZ het recht op de langdurige zorg. Is het antwoord op een of 

beide vragen negatief, dan kan gekeken worden of een van de drie andere stelselwetten van toepassing 

is76. In het aanvraagformulier kan aangeduid worden welke zorg gewenst is, maar het is het CIZ dat 

definitief beslist hoeveel en welke zorg verkregen zal worden77. 

Wanneer door het Centrum Indicatiestelling Zorg besloten wordt dat er recht is op zorg in het kader van 

de Wet langdurige zorg, heeft dit ook tot gevolg dat men recht krijgt op de hulp van  

een cliëntondersteuner. Dit is een onafhankelijke persoon die samen met de rechthebbende kan kijken 

welke zorg het beste past bij de situatie waarin de rechthebbende zich bevindt. De onafhankelijke 

ondersteuning kan gaan van informatie en advies tot algemene ondersteuning bij het opstellen van 

het zorg- of ondersteuningsplan78. De cliëntondersteuner kan ook optreden als bemiddelaar indien de 

rechthebbende en de zorgaanbieder beiden een verschillende invulling van de zorgvraag voor ogen 

hebben en er onderling geen akkoord gevormd kan worden79. 

De Jeugdwet 

De vierde en laatste stelselwet die mee de basis vormt van het zorgstelsel in Nederland is de Jeugdwet. 

De nieuwe regeling van deze wet trad in werking op 1 januari 2015. Dit was al de tweede herziening 

van de wet van 1 maart 201480. Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet hield  

de Wet op de Jeugdzorg81, die van kracht was gegaan in 2005, op met bestaan. Door het verdwijnen van  

de oude wet en het van kracht gaan van de nieuwe wet werd de bevoegdheid voor de jeugdzorg 

verschoven van de provincies naar de gemeenten. Dit is ook meteen de belangrijkste verandering aan 

de Jeugdwet. Sinds 1 januari 2015 hebben de gemeenten op grond van deze wet namelijk de plicht om 

                                                           
75  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf,16.  
76  X, Wet langdurige zorg (Wlz), s.d., www.zorgwijzer.nl/faq/wlz (consultatie 23 februari 2018) 
77  MENZIS, Wegwijs in de Wet langdurige zorg, s.d., www.menzis.nl/zorgadvies/wegwijs-in-de-langdurige-zorg  

(consultatie 23 februari 2018) 
78  Art. 1.1.1 WLZ. 
79  79 MENZIS, Cliëntondersteuning, s.d., www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning  

(consultatie 23 februari 2018) 
80  Wet 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en 

zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet), 

Stb 1 maart 2014 (wetsinformatie) 
81  Wet van 22 april 2004 houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg  

(Wet op Jeugdzorg) Stb 1 september 2004 

http://www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf,16
http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz
http://www.menzis.nl/zorgadvies/wegwijs-in-de-langdurige-zorg
http://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning
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jeugdhulp aan te bieden aan jongeren die dit nodig hebben. De gemeenten hebben zelf de vrijheid om 

te bepalen hoe ze deze jeugdhulp vormgeven en wat precies nodig is. Op die manier kan men namelijk 

specifiek binnen de gemeente kijken wat de belangrijke punten zijn. Zo kunnen gemeenten maatwerk 

aanbieden van de beste jeugdhulp binnen hun omgeving. Om alles te financieren krijgen de gemeenten 

een budget van het Rijk82. 

De verantwoordelijkheden van de gemeenten betreffen niet enkel het aanbieden en verzorgen van 

hulp, maar ook het geven van ondersteuning en zorg aan zowel de jongeren als hun families en dit bij 

psychische problemen en stoornissen, maar ook bij opvoed- en opgroeiproblemen83.  

Die ondersteuning van en de zorg voor kinderen en jongeren werd eerder geregeld in  

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning84. Het doel van de Jeugdwet is dat de gemeentes ervoor 

instaan de veiligheid van de kinderen te bewaren zodat ze gezond kunnen opgroeien en zelfstandig 

leren te zijn. Dit zorgt er namelijk voor dat, wanneer de kinderen opgegroeid zijn, ze kunnen bijdragen 

aan de maatschappij85.  

Daarnaast moeten de gemeenten hun beleid richten op vijf belangrijke punten: 

• Voorkomen van problemen en vroegsignalering. Vroegsignaleren houdt in dat opgroei- en 

opvoedproblemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. Op die manier kan ingegrepen worden 

terwijl het probleem nog in een beginfase zit; 

• De juiste en op maat gemaakte hulp tijdig bieden; 

• Het bevorderen van een samenwerking met betrekking tot gezinnen, die efficiënt en effectief 

verloopt; 

• Het verbeteren en bevorderen van het probleemoplossend vermogen van zowel jeugdigen als hun 

ouders en sociale omgeving; 

• De opvoedmethoden van ouders en/of sociale omgeving verbeteren86. 

Onder de term ‘jeugdige’ wordt in principe iedere persoon onder de 18 jaar beschouwd, maar in enkele 

situaties is een verlenging tot 23 jaar ook mogelijk87. Dit wil echter niet zeggen dat alle jeugd, die aan 

de leeftijdsvoorwaarden voldoet en hulp nodig hebben, onder deze wetgeving valt.  

Jongeren die bijvoorbeeld continue hulp nodig hebben vallen onder de Wet Langdurige Zorg. 

Wanneer blijkt dat een persoon jeugdhulp nodig heeft, kan men zich melden bij de gemeente. 

Wanneer gemeld werd dat er jeugdzorg nodig is, kan de gemeente op verschillende manieren hulp 

aanbieden. Eén van de eerste en belangrijkste manieren waarop de gemeente ondersteuning kan 

bieden is door middel van het (jeugd)wijkteam.  

                                                           
82  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf, 21. 
83  Wet 1 maart 2014 inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en 

zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet), 

Stb 1 maart 2014 (considerans) 
84  M. DE VRIES en J. KOSSEN, Zo werkt de zorg in Nederland, Amsterdam, De Argumentenfabriek, 2015, 73. 
85  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf, 23. 
86  Art. 2.1 Jw. 
87  Art. 1.1 Jw. 

http://www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf
http://www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf


Gezondheidszorg in Nederland | september 2018  22 

Deze teams werden bij de invoering van de Jeugdwet opgericht door veel gemeenten88. Wijkteams 

richten zich op de preventie van problemen en streven naar een betere en gezelligere sfeer en 

samenwerking in een bepaalde buurt. Sommige gemeenten hebben een speciaal Jeugdwijkteam dat 

hulp aanbiedt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar89. Wanneer er geen specifiek Jeugdwijkteam 

is, kan de jeugdige door het wijkteam doorverwezen worden naar een jeugdhulpaanbieder. Dit is een 

natuurlijke persoon of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp verleent90. Niet enkel het 

wijkteam, maar ook de huisarts, jeugdarts en medische specialist kan deze doorverwijzing maken. 

Een andere optie die de gemeente kan aanbieden is het persoonsgebonden budget verstrekken.  

Dit is een budget waarmee de ouders van de jongeren of kinderen zelf de zorg die ze nodig achten 

kunnen inkopen. Als de ouders en de jeugdige niet akkoord gaan met de aangeboden 

jeugdhulpvoorziening kunnen ze dit aankaarten tijdens een gesprek met de gemeente.  

Indien men daarna nog steeds niet tot een passende oplossing gekomen is, kan men bezwaar 

aantekenen en eventueel zelfs in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente91. 

Om de zorg die past bij de aanvrager en de gemeente te kunnen aanbieden, moeten de gemeenten 

deze zorg inkopen. Wanneer ze dit doen, kunnen ze eisen stellen met betrekking tot de kwaliteit van 

deze zorg. Later kunnen de gemeenten ook controleren of de declaraties ook daadwerkelijk 

overeenkomen met de gemaakte afspraken en of de aangekochte jeugdhulp ook doelmatig geleverd 

werd. Indien de jeugdigen en hun ouders niet tevreden zijn met de aangeboden hulp, kunnen ze  

een klacht indienen bij de aanbieder en daarna een andere aanbieder vragen bij de gemeente92. 

Hoewel de gemeenten de bevoegdheid betreffende de jeugdzorg hebben, ligt de verantwoordelijkheid 

voor het goed functioneren van het zorgstelsel in de handen van de rijksoverheid. In de Jeugdwet zijn 

namelijk belangrijke kwaliteitseisen vastgelegd voor jeugdhulpaanbieders en uitvoerders van 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Daarnaast moeten ook advies-en meldpunten 

van huiselijk geweld en kindermishandeling voldoen aan deze kwaliteitseisen93. 

Om de Jeugdwet te financieren krijgen de gemeenten geld van het Rijk. Wanneer het gaat om 

jeugdhulp in natura, met andere woorden jeugdhulp aangeboden door jeugdhulpaanbieders, betalen 

de gemeenten rechtstreeks aan de jeugdhulpaanbieder die de hulp aanbiedt. In het geval van  

een persoonsgebonden budget betalen de gemeenten aan de Sociale Verzekeringsbank.  

                                                           
88  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederl andse_Zorgstelsel.pdf,  

21-22. 
89  X, Wijkteam, jeugdteam en Wmo-loket, s.d., www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/wijkteam-jeugdteam-en-wmo-

loket/# (consultatie 16 april 2018) 
90  Art. 1.1 Jw. 
91  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf, 22. 
92  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf, 23. 
93  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf,  

20-23. 

http://www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederl%20andse_Zorgstelsel.pdf
http://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/wijkteam-jeugdteam-en-wmo-loket/
http://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/wijkteam-jeugdteam-en-wmo-loket/
http://www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf
http://www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf
http://www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf
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Ouders die gebruik gemaakt hebben van dit persoonsgebonden budget kunnen de rekening naar deze 

bank sturen94. 

4. Wie betaalt wat in de Stelselwetten? 

Om alles in goede banen te laten verlopen, is een goed plan uitgewerkt met betrekking tot  

de financiering van de vier stelselwetten. Deze financiering wordt in dit hoofdstuk besproken. 

Financiering van de Zorgverzekeringswet 

De eerste wet waarvan we de financiering bespreken, is de Zorgverzekeringswet. Voor de verplichte 

basisverzekering van deze wet wordt door de burgers een nominale premie betaald. Deze vaste premie 

moet maandelijks (afwijkend kan een andere periodieke betaling afgesproken worden) betaald 

worden. Omdat het om een vaste premie gaat, betekent dit dat voor iedereen die dezelfde 

zorgverzekeringsvariant neemt het bedrag even hoog ligt95. Toch is dit bedrag niet voor elke verplichte 

betaler even hoog. Dit is namelijk afhankelijk van de verzekeraar waarbij men aangesloten is en van  

de wijze van inning van de premie. Aangenomen kan worden dat de nominale premie gemiddeld rond 

de 1.200 euro per jaar ligt96. 

In sommige situaties kan een zorgtoeslag aangevraagd worden97. Dit is een bijdrage van de overheid 

om ervoor te zorgen dat de nominale premie niet te hoog wordt, zodat de zorgverzekering voor 

iedereen betaalbaar kan blijven98.  

Voor een aanvrager recht heeft op deze toeslag moet aan drie voorwaarden voldaan zijn: 

1. Ten eerste moet de aanvrager 18 jaar of ouder zijn. 

2. Ten tweede mag het vermogen van de aanvrager niet te hoog zijn. Indien de aanvrager alleen instaat 

voor de betaling van de zorgverzekering mag het vermogen niet meer dan 113.415 euro bedragen. 

Heeft de aanvrager een toeslagpartner (echtgenoot of geregistreerde partner)99 dan mag hun 

vermogen samen niet meer dan 143.415 euro bedragen. 

3. Ten derde mag het inkomen niet te hoog zijn. Indien de aanvrager alleen instaat voor de betaling 

van de zorgverzekering mag hij jaarlijks maximaal 28.720 euro als inkomen hebben.  

Heeft de aanvrager een toeslagpartner dan mag hun jaarlijkse inkomen samen niet hoger zijn dan 

35.996 euro per jaar100. De genoemde bedragen gelden voor 2018.  

                                                           
94  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf,  

22-23. 
95  Art. 16-17 Zvw. 
96  X, Ziekenfondspremie, s.d., www.zorgkiezer.nl/zorgverzekering/info/ziekenfondspremie (consultatie 25 april 2018) 
97  M. DE VRIES en J. KOSSEN, Zo werkt de zorg in Nederland, Amsterdam, De Argumentenfabriek, 2015, 95. 
98  Art. 1-8 Wet van 16 juni 2005 houdende regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie 

van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de Zorgtoeslag) Stb 1 januari 2006 
99  BELASTINGDIENST, Toeslagpartner, s.d., 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_

ik_toeslag_krijgen/partner/partner (consultatie 25 april 2018) 
100 BELASTINGSDIENST; Kan ik zorgtoeslag krijgen?, s.d., 

http://www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederlandse_Zorgstelsel.pdf
http://www.zorgkiezer.nl/zorgverzekering/info/ziekenfondspremie
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/partner/partner
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/partner/partner
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Elk jaar worden deze bedragen door de overheid geactualiseerd. 

Naast de nominale bijdrage moeten de burgers ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor  

de verplichte basisverzekering betalen101. Deze bijdrage kan zowel door de burger zelf als door zijn 

werkgever betaald worden aan de belastingdienst. In tegenstelling tot de nominale bijdrage is dit geen 

vaste bijdrage, maar de bijdrage is afhankelijk van drie factoren namelijk het inkomen, het pensioen 

en/of de uitkering. 

In 2018 bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage bij de werkgeversheffing 6,90% van het bruto-

inkomen102. Wanneer het om een eigen bijdrage gaat, dus in het geval van ondernemers en 

gepensioneerden, bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 5,65% van het bruto-inkomen103. 

Voor aanvullende verzekeringen die niet verplicht zijn, betalen de verzekeringsnemers rechtstreeks 

aan de zorgverzekeraar. 

Naast de nominale en inkomensafhankelijke bijdrage die de burgers betalen voor de verplichte 

basisverzekering, is er ook een algemene bijdrage die betaald wordt door het Rijk.  

Deze algemene bijdrage zorgt er onder andere voor dat minderjarigen niets hoeven te betalen. 

Ook legt het Rijk de hoogte van het eigen risico vast104. Het eigen risico is een bepaald bedrag dat 

burgers moeten uitgeven aan de zorg uit de basisverzekering. Pas als dit bedrag overschreden is, wordt 

er een vergoeding voor de zorgkosten toegekend. In 2018 bedraagt het verplichte minimum 385 euro 

per jaar. Burgers kunnen er zelf voor kiezen om dit bedrag te verhogen naar 885 euro per jaar.  

Die 500 euro wordt het vrijwillig eigen risico genoemd105. Wanneer gekozen wordt voor het vrijwillig 

eigen risico wordt een groter deel van de zorgkosten door de burger zelf gedragen, maar de premie 

die betaald moet worden zakt. Het bedrag waarmee de premie daalt is afhankelijk van de hoogte van 

het vrijwillig eigen risico en wordt bepaald door de zorgverzekeraar zelf106. 

Tot slot betaalt ook het Zorginstituut Nederland wat. Het instituut betaalt namelijk  

de vereveningsbijdragen aan verzekeraars. Dit doet het vanuit het Zorgverzekeringsfonds107.  

De vereveningsbijdragen worden uitgegeven aan zorgverzekeraars. Via berekeningen van  

het Zorgverzekeringsfonds wordt berekend hoeveel verzekerden met een hoog risicoprofiel  

de verschillende zorgverzekeraars hebben. Zorgverzekeraars met relatief veel personen met  

een risicoprofiel krijgen een grotere vereveningsbijdrage dan zorgverzekeraars met relatief weinig 

risicocliënten. Een synoniem dat vaak gebruikt wordt voor de vereveningsbijdrage is  

                                                           
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-zorgtoeslag-krijgen (consultatie 25 april 2018) 

101 Art. 42 Zvw. 
102  X, Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet stijgt in 2018, 2017, 

www.salarisnet.nl/2017/09/inkomensafhankelijke-bijdrage-zorgverzekeringswet-stijgt-in-2018  
103  X, Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?, 2018, www.zorgwijzer.nl/faq/wat-is-de-inkomensafhankelijke-bijdrage 

(consultatie 25 april 2018) 
104  Art. 1 Zvw. 
105  Art. 19-23 Zvw. 
106  VGZ, Eigen risico voor zorg uit de basisverzekering, s.d., www.vgz.nl/zorgverzekering/eigen-risico  

(consultatie 25 april 2018) 
107  Art.33-39 Zvw. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-zorgtoeslag-krijgen
http://www.salarisnet.nl/2017/09/inkomensafhankelijke-bijdrage-zorgverzekeringswet-stijgt-in-2018
http://www.zorgwijzer.nl/faq/wat-is-de-inkomensafhankelijke-bijdrage
http://www.vgz.nl/zorgverzekering/eigen-risico
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de risicoverevening108. Naast deze vereveningsbijdragen staat het Zorginstituut Nederland ook in voor 

het betalen van de beschikbaarheidsbijdragen. Dit zijn bijdragen die besteed worden aan onder andere 

traumahelikopters109. 

Financiering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

De Wmo bepaalt dat het gemeentebestuur de plicht heeft om burgers maatschappelijke hulp te bieden 

zodat zij zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. De drie gebieden waarin  

deze aanvullende ondersteuning voorzien moeten worden zijn de participatie, opvang en beschermd 

wonen en de zelfredzaamheid. Om deze ondersteuning aan te bieden geeft het Rijk de gemeenten 

geld via het gemeentefonds110. Het gemeentefonds is een begrotingsfonds waarmee de Rijksoverheid  

de uitgaven aan en ontvangsten uit gemeenten beheert111. Elke gemeente ontvangt een uit te besteden 

budget uit dat gemeentefonds. Om dat budget te bepalen maakt de Rijksoverheid gebruik van ruim 

60 maatstaven. Een aantal voorbeelden van maatstaven zijn het aantal inwoners, het aantal jongeren 

en de totale oppervlakte van de gemeente. Aan elke maatstaf is een bepaald bedrag per eenheid 

toegekend. Naast deze maatstaven wordt ook gekeken naar de belastingcapaciteit van de gemeenten. 

Deze capaciteit toont hoeveel belasting geïnd kan worden. Een lage belastingcapaciteit geeft aan dat 

een gemeente minder inkomsten ontvangt uit belastingen in verhouding met andere gemeenten.  

Dit gemis aan inkomsten moet worden aangevuld met de inkomsten die een gemeente ontvangt uit 

het aandeel in het gemeentefonds. Dus hoe hoger de belastingcapaciteit van een gemeente is, hoe 

kleiner het aandeel van die gemeente in het gemeentefonds112. 

Het geld dat de gemeenten ontvangen uit een gemeentefonds mogen zij vrij uitgeven aan middelen 

die ondersteuning kunnen bieden aan de burgers die hier recht op hebben. Een deel van het budget 

gaat rechtstreeks naar de aanbieders van de ondersteuning. Het andere deel van het budget gaat naar 

de ondersteuning van de burgers zelf. Dit gebeurt via een persoonsgebonden budget en wordt 

geregeld door het trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank. Dit houdt in dat wanneer burgers met 

het recht op ondersteuning rekeningen hebben, ze die rekeningen rechtstreeks naar de Sociale 

Verzekeringsbank kunnen sturen en die zal ze op haar beurt betalen113. In principe wordt voor alle 

voorzieningen die de Wmo biedt ook een eigen bijdrage gevraagd die gebaseerd is op het vermogen en 

het inkomen. Voor twee voorzieningen geldt dit echter niet, namelijk voor rolstoelen en voor  

het collectief vervoer want dit moet per rit betaald worden114. 

                                                           
108  X, Vereveningsbijdrage, 2016, www.ensie.nl/verzekeringen/vereveningsbijdrage (consultatie 25 april 2018) 
109  X, Wie betaalt wat in de Zorgverzekeringswet?, s.d., https://app.zwdz.nl/wie-betaalt-zvw (consultatie 25 april 2018) 
110  NATIONALE ZORGGIDS, NZG Financiering, s.d., www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/paginas/financiering.html  
111  Art. 2.11 Wet van 22 maart 2017, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de 

verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële 

middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016), Stb 29 mei 2017 
112  RIJKSOVERHEID, Gemeentefonds, s.d., https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-

provincies/gemeentefonds  
113  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederl andse_Zorgstelsel.pdf, 19. 
114  X, Veelgestelde vragen Wmo-voorzieningen 2018, s.d., https://wij.groningen.nl/geldzaken/eigen-bijdrage-wmo-

voorzieningen/veel-gestelde-vragen-wmo-voorzieningen-2018/#moetikaltijdeeneigenbijdragebetalen  

(consultatie 23 februari 2018) 

http://www.ensie.nl/verzekeringen/vereveningsbijdrage
https://app.zwdz.nl/wie-betaalt-zvw
http://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/paginas/financiering.html
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De gemeente kan in een verordening bepalen dat gebruikers van de aangeboden algemene 

voorzieningen en/of ondersteuning op maat een bijdrage verschuldigd zijn. Deze ondersteuning op 

maat kan enerzijds een maatwerkvoorziening zijn en anderzijds kan het gaan om  

een persoonsgebonden budget (pgb).  

Diensten en faciliteiten die voor iedereen toegankelijk zijn worden algemene voorzieningen 

genoemd115. Het pgb en de maatwerkvoorzieningen zijn individuele voorzieningen. Bij het bepalen van 

de hoogte van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met de verschillende soorten voorzieningen. 

De gemeente kan beslissen dat bepaalde groepen mensen die omschreven worden in de verordening 

korting krijgen op de eigen bijdrage. Ook kan de gemeente bepalen dat de bijdrage verschuldigd is 

zolang iemand gebruik maakt van een maatwerkoplossing of pgb en dat de hoogte hiervan afhankelijk is 

van het vermogen en inkomen van de gebruiker en, wanneer dit van toepassing is, diens 

echtgeno(o)t(e)116. Daarnaast hangt de hoogte van de eigen bijdrage ook af van de leeftijd en de 

samenstelling van het gezin van de gebruiker. De hoogte van de maximale eigen bijdrage hangt telkens 

af van de situatie waarin de gebruiker zich bevindt117. Wanneer de maatwerkvoorziening of het pgb 

tot doeleinden heeft om een woningaanpassing voor een minderjarige te realiseren moet de bijdrage 

betaald worden door de onderhoudsplichtige ouders of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent 

over de minderjarige118. 

De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening en/of het pgb, met uitzondering van de eigen 

bijdrage voor opvang, wordt vastgesteld door en betaald aan het Centraal Administratief Kantoor 

(CAK). Het CAK is een publieke dienstverlener die belast is met de uitvoering van een aantal wetten en 

regelingen en het vertalen van deze wetten en regelingen naar een overzichtelijke dienstverlening.  

De Wmo is een van die wetten. Het geld dat het CAK ontvangt uit betalingen van eigen bijdragen gaat 

naar de gemeenten. 

Tot slot is er ook nog een door de gemeente vastgelegde eigen bijdrage voor algemene voorzieningen. 

Die wordt betaald aan de aanbieder van de voorziening of aan de gemeente119. 

In oktober 2017 heeft het kabinet Rutte III een regeerakkoord gepresenteerd waarin enkele 

voornemens tot wijziging van de Wmo voorgesteld werden. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 

2019 iedereen sowieso een vaste eigen bijdrage gaat betalen van 17,50 euro per vier weken en dat bij 

het berekenen van de eigen bijdrage geen rekening meer gehouden wordt met de hoogte van  

het vermogen, het inkopen en het gebruik120. 

Financiering van de Wet langdurige zorg 

De Wlz regelt intensieve en zware zorg voor mensen die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen 

en permanent hulp en toezicht nodig hebben. Met permanent wordt bedoeld dat ondersteuning en 

                                                           
115 NATIONALE ZORGGIDS, NZG Financiering, s.d., https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/paginas/financiering.html  
116 Art. 2.1.4 Wmo. 
117 NATIONALE ZORGGIDS, NZG Financiering, s.d., https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/paginas/financiering.html  
118 Art. 2.1.5 Wmo. 
119 CAK, Over ons, s.d., https://www.hetcak.nl/over/over-ons (consultatie 5 mei 2018) 
120 CAK, Regeerakkoord: veranderingen eigen bijdrage en eigen risico, s.d., 

https://www.hetcak.nl/over/nieuws/2017/regeerakkoord-2017-veranderingen-eigen-bijdrage (consultatie 5 mei 2018) 
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zorg 24 uur per dag noodzakelijk zijn. Mensen die met deze wet in aanraking komen zijn bijvoorbeeld 

mensen met psychische stoornissen en mensen met een handicap of chronische ziekte. 

De Rijksoverheid heeft het Zorginstituut Nederland belast met de uitvoering van de financiering van 

de Wlz. Het Zorginstituut Nederland is een uitvoerings- en adviesorganisatie met betrekking tot  

de gezondheidszorg in Nederland. De organisatie is onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS)121. Om de financiering van de Wlz te kunnen bekostigen, beheert  

het Zorginstituut Nederland in opdracht van de Rijksoverheid het Fonds langdurige zorg122. In dit fonds 

worden de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de Wet langdurige zorg beheerd123. 

De Wlz legt iedereen een verplicht verzekeringspakket op. Hiervoor moet een premie betaald worden. 

Deze premie is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en wordt ingehouden op het inkomen via  

de loonbelasting124. Sinds 2016 bedraagt deze bijdrage 9,65% van het bruto-inkomen125.  

Daarnaast wordt een deel van de vergoeding aangerekend als eigen bijdrage aan de verzekerde indien 

deze ouder is dan 18 op het ogenblik waarop hij van de langdurige zorg geniet. Deze vergoeding kan 

enerzijds de lage eigen bijdrage zijn en anderzijds de hoge eigen bijdrage. Voor de eerste zes maanden 

is sowieso de lage eigen bijdrage van toepassing. Deze bijdrage bedraagt in 2018 maandelijks minimaal 

161,80 euro en maximaal 850 euro. Voor de zorg die gegeven wordt na de eerste zes maanden wordt 

op basis van onder andere de financiële middelen en de persoonlijke situatie van de verzekerde bepaald 

of de lage of hoge eigen bijdrage betaald zal moeten worden. Het maximum van de hoge eigen bijdrage 

is in 2018 vastgesteld op 2.332,60 euro per maand126. Net zoals in de Wmo wordt bij de Wlz de exacte 

hoogte van deze eigen bijdrage bepaald en geïnd door het CAK. De geïnde eigen bijdrage wordt 

vervolgens door het CAK gestort in het Fonds langdurige zorg. 

De verzekerden worden ingeschreven bij een Wlz-uitvoerder. Dit is een door de overheid aangesteld 

persoon die de taak heeft om verzekerden en zorgaanbieders bij elkaar te brengen. Elke regio heeft  

een eigen Wlz-uitvoerder. Een Wlz- uitvoerder heeft zorgplicht. Dat wil zeggen dat hij/zij ervoor moet 

zorgen dat een verzekerde de zorg ontvangt waar hij/zij recht op heeft. In werkelijkheid hebben Wlz-

uitvoerders hun taken gemandateerd aan regionale zorgkantoren127. Naast het helpen van verzekerden 

met het vinden van de juiste zorg geven de zorgkantoren ook opdracht aan het CAK om geleverde zorg 

te betalen aan zorgaanbieders. 

De zorg geleverd door zorgaanbieders wordt ook wel zorg in natura genoemd. De kosten voor deze 

zorg in natura worden via het CAK door het Zorginstituut Nederland aan de zorgaanbieders betaald. 

                                                           
121  ZORGINSTITUUT NEDERLAND, Missie, s.d., www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/organisatie/missie  

(consultatie 5 mei 2018) 
122  ZORGINSTITUUT NEDERLAND, Beheerskosten en zorgkosten Wlz, s.d., 

www.zorginstituutnederland.nl/financiering/beheerskosten-en-zorgkosten-wlz-awbz (consultatie 5 mei 2018) 
123  Art. 9 Wet van 16 december 2004, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen  

(Wet financiering sociale verzekeringen), Stb 2 december 2015 
124  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID,WELZIJN EN SPORT, Het Nederlandse zorgstelsel, 2016, 

www.eiseverywhere.com/file_uploads/d264531c5bd30ce1e9d6d4a88ff96179_Het_Nederl andse_Zorgstelsel.pdf,17.  
125  X, Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?, s.d., www.zorgwijzer.nl/faq/wat-is-de-inkomensafhankelijke-bijdrage 

(consultatie 23 februari 2018) 
126  X, Wet langdurige zorg (Wlz), s.d., www.zorgwijzer.nl/faq/wlz (consultatie 23 februari 2018) 
127  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Samenvattend rapport 2016/2017 Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 

en CAK, s.d., file:///C:/Users/vanha/Downloads/uitvoering-wet-langdurige-zorg-door-zorgkantoren-en- cak.pdf, 6. 
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Dat wil zeggen dat deze kosten door het Zorginstituut Nederland betaald worden aan het CAK. 

Vervolgens betaalt het CAK deze kosten aan de zorgaanbieder. Deze tussenstap zorgt ervoor dat  

het CAK-overzicht heeft over onder andere het start- en stopmoment van behandelingen en de totale 

kosten van de Wlz. Ook wordt het moment van aanvang en stoppen van geleverde zorg door 

zorgkantoren gecommuniceerd aan het CAK. Dit helpt het CAK bij het vaststellen van de eigen bijdrage 

van de verzekerde128. 

Wanneer een verzekerde behoefte heeft aan zorg kan hij op meerdere manieren aanspraak maken op 

die zorg129. Als eerste kan hij kiezen voor zorg en verblijf in een zorginstelling. Dit valt onder de zorg in 

natura. Wanneer de verzekerde de zorg thuis wil ontvangen zijn er meerdere mogelijkheden.  

Zo kan gekozen worden voor een volledig pakket thuis, waarbij alle benodigde zorg geleverd wordt 

door één zorgaanbieder. Ook kan gekozen worden voor een modulair pakket thuis waarbij  

de verzekerde zelf bepaalt welke zorg hij uit het pakket wil ontvangen. Daarnaast is het net zoals bij 

de Wmo mogelijk om te kiezen voor een pgb waarmee de verzekerde zelf zijn/haar zorg betaalt.  

Het pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)130.  Wanneer een verzekerde zorg 

ontvangt in de vorm van dit budget, worden de betalingen aan de zorgaanbieder uitgevoerd door  

de SVB131. Tot slot is een combinatie tussen een modulair pakket en een persoonsgebonden budget 

ook een mogelijkheid132. Wanneer de verzekerde kiest voor een combinatie van een modulair pakket 

thuis en een pgb mag de totale vergoeding van de zorg en het budget samen nooit hoger liggen dan 

wanneer de verzekerde in dezelfde situatie enkel voor een pgb gekozen had133. 

Financiering van de Jeugdwet 

De Jw is de laatste stelselwet die mee de basis vormt van het zorgstelsel in Nederland. Deze relatief 

nieuwe wet stelt dat gemeenten verplicht zijn om jeugdhulp te bieden aan jongeren die dit nodig 

hebben. De gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze die jeugdhulp vormgeven. Ten behoeve van  

de financiering van de jeugdhulp ontvangt elke gemeente een budget van de Rijksoverheid.  

Deze financiering vindt plaats vanuit het gemeentefonds134. Hoe dit gemeentefonds verdeeld wordt 

over de gemeenten werd reeds besproken bij de Wmo. 

Binnen de gemeente is het college verantwoordelijk voor de uitvoer van de Jw. Het college bestaat uit 

de burgemeester en de wethouders135. Wanneer het college stelt dat kinderen, jongeren of hun ouders 

jeugdhulp nodig hebben, regelt het college dusdanige voorzieningen zoals hulp- en zorg bij 

opvoedproblemen of geestelijke gezondheidszorg. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat de kinderen 

en/of jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en zelfstandig worden. Daarnaast wordt ook ingezet 

                                                           
128  X, Wie betaalt wat per stelselwet?, s.d., https://app.zwdz.nl/wie-betaalt (consultatie 12 mei 2018) 
129  X, Wet langdurige zorg (Wlz), s.d., https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz (consultatie 12 mei 2018) 
130  X, Wie betaalt wat in de Wet langdurige zorg (Wlz), s.d., https://app.zwdz.nl/wie-betaalt-wlz (consultatie 12 mei 2018) 
131  RIJKSOVERHEID, Sociale Verzekeringsbank (SVB), s.d., www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/sociale-

verzekeringsbank-svb (consultatie 12 mei 2018) 
132  Art. 3.3.1 Wlz. 
133  Art. 3.3.2 Wlz. 
134  B. ROOS, Meicirculaire gemeentefonds: weinig aanpassingen in 2017 een 2018, 2017, www.vgn.nl/artikel/25525  
135  Art. 1.1 Jw. 
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op het vergroten van hun zelfredzaamheid en hen deel te laten nemen aan de maatschappij136.  

Om deze voorzieningen aan te kunnen bieden, koopt de gemeente elk jaar zorg in bij zorgaanbieders137. 

Indien er aanspraak gemaakt kan worden op zorg onder de Jw, heeft het kind of hebben zijn/haar 

ouders ook hier de mogelijkheid om te kiezen voor een pgb om zelf de zorg te regelen. De hoogte van 

dit pgb wordt bepaald door de gemeente138. Het pgb in de Jw wordt net zoals bij de andere 

stelselwetten beheerd door de SVB139. De gemeente maakt het budget over aan de SVB die op zijn 

beurt de zorgaanbieders betaalt vanuit dit budget. Ook kan het zo zijn dat de SVB de ouders van  

de jeugdige betaalt, omdat zij als zorgaanbieder zorg bieden aan hun eigen kind. Wanneer het kind of 

zijn/haar ouders zorg wensen die niet door de gemeente wordt aangeboden, betalen ze deze zorg zelf 

aan de zorgaanbieder140. 

In bijlage 20.1 tot en met 20.4 zijn vier schematische voorstellingen van de geldstromen binnen  

de 4 stelselwetten terug te vinden. 

  

                                                           
136  Art. 2.3 Jw. 
137  X, Wie betaalt wat in de Jeugdwet?, s.d., https://app.zwdz.nl/wie-betaalt-jeugdwet (consultatie 14 mei 2018) 
138  Art. 8.1.1 Jw 
139  Art. 8.1.8 Jw 
140  https://app.zwdz.nl/wie-betaalt-jeugdwet  
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5. Het Nederlandse zorgstelsel in cijfers 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste economische gegevens en evoluties van het Nederlandse 

zorgstelsel in cijfers weergegeven. 

Uitgaven aan de zorg 

In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan de zorg in brede zin 97,5 miljard euro. De zorg in brede zin 

omvat onder meer de jeugdzorg, geneeskundige zorg, welzijnszorg en kinderopvang. Het grootste deel 

van deze uitgaven, namelijk 86,6%, werd uitgegeven aan de aanbieders van geneeskunde en langdurige 

zorg. Van de overige 13,4% wordt 9,4% uitgegeven aan de sector welzijn, jeugd en kinderopvang (WJK) 

en 4% aan beleids- en beheersorganisatie141. In bijlage 6 is een overzicht van het verloop van  

de zorguitgaven tussen 2015 en 2017 terug te vinden. 

Ten opzichte van 2016 is er sprake van een stijging van 2.0 miljard euro aan totale uitgaven aan de zorg. 

Dit is een stijging van 2,1%. Dit percentage ligt lager dan de groei van het Bruto Binnenlands Product 

(bbp142). Het bbp kende namelijk een groei van 4,3%. Het bbp is de gehele toegevoegde waarde van 

alle goederen en diensten die in één jaar tijd in een land geproduceerd en/of verleend worden143.  

Het bbp geeft met andere woorden weer of de economie positief of negatief evolueert. Door het feit 

dat het bbp sterker gestegen is dan de totale uitgaven aan de zorg, kan gesteld worden dat in relatie 

tot de economie de zorguitgaven gedaald zijn. In het bbp daalde het aandeel van de zorguitgaven in 

2017 namelijk met 0,3% ten opzichte van 2016, van 13,6% naar 13,3%144. In bijlage 21 is een overzicht 

terug te vinden met de evolutie van de zorguitgaven van 1998 tot en met 2016145. De cijfers van 2017 

waren op het ogenblik van het schrijven van deze studie nog niet opgenomen in de grafiek. 

Met 7,2% zijn de uitgaven aan kinderopvang het meest gestegen tot 3,9 miljard euro.  

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit het gevolg van de omvorming van peuterspeelzalen 

tot kinderopvanglocaties. Hierdoor gaan meer kinderen naar de kinderopvang waardoor de uitgaven 

stijgen146. Ondanks de stijging van de totale uitgaven zijn de uitgaven op één gebied wel gedaald.  

De zorguitgaven voor maatschappelijke opvang zijn namelijk met 7,5% gedaald. Deze daling is 

voornamelijk te wijten aan de daling in uitgaven voor de asielopvang. In bijlage 22 wordt de evolutie 

van de zorguitgaven per categorie weergegeven. 

                                                           
141  CBS, Zorguitgaven, zorgaanbieders en financiering, s.d., 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84053NED/table?ts=1527843655065 (consultatie 1 juni 2018) 
142  CBS, Zorguitgaven stijgen in 2017 ;et 2,1%, 2018, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/22/zorguitgaven-stijgen-in-

2017-met-2-1-procent (consultatie 1 juni 2018) 
143  CBS, Bruto binnenlands product (bbp), s.d., www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas/conjunctuurbekerstrijd/te-

voorspellen-indicatoren/bruto-binnenlands-product-bbp (consultatie 1 juni 2018) 
144  CBS, Zorguitgaven stijgen in 2017 ;et 2,1%, 2018, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/22/zorguitgaven-stijgen-in-2017-met-

2-1-procent (consultatie 1 juni 2018) 
145  CBS, Zorguitgaven stijgen in 2016 met 1,8%, 2017, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/20/zorguitgaven-stijgen-in-2016-

met-1-8-procent (consultatie 1 juni 2018) 
146  B. NAGTEGAAL, Veel meer kinderen naar de kinderopvang, 2017, www.nrc.nl/nieuws/2017/06/08/veel-meer-kinderen-

naar-de-kinderopvang-a1562109  
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Hoewel de uitgaven aan kinderopvang met 7,2% gestegen zijn, bedraagt het aandeel van deze uitgaven 

slechts 4% van de totale uitgaven. De medisch-specialistische zorg, waar onder meer ziekenhuizen toe 

behoren, vormt met 27,9% het grootste aandeel van de totale zorguitgaven. Op plaats twee en drie 

volgen de verpleging en verzorging en de overige zorgaanbieders zoals aanbieders van paramedische 

zorg en jeugdzorg. Hun aandeel bedraagt respectievelijk 18,6% en 21%147. In bijlage 25 is  

een cirkeldiagram met daarin per zorgaanbieder het procentuele aandeel van de totale zorguitgaven 

terug te vinden. 

Veranderingen in de zorgverzekering 

Elk jaar op Prinsjesdag maakt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend wat  

de wijzigingen zijn met betrekking tot de zorgverzekering. Dat kunnen enerzijds veranderingen aan  

de inhoud van de basisverzekering, maar anderzijds ook wijzigingen op vlak van andere aspecten van  

de zorgverzekering148. 

Uitbreidingen van het basispakket 

Net zoals in 2017 besliste het Ministerie van VWS in 2018 om het basispakket van de zorgverzekering 

uit te bereiden. Per 1 januari 2018 werd het basispakket aangevuld met vier nieuwe vergoedingen. 

Daarnaast werd ook bepaald dat in 2018 het verplichte eigen risico 385 euro bedraagt. 

De eerste aanvulling zijn de behandelingen voor oefentherapie. Sinds 1 januari 2018 worden de eerste 

twaalf behandelingen oefentherapie voor mensen met artrose aan knie- en heupgewrichten 

vergoed149. Deze opname werd geadviseerd door het Zorginstituut Nederland nadat bleek dat 

oefentherapie een succesvolle behandeling is voor mensen die deze reumatische ziekte hebben.  

Door oefentherapie hebben ze namelijk minder snel een kunstknie of –heup nodig en op deze manier 

wordt vijf miljoen euro per jaar bespaard op de zorg150. 

Een tweede uitbreiding is de vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor kankerpatiënten. Het vervoer 

van en naar de behandeling immuuntherapie die sommige kankerpatiënten krijgen, werd in 2018 

opgenomen in het basispakket151. 

Immuuntherapie is een oncologische behandeling, gelijkwaardig aan radiotherapie en chemotherapie, 

die steeds vaker gegeven wordt. Omdat het niet te rechtvaardigen valt dat ziekenvervoer bij de ene 

                                                           
147  CBS, Zorguitgaven stijgen in 2017 ;et 2,1%, 2018, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/22/zorguitgaven-stijgen-in-2017-met-

2-1-procent (consultatie 1 juni 2018) 
148  X, 10 jaar zorgstelsel: wat is er veranderd?, s.d., www.independer.nl/zorgverzekering/info/10-jaar-zorgstelsel.aspx 

(consultatie 1 juni 2018) 
149  RIJKSOVERHEID, Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2018, s.d., 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/veranderingen-basispakket-zorgverzekering-

2018  (consultatie 1 juni 2018) 
150  X, Besparing van 5 miljoen door oefentherapie bij artrose in de basisverzekering, s.d., 

https://knieartroseonline.nl/2017/04/13/besparing-van-5-miljoen-door-oefentherapie-bij-artrose-in-de-

basisverzekering (consultatie 1 juni 2018) 
151  RIJKSOVERHEID, Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2018, s.d., 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/veranderingen-basispakket-zorgverzekering-

2018 (consultatie 2 juni 2018) 
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behandeling wel en bij de andere niet vergoed wordt terwijl de bijwerkingen gelijkwaardig zijn, heeft 

het Ministerie van VWS besloten om de vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij een oncologische 

behandeling niet langer te beperken tot enkel radio- en chemotherapie152. 

Ten derde werd op 1 januari 2018 ook de geneeskundige zorg aan minderjarigen opgenomen in  

het basispakket. Dit houdt onder meer het innemen van medicijnen en de hulp bij het wassen van  

een minderjarige in153. Voorheen viel deze geneeskundige zorg onder de Jeugdwet. Deze verschuiving 

van de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet moet ervoor zorgen dat de zorg voor en de verzorging 

aan minderjarigen benaderd worden vanuit één oogpunt. Op deze manier kan meer aandacht besteed 

worden aan de individuele zorgbehoefte. Het is met andere woorden dus gemakkelijker om maatwerk 

op het gebied van zorg aan te bieden. Om deze verandering te kunnen bekostigen, werd 12,85 miljoen 

euro vanuit het budget van de Jeugdwet naar het budget van de Zorgverzekeringswet overgebracht154. 

De zorg die minderjarigen echter krijgen om alledaagse levensverrichtingen mogelijk te maken wordt 

nog steeds geregeld in de Jeugdwet 

Tot slot werd op 1 maart 2018 het basispakket uitgebreid met een vierde vergoeding, namelijk  

de nieuwe behandeling tegen de chronische vorm van hepatitis C.155 Het nieuwe geneesmiddel Maviret 

zorgt ervoor dat mensen die deze ziekte hebben vaker en op een effectievere wijze behandeld kunnen 

worden. Een aantal intensieve therapieën die hiervoor gebruikt werden zijn door dit geneesmiddel 

niet meer noodzakelijk156. 

Zoals eerder vermeld werd bedraagt het eigen risico 385 euro in 2018157. Dit is een wettelijk verplicht 

bedrag dat eerst door de zorggebruiker zelf betaald moet worden wanneer er zorgkosten gemaakt 

worden. Dit bedrag moet alleen betaald worden wanneer ook daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt 

van zorg. Pas wanneer de zorgkosten het eigen risico overschrijden, worden die kosten vergoed door 

de zorgverzekeraar. De overheid heeft het eigen risico ingevoerd om de zorguitgaven in Nederland beter 

te kunnen beheersen en om mensen bewuster om te laten gaan met het gebruik van zorg158.  

Bijlage 26 geeft het verloop van het eigen risico tussen 2008 en 2018 weer. 

                                                           
152  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Wijzigingen basispakket per 2018, 2017, 

https://nfk.nl/fileadmin/levenmetkanker/170519_Brief_VWS Basispakket_Zvw_per_20 18.pdf, 3-4. 
153  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Wijzigingen bqsispakket per 2018, 2017, 

https://nfk.nl/fileadmin/levenmetkanker/170519_Brief_VWS Basispakket_Zvw_per_2018.pdf, 3-4. 
154  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Wijzigingen bqsispakket per 2018, 2017, 

https://nfk.nl/fileadmin/levenmetkanker/170519_Brief_VWS Basispakket_Zvw_per_20 18.pdf, 3. 
155  RIJKSOVERHEID, Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2018?, s.d., 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/veranderingen-basispakket-zorgverzekering-

2018 (consultatie 2 juni 2018) 
156  X, Maviret vanaf 1 maart 2018 in de basisverzekering, 2018, https://weblog.independer.nl/in-het-nieuws/maviret-in-

het-basispakket/  
157  RIJKSOVERHEID, Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2018?, s.d., 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/veranderingen-basispakket-zorgverzekering-

2018 (consultatie 2 juni 2018) 
158  158 X, Eigen risico zorgverzekering, s.d., www.zorgwijzer.nl/faq/eigen-risico (consultatie 2 juni 2018) 

https://nfk.nl/fileadmin/levenmetkanker/170519_Brief_VWS%20Basispakket_Zvw_per_20%2018.pdf
https://nfk.nl/fileadmin/levenmetkanker/170519_Brief_VWS%20Basispakket_Zvw_per_2018.pdf
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Andere belangrijke wijzigingen in de Zorgverzekeringswet 

Naast de uitbreidingen binnen het basispakket zijn er ook enkele belangrijke wijzigingen in de wet- en 

regelgeving omtrent de zorgverzekering159. Zo is bijvoorbeeld de nominale premie gestegen van 

1290 naar 1371 euro per jaar160. Dit is de minimale premie die volgens het ministerie door 

zorgverzekeraars voor het basispakket gehanteerd moet worden om de aangeboden zorg te kunnen 

bekostigen. De basiszorgverzekering is met andere woorden 81 euro duurder geworden voor  

de burgers161. In bijlage 11 is een overzicht met de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot  

de zorgverzekering terug te vinden. In de tabel wordt in plaat van 1.371 euro 1.362 euro genoemd.  

Het verschil tussen deze waardes is verklaarbaar door een extra wijziging in verband met  

het ongewijzigd laten van het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico ging oorspronkelijk 

verhoogd worden in 2018. Uiteindelijk heeft de overheid toch besloten om dit niet te doen.  

Omdat dit een negatieve impact zou hebben op de kosten van de zorgverzekeraars besloot de overheid 

om deze beslissing op te vangen met een extra verhoging van de nominale premie162. Niet alleen het 

verplichte eigen risico, maar ook de premie Wlz is ongewijzigd gebleven in 2018. Net zoals in 2017 

bedraagt deze premie 9,65%. De premie Wlz is een inkomstenafhankelijke bijdrage waarmee  

de langdurige zorg zoals voorgeschreven in de Wlz gefinancierd wordt163. In 2018 is ook  

de inkomensafhankelijke bijdrage voor zowel werknemers als werkgevers en/of Zelfstandigen zonder 

personeel (ZZP’er) gestegen met 0,25% naar respectievelijk 6,9% en 5,65%164. Tot slot kende  

de maximale zorgtoeslag voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens  

een toename. Waar eenpersoonshuishoudens met een lager inkomen in 2017 nog maximaal 

1.066 euro zorgtoeslag ontvingen, is dit bedrag in 2018 met 131 euro gestegen naar 1.197 euro.  

De zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens steeg met 194 euro naar 2237 euro in 2018.  

Deze toenames zijn het gevolg van de stijging van de zorguitgaven165. 

Omzet bij de zorginstellingen 

Nieuwe cijfers van het CBS met betrekking tot zorginstellingen tonen een verontrustende trend aan. 

Het aantal verliesgevende instellingen blijft stijgen. Waar in 2015 nog 24% van alle instellingen verlies 

leed, is dit aantal in 2016 opgelopen tot 30%. 

Ondanks deze verliesgevende instellingen is de gemiddelde omzet in de meeste sectoren wel gestegen. 

De totale netto omzet is gestegen met 1.158 miljoen euro. Dit is een stijging van ongeveer 2,2%.  

                                                           
159  X, Prinsjesdag: belangrijkste veranderen zorgverzekering in 2018, 2017, www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-

2018/prinsjesdag-belangrijkste-veranderingen (consultatie 2 juni 2018) 
160  Art. 1 Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 oktober 2017, kenmerk 1248964-169715-z, houdende 

vaststelling van de geraamde gemiddelde nominale premie voor 2018, Stb 30 oktober 2017 
161  X, 10 jaar zorgstelsel: wat is er veranderd?, s.d., www.independer.nl/zorgverzekering/info/10-jaar-zorgstelsel.aspx 

(consultatie 1 juni 2018) 
162  Toelichting Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 oktober 2017, kenmerk 1248964-169715-z, houdende 

vaststelling van de geraamde gemiddelde nominale premie voor 2018, Stb 31 oktober 2017 
163  Art.1 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2017, kenmerk 1259840-

170338, houdende Regeling vaststelling premiepercentage Wlz 2018, Stb 24 november 2017 
164  Art. 8 Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, Stb 29 december 2017. 
165  X, Zorgtoeslag 2018 stijgt met maximaal 120 euro, 2017, www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2018/zorgtoeslag-2018-

stijgt-met-maximaal-120-euro (consultatie 2 juni 2018) 
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De totale netto omzet bij Algemene ziekenhuizen is met 443 miljoen euro het meest gestegen166.  

De stijging van de omzet is te verklaren door de toename van de zorguitgaven aan  

de zorgaanbieders167. Hoewel de meeste zorgsectoren een stijging in omzet lieten zien, was de stijging 

van de bedrijfskosten in deze sectoren groter. Door deze toename in kosten leden veel zorginstellingen, 

ondanks een gestegen omzet, toch verlies. In de vier grootste zorgsectoren zijn de bedrijfskosten in 

2016 harder gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Dit had onder meer te maken met een toename in 

personeelskosten na aanpassingen in de van kracht zijnde cao’s in de zorg168. De impact van de stijging 

van bedrijfskosten was het grootst voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).  

Het aandeel van personeelskosten in de totale bedrijfskosten bedroeg namelijk 73% van de totale 

bedrijfskosten169. Dit aandeel lag hoger dan in de meeste andere sectoren170. De stijging in 

personeelskosten heeft er daarom voor de grootste relatieve stijging van de bedrijfskosten gezorgd in 

deze sector. Door de gestegen bedrijfskosten leed uiteindelijk 39% van de zorginstellingen in de sector 

verpleging, verzorging en thuiszorg verlies171. In bijlage 10 zijn alle cijfers met betrekking tot de omzet 

en de bedrijfskosten van 2015 en 2016 terug te vinden. Bijlage 23 geeft zowel de groei van  

de bedrijfsopbrengsten als de bedrijfskosten in 2016 weer. 

Zoals eerder vermeld werd, waren in 2016 ongeveer 30% van alle instellingen in de grootste vier 

zorgsectoren verliesgevend. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van het voorafgaande jaar.  

Van de vier grootste zorgsectoren was er slechts één sector waar het aantal verliesgevende instellingen 

gedaald is, namelijk de ziekenhuissector. De drie andere grote zorgsectoren, namelijk Geestelijke 

gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en VVT, kenden een stijging van het aantal verliesgevende 

instellingen. De grootste stijging vond plaats binnen de VVT-sector. Deze sector kende voordien al  

de meeste verliesgevende instellingen met ongeveer 30% in 2015, maar dit percentage bleef ook 

stijgen tot 39% in 2016172. Bijlage 24 geeft een overzicht weer van het procentuele aantal 

verliesgevende instellingen in deze vier zorgsectoren. 

De zorginkoop 

Binnen de zorginkoop wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende partijen namelijk  

de zorgverzekeraar, de zorgaanbieder en de zorggebruiker. Regels omtrent zorginkoop door 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn vastgelegd in de regeling Transparantie Zorginkoopproces 

                                                           
166  CBS, Zorginstellingen, financiële kengetallen, s.d., 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83670NED/table?ts=1527864815581 (consultatie 2 juni 2018) 
167  L. VAN ELST, Toenemende omzet zorgpraktijken gaat hand in hand met stijgende worgkosten, 2017, 

www.zorgvisie.nl/toenemende-omzet-zorgpraktijken-gaat- hand-hand-met-stijgende-zorgkosten/  

(consultatie 2 juni 2018) 
168  CBS, Bijna 1 op 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016, 2018, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/bijna-1-op-de-3-

zorginstellingen-verliesgevend-in-2016 (consultatie 2 juni 2018) 
169  X, Jaarverslagenanalyse 2016 sectorrapport, 2017, www.intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-

Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-2016-vvt.9.  
170  CBS, Zorginstellingen; financiën en personeel, s.d., 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83626ned&D1=2%2C14-

15&D2=a&D3=a&HDR=G1&STB=T%2CG2&VW=T (2 juni 2018) 
171  CBS, Bijna 1 op 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016, 2018, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/bijna-1-op-de-3-

zorginstellingen-verliesgevend-in-2016 (consultatie 2 juni 2018 
172  CBS, Bijna 1 op 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016, 2018, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/bijna-1-op-de-3-

zorginstellingen-verliesgevend-in-2016 (consultatie 2 juni 2018 
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Zvw. Het doel van de regeling is het verkrijgen van meer transparantie en een betaalbaardere zorg voor 

de zorggebruiker. Momenteel is de regeling van 2016 nog van toepassing op de contracten die 

ingegaan zijn op 1 januari 2018173. Voor de contracten die ingaan op 1 januari 2019 is de nieuwe 

Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw van toepassing174. 

Zorginkoop door zorgverzekeraars 

In oktober 2017 heeft de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een advies gepubliceerd 

met betrekking tot de zorginkoop. De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan met de taak om de regering 

advies te geven over het gevoerde beleid175. In het advies van oktober 2017 wordt gesteld dat  

de zorginkoop inderdaad heeft geresulteerd in een betaalbaardere zorg, maar dat de nadruk werd te 

veel op prijs en uniformiteit gelegd. De nadruk op uniformiteit zorgt er namelijk voor dat er te weinig 

aandacht gegeven wordt aan de behoefte van de patiënt. De RVS is van mening dat de zorginkoop moet 

veranderen naar een vorm waarbij de relatie tussen zorgverlener en patiënt centraal staat176. 

Zorginkoop door ziekenhuizen 

Voor de zorginkoop door ziekenhuizen is de recentste analyse uit 2017 afkomstig van het adviesbureau 

Gupta Strategists. Dit is een adviesbureau dat organisaties in de zorg helpt bij het verbeteren van hun 

prestaties en het beantwoorden van strategische vraagstukken. Ziekenhuizen vormen de grootste 

zorginkoper onder de zorgaanbieders en in de laatste tien jaar zijn hun inkoopkosten verdubbeld naar 

ongeveer acht miljard euro. Op basis van de uitgevoerde analyse concludeert Gupta Strategists 

dat ziekenhuizen elk aar enkele honderden miljoenen euro’s te veel besteden aan de inkoop van 

zorg177. Inkopers en bestuurders van ziekenhuizen besteden te weinig aandacht aan het vinden van  

de beste prijs voor medische hulpmiddelen omdat ze te vatbaar zijn voor verkooptechnieken en 

ingewikkelde offertes van leveranciers178. Gupta Strategists stelt dat de inkoop eigenlijk  

een topprioriteit zou moeten zijn van ieder ziekenhuis. De inkoop van zorg bedraagt ongeveer 30% van  

de kosten van ziekenhuizen. Om die reden zijn er veel mogelijkheden om de kosten te verlagen of 

kwaliteit te verbeteren. Desondanks wordt het onderwerp momenteel niet voldoende besproken 

binnen het ziekenhuisbestuur179. 

                                                           
173  Art. 2 Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw, Stb 3 augustus 2015 
174  Art. 10 Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw, Stb 31 oktober 2017 
175  RAAD VOOR VOLKSGEZONDHEID EN SAMENLEVING, Over de RVS, s.d., www.raadrvs.nl/raad/over-rvs  

(consultatie 2 juni 2018) 
176  RAAD VOOR VOLKSGEZONDHEID EN SAMENLEVING, Zorgrelatie centraal, Partnerschap leidend voor zorginkoop, 2017, 

www.raadrvs.nl/publicaties/item/zorgrelatie-centraal (consultatie 2 juni 2018) 
177  GUPTA STRATEGISTS, Waardegedreven inkoop, Inkoop als strategische topprioriteit voor ziekenhuizen, 2017, 

www.gupta-strategists.nl/storage-files/170818%20Gupta%20Strategists%20-%20Waardegedreven%20inkoop.pdf,5.  
178  M. TEN KATEN, “Ziekenhuizen betalen honderden miljoenen te veel voor medische hulpmiddelen”, fd.,2017, 

https://fd.nl/economie-politiek/1215375/ziekenhuizen-betalen-honderden-miljoenen-te-veel-voor-medische-

hulpmiddelen.  
179  GUPTA STRATEGISTS, Waardegedreven inkoop, Inkoop als strategische topprioriteit voor ziekenhuizen, 2017, 

https://www.gupta-strategists.nl/storage-files/170818%20Gupta%20Strategists%20-

%20Waardegedreven%20inkoop.pdf,5.  
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6. Zorgaanbieders 

Zorgaanbieders zijn personen en/of organisaties die ondersteuning en/of professionele zorg 

aanbieden180. In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op drie aspecten, namelijk  

de eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg en tot slot wordt ook de verpleging, verzorging en thuiszorg 

besproken. 

Eerstelijnszorg 

Eerstelijnszorg is de zorg waar men zonder verwijzing naartoe kan gaan. Het is de zorg die dicht bij huis 

aangeboden wordt. Om deze twee redenen is de eerstelijnszorg voor mensen het eerste 

aansprekingspunt wanneer men zorg nodig heeft. De eerstelijnszorg is er om te voorkomen dat mensen 

een beroep doen op duurdere en complexere zorg terwijl dit eigenlijk niet noodzakelijk is.  

De meeste problemen met betrekking tot de gezondheidszorg kunnen met andere woorden opgelost 

worden binnen de eerstelijnszorg181. 

Binnen de eerstelijnszorg vallen verschillende soorten zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen en 

fysiotherapeuten (dit is de Nederlandse naam voor kinesisten), maar ook wijkverpleegkundigen en 

maatschappelijk werkers vallen onder deze noemer182. In deze studie worden de huisartsen, alles wat 

te maken heeft met de mondzorg en tot slot ook de paramedische zorgverleners besproken. 

In bijlage 7 is een tabel met de totale zorguitgaven inclusief de uitgaven voor welzijnszorg voor de jaren 

2014, 2015 en 2016 terug te vinden. In 2016 werd totalitair 96.711 miljoen euro uitgegeven aan 

de zorg. Dit is ongeveer 2.000 miljoen euro meer dan het jaar voordien. Van dit bedrag werd slechts een 

klein percentage uitgegeven aan eerstelijnszorg. In 2016 bedroegen de zorguitgaven aan 

huisartsenpraktijken 2.945 miljoen euro. De zorguitgaven aan tandartsenpraktijken bedroegen 

2.877 miljoen euro en tot slot werd 2.531 miljoen euro van de totale zorguitgaven uitbesteed aan  

de paramedische praktijken183. 

Huisartsen 

In Nederland zijn huisartsen de spil van de eerstelijnszorg. Dit komt omdat de huisarts de rol als eerste 

aansprekingspunt op zich neemt. Mensen kunnen namelijk pas medische specialisten aanspreken als 

de huisarts hen doorverwezen heeft. Dit wordt ook wel de poortwachtersfunctie van de huisarts 

genoemd. Natuurlijk is dit niet de enige functie die huisartsen hebben, ze zijn namelijk nog steeds heel 

erg belangrijke aanbieders van medische zorg en dit binnen meerdere gebieden184. Huisartsen mogen 
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namelijk preventief, diagnostisch en therapeutisch handelen185. Ze mogen dus met andere woorden 

voorkomen, vaststellen en genezen. In 2015 waren er meer dan 5.000 huisartsenpraktijken.  

41% hiervan waren solopraktijken, 40% duo-praktijken en de overige 19% groepspraktijken waar 

minimaal drie artsen werken186. Het aantal solopraktijken kent weer een opmars. In 2005 had namelijk 

maar 27% van de huisartsen in Nederland een solopraktijk187. 

Op 1 januari 2015 werkten er 9.418 huisartsen in Nederland in een vaste praktijk. Deze huisartsen 

kunnen opgedeeld worden in drie groepen. Van die 9.418 huisartsen behoren 7.906 tot de eerste 

groep, namelijk de zelfstandig gevestigde huisartsen. Dit zijn de huisartsen die een praktijk hebben en 

die patiënten op hun naam of op de naam van de praktijk hebben staan188. In Nederland wordt een 

patiënt namelijk aan een arts gekoppeld zodat deze arts het beheer van het dossier in handen heeft. 

Wanneer een huisarts dus zelfstandig gevestigd is, komen de dossiers van hun patiënten op hun naam 

of die van de praktijk te staan189. 

Naast de zelfstandig gevestigde huisartsen zijn er ook de huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha). 

Deze huisartsen werken in dienstverband bij een andere huisarts190. Het gaat in dit geval niet om artsen 

in opleiding of voor een korte termijn, maar om afgestudeerde artsen die voor langere tijd, met  

een minimum van zes maanden, in loonverband treden191. Op 1 januari 2015 waren er 898 werkende 

Hidha’s192. Op 26 april 2018 is een nieuw principeakkoord betreffende de Cao Hidha bereikt.  

Dit akkoord is bereikt tussen de werkgeversorganisatie Landelijke Huisartsen Vereniging en  

de werknemersorganisatie Landelijke vereniging van Artsen in dienstverband. In de cao wordt onder 

meer bepaald dat de Hidha’s een structurele loonsverhoging krijgen van 4% tussen 2017 en 2019.  

Een andere bepaling in de cao regelt de leeftijdsdagen. Dit zijn de uren die bepaalde 

leeftijdscategorieën toegekend krijgen als extra vrije dagen. Vanaf 1 juli 2018 hebben de Hidha’s van 

51 tot en met 55 jaar recht op 16 uren, de Hidha’s van 56 tot en met 60 jaar zullen recht hebben op 64 

uren en vanaf 61 jaar zal men recht hebben op 80 uren. Vanaf 1 januari 2019 is er een verschuiving op 

vlak van de leeftijd en dan starten de categorieën één jaar later193. 
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Tot slot zijn er de waarnemende huisartsen. Dit zijn huisartsen die het spreekuur van andere artsen 

overnemen. Het is voor een zelfstandige arts namelijk onmogelijk om 24/7 bereikbaar te zijn.  

Daarom zijn er waarnemende huisartsen. Deze huisartsen kunnen bij de zelfstandige arts in de praktijk 

werken, bijvoorbeeld als de zelfstandige arts op vakantie is, maar heel vaak werken de waarnemende 

huisartsen in huisartsenposten. Wanneer de zelfstandige arts namelijk niet beschikbaar is, zoals 

bijvoorbeeld in de weekends of ’s nachts, dan regelt de zelfstandige arts dat patiënten terecht kunnen 

bij de waarnemende arts194. De waarnemende artsen kunnen dus in twee groepen ingedeeld worden. 

De vaste waarnemers die op één plaats werken en de wisselende waarnemers. Op 1 januari 2015 waren 

er 614 vaste waarnemers en ongeveer 2.150 wisselende waarnemers. In praktijk kunnen we vaststellen 

dat de vaste waarnemers de waarnemers zijn in de huisartsenposten en -praktijken en de wisselende 

waarnemers voornamelijk voor korte periodes in de praktijk werken, zoals tijdens de vakantie van  

de zelfstandige arts195. 

Om een overzicht te verkrijgen van het aantal mensen dat jaarlijks minimaal één keer in contact komt 

met een huisarts, houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers bij. Tijdens de periode 2011-2015 

had ongeveer 77% van de bevolking minimaal één keer contact met de huisarts. Bij ongeveer 80% van 

die contacten verliep het contact bij de arts zelf zoals bijvoorbeeld in de praktijk. Vaak schrijft  

de huisarts hierbij voorschriften uit. Van alle ingeschreven patiënten krijgt ongeveer 70% jaarlijks 

minimaal één voorschrift. In de meeste gevallen wordt een voorschrift van een antibioticum,  

een maagmiddel of een cholesterolverlager voorgeschreven196.  

De verwachtingen zijn dat de vraag naar huisartsen zal stijgen door de vergrijzing, maar dat er veel 

huisartsen met pensioen zullen gaan en het aanbod dus zal dalen. In Zeeland is dit nu al een probleem. 

46% van de huisartsen heeft de leeftijd van 55 jaar al bereikt. Dit is een stuk hoger dan in andere 

Nederlandse streken, maar ook daar is het percentage te hoog. De landelijke cijfers tonen aan dat 

ongeveer een derde van de huisartsen ouder is dan 55 jaar197. Daarnaast is er de ‘Toekomstvisie 

Huisartsenzorg 2022’ die inspeelt op de veranderende vraag van de bevolking. Deze visie heeft onder 

meer als doel de band tussen patiënt en huisarts groter te maken door de zorg persoonsgerichter  

te maken198. Aan de grond van de toekomstvisie liggen 6 uitgangspunten. Eén van die uitgangspunten 

is dat de huisarts en de patiënt elkaar voldoende kennen. Die uitgangspunten leiden naar de te behalen 

ambities zoals een duurzame relatie met de patiënt, maar bijvoorbeeld ook een elektronisch 

patiëntendossier199. De ‘Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022’ werd zes jaar geleden, in 2012, 

gepresenteerd. Binnen vier jaar, in 2022, zal blijken of de visie behaald werd200. 
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Mondzorg 

Naast de huisartsen vallen ook beroepen met betrekking tot de mondzorg binnen de eerstelijnszorg. 

Onder mondzorg vallen alle handelingen die ervoor zorgen dat de mond gezond blijft of weer gezond 

wordt201. Op vlak van mondzorg vinden we binnen de eerstelijnszorg tandartsen, orthodontisten, 

tandartsen gespecialiseerd in kaakchirurgie en mondziekten en mondhygiënisten terug202.  

Hun werkzaamheden kunnen opgesplitst worden in drie verschillende gebieden. 

Het eerste gebied is de preventieve mondzorg. Bij preventieve zorg ligt de focus op het voorkomen 

van problemen. Dit kan enerzijds door een goede voorlichting zijn zodat mensen weten hoe ze hun gebit 

moeten verzorgen, maar anderzijds kan dit ook door behandelingen. Enkele voorbeelden van 

preventieve behandelingen zijn het beschermen van het gebit door het aanbrengen van een laag 

fluoride en het regelmatig uitvoeren van een mondspoeling203. 

Een tweede belangrijk gebied is de diagnostiek. Aan de hand van onder andere foto’s en een uitstrijkje 

van het gebit en het weefsel, kan vastgesteld worden wat er precies aan de hand is204.  

Wanneer dit gebeurd is, kan de behandelende arts een op maat gemaakte behandeling starten 

waardoor het probleem en de ongemakken sneller verholpen kunnen worden. 

Tot slot is er nog de behandeling zelf. De behandeling vloeit voort uit de diagnose die de behandelende 

arts eerder gesteld heeft. In tegenstelling tot bij de preventieve mondzorg is er in het geval van  

een behandeling wel sprake van een probleem of ongemak. Enkele voorbeelden van behandelingen 

zijn het opvullen van gaatjes en zenuwbehandelingen, maar het kan ook gaan om esthetische 

behandelingen zoals het bleken van de tanden205. 

Zoals eerder vermeld werd zijn er verschillende beroepsgroepen betrokken bij mondzorg.  

Een eerste beroepsgroep zijn de tandartsen. Op 1 januari 2016 waren er 7.835 tandartsen werkzaam 

in de mondzorg206. Dit aantal ligt een stuk hoger dan 20 jaar geleden. Eind de jaren ’90 waren in 

Nederland net geen 6.000 tandartsen actief tewerkgesteld207. Er blijft echter wel nog steeds  

een tandartsentekort in Nederland. In 2015 waren er 50,5 tandartsen per 100.000 inwoners 

tewerkgesteld. In andere Europese landen ligt de zogenaamde tandartsendichtheid een stuk hoger.  

Zo waren er in 2015 in België 73,5 tandartsen per 100.000 inwoners actief. De koploper van 2015 was 

Liechtenstein met 138,7 tandartsen per 100.000 inwoners208. Binnen de mondzorg is deze 
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beroepsgroep veruit de grootste omdat tandartsen het eerste aanspreekpunt zijn. Tandartsen zijn 

actief in elk van de drie bovenstaande werkgebieden. Zo behandelen tandartsen enerzijds 

ontstekingen van zenuwen en tandvlees, maar anderzijds voeren ze ook de zesmaandelijkse controle 

van het gebit en de omliggende weefsels uit. Net als een huisarts heeft ook een tandarts  

een doorverwijsfunctie. Zonder een doorverwijzing kan een patiënt namelijk niet terecht bij  

een deskundige zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg. Een doorverwijzing is dus verplicht. Het is niet zo 

dat de doorverwijzing enkel door de tandarts mag gebeuren omdat het betrekking heeft op  

de mondzorg. Ook de huisarts kan doorverwijzen naar een deskundige op vlak van mondzorg209. 

Een tweede beroepsgroep bestaat uit de tandheelkundig specialisten. Op 1 januari 2016 waren er 

485 mensen werkzaam binnen deze groep. Deze groep kan opgedeeld worden in enerzijds 

260 orthodontisten en anderzijds 225 tandartsen met een specialisatie in kaakchirurgie en 

mondziekten210. De orthodontisten zijn de tandartsen die gespecialiseerd zijn in gebitten waarin 

scheve tanden en/of kiezen aanwezig zijn. Ze richten zich met andere woorden op de afwijkingen binnen 

het gebit en in de kaak. Hiervoor maken ze vaak röntgenfoto’s of nemen ze met behulp van 

gipsmodellen een gipsafdruk van het gebit. Wanneer er scheve tanden of kiezen aanwezig zijn in  

een gebit kan dit vaak verholpen worden door de plaatsing van een beugel. Hoewel orthodontisten 

specialisten zijn, is het in dit geval niet verplicht om een doorverwijzing van een andere arts te hebben. 

Ook op eigen initiatief kan dus een afspraak gemaakt worden met een orthodontist211. Daarnaast zijn 

er zoals eerder vermeld nog de tandartsen met een specialisatie mondziekten en kaakchirurgie. 

Doorgaans worden deze specialisten kaakchirurgen genoemd. Aangezien de ingrepen die uitgevoerd 

worden door de kaakchirurgen relatief ingrijpend zijn, werkt een kaakchirurg meestal in  

een ziekenhuis. Een kaakchirurg behandelt onder andere ontstekingen, gezichtsletsels en aangeboren 

afwijkingen zoals een hazenlip. In tegenstelling tot een bezoek aan de orthodontist vereist  

een afspraak bij de kaakchirurg wel een doorverwijzing door een arts of andere specialist212. 

Tot slot zijn ook de mondhygiënisten werkzaam binnen de eerstelijnszorg. Anno 2018 wordt geschat 

dat in Nederland ongeveer 3.200 mondhygiënisten tewerkgesteld zijn213. Mondhygiënisten zijn 

gespecialiseerd in het voorkomen van aandoeningen. Ze werken dus binnen de preventieve 

mondzorg214. Door de preventieve mondzorg is de kans bijvoorbeeld kleiner dat er 
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tandheelkunde/orthodontist/ (consultatie 18 mei 2018) 
212  X, Kaakchirurg, s.d., www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de- tandartspraktijk/beroepen-in-de-

tandheelkunde/kaakchirurg/ (consultatie 18 mei 2018) 
213  X, Mondhygiënisten, s.d., www.staatvandemondzorg.nl/werkers-in-de- mondzorg/mondhygienisten/  

(consultatie 18 mei 2018) 
214  RIJKSOVERHEID, Aanbod eerstelijnszorg,s.d., www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eerstelijnszorg/cijfers-

context/aanbod-eerstelijnszorg#!node-aantal-werkzame-tandartsen-en-mondhygi%C3%ABnisten  

(consultatie 17 mei 2018) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/a/ae/Practising_dentists%2C_pharmacists_and_physiotherapists%2C_2015_HLTH17.png
http://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/beroepen-in-de-tandheelkunde/tandarts/
http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eerstelijnszorg/cijfers-context/aanbod-eerstelijnszorg#!node-aantal-werkzame-tandartsen-en-mondhygi%C3%ABnisten
http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eerstelijnszorg/cijfers-context/aanbod-eerstelijnszorg#!node-aantal-werkzame-tandartsen-en-mondhygi%C3%ABnisten
http://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/beroepen-in-de-tandheelkunde/orthodontist/
http://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/beroepen-in-de-tandheelkunde/orthodontist/
http://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-%20tandartspraktijk/beroepen-in-de-tandheelkunde/kaakchirurg/
http://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-%20tandartspraktijk/beroepen-in-de-tandheelkunde/kaakchirurg/
http://www.staatvandemondzorg.nl/werkers-in-de-%20mondzorg/mondhygienisten/
http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eerstelijnszorg/cijfers-context/aanbod-eerstelijnszorg#!node-aantal-werkzame-tandartsen-en-mondhygi%C3%ABnisten
http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eerstelijnszorg/cijfers-context/aanbod-eerstelijnszorg#!node-aantal-werkzame-tandartsen-en-mondhygi%C3%ABnisten
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tandvleesaandoeningen ontstaan. Om geholpen te worden door een mondhygiënist is geen 

doorverwijzing van een arts of andere specialist vereist215. 

Net zoals bij de huisartsen, houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers bij betreffende het aantal 

contacten dat Nederlandse inwoners jaarlijks hebben met een tandarts. Tussen 2014 en 2016 had 

ongeveer 78,8% van de inwoners minimaal één contact met een tandarts. Binnen deze groep was  

het aantal contacten per persoon gemiddeld 3,3. Bij de inwoners tussen de vier en twintig jaar ging 

meer dan 90% jaarlijks naar de tandarts. Wel opvallend is dat het gemiddeld aantal bezoeken van  

de personen die een jaarlijks contact hebben met de tandarts hier lager ligt dan binnen andere 

leeftijdscategorieën216. 

Paramedische zorgverleners 

De letterlijke betekenis van het woord paramedisch is ‘naast de dokter’. De zorg wordt dus aanvullend 

op de reguliere zorg van bijvoorbeeld een huisarts aangeboden. Paramedische zorgverleners zijn  

de mensen die ervoor zorgen dat de gezondheid van de patiënt zo optimaal mogelijk blijft zonder 

specifiek te werken rond de genezing217. Paramedische zorg richt zich juist op het beter laten 

functioneren van de patiënt218.  

Op 1 januari 2018 trad de Regeling paramedische zorg in werking. Hierin wordt bepaald dat  

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd is om toezicht te houden op de paramedische zorg219. 

Daarnaast werkt de NZa ook samen met de verenigingen betreffende paramedische zorg en treedt  

de NZa op wanneer er overtredingen gebeuren220. De Regeling paramedische zorg is van toepassing 

op vijf soorten paramedische zorg, namelijk op de extramurale diëtetische zorg, de logopedische zorg, 

de ergotherapeutische zorg, de fysiotherapeutische zorg en de oefentherapeutische zorg221.  

Hoewel in de wetgeving duidelijk vermeld staat dat de regeling enkel van toepassing is op deze vijf 

gebieden, is op de website van de NZa een zesde zorgsoort toegevoegd, namelijk de podotherapie.  

De podotherapie valt niet onder de regeling paramedische zorg, maar werd op de website aangevuld om 

puur praktische redenen. Een podotherapeut zal de beleidsregels betreffende de podotherapie 

namelijk sneller opzoeken bij de paramedische zorg dan bij de huisartsenzorg222. 

De Regeling paramedische zorg regelt de voorschriften betreffende registratie, declaratie en 

transparantie waar de zorgaanbieders aan moeten voldoen223. Hoewel er slechts vijf paramedische 

beroepen opgenomen zijn in de regeling, zijn er nog tal van andere paramedische beroepen zoals 

                                                           
215  X, Mondhygiënist, s.d., www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/beroepen-in-de-

tandheelkunde/mondhygi%C3%ABnist/ (consultatie 18 mei 2018) 
216  CBS, Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, s.d., 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83005NED&D1=67-69&D2=0-13&D3=0&D4=0-

2&HDR=G2,G3,T&STB=G1&VW=T (consultatie 19 mei 2018) 
217  X, Paramedische zorg, s.d., www.zorghulpatlas.nl/medische-zorg/paramedische-zorg/ (consultatie 19 mei 2018) 
218  X, Paramedische zorg, 2016, www.ensie.nl/verzekeringen/paramedische-zorg (consultatie 19 mei 2018) 
219  Preambule Regeling paramedische zorg, Stb 5 juli 2017 
220  NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT, Toezicht op de paramedische zorg, s.d., www.nza.nl/zorgsectoren/paramedische-

zorg/toezicht-op-de-paramedische-zorg (consultatie 19 mei 2018) 
221  Art. 3 Regeling paramedische zorg 
222  Telefoongesprek met medewerker Nederlandse Zorgautoriteit, 24 mei 2018 
223  Preambule Regeling paramedische zorg, Stb 5 juli 2017 

http://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/beroepen-in-de-tandheelkunde/mondhygi%C3%ABnist/
http://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-de-tandartspraktijk/beroepen-in-de-tandheelkunde/mondhygi%C3%ABnist/
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83005NED&D1=67-69&D2=0-13&D3=0&D4=0-2&HDR=G2,G3,T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83005NED&D1=67-69&D2=0-13&D3=0&D4=0-2&HDR=G2,G3,T&STB=G1&VW=T
http://www.zorghulpatlas.nl/medische-zorg/paramedische-zorg/
http://www.ensie.nl/verzekeringen/paramedische-zorg
http://www.nza.nl/zorgsectoren/paramedische-zorg/toezicht-op-de-paramedische-zorg
http://www.nza.nl/zorgsectoren/paramedische-zorg/toezicht-op-de-paramedische-zorg
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huidtherapeuten en optometristen. De regelgeving omtrent deze beroepen is opgenomen in andere 

besluiten en regelingen zoals het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut224. 

Zoals eerder vermeld is de Regeling paramedische zorg van toepassing op vijf soorten paramedische 

zorg. De eerste is de extramurale diëtetische zorg. Deze zorg richt zich specifiek op de stoornissen, 

beperkingen en participatieproblemen die beïnvloed worden of ontstaan zijn door voeding.  

Nadat een diagnose gesteld wordt van het specifieke probleem wordt een behandeling voorgesteld. 

Deze behandeling houdt in de meeste gevallen in dat in het eetpatroon van de patiënt grote 

wijzigingen zullen gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn extra eetmomenten inplannen en eetschema’s 

die ervoor zorgen dat de patiënt de juiste hoeveelheden eiwitten, vitaminen, proteïnen, koolhydraten 

etc. opneemt225. 

De tweede zorg opgenomen in de Regeling paramedische zorg is de logopedische zorg. Dit type zorg 

focust op spraak-, stem- en taalproblemen, maar ook op problemen die te maken hebben met slikken 

en zelfs met het gehoor226. De logopedist stelt het probleem van de patiënt eerst vast en aan de hand 

van oefeningen wordt het probleem dan verholpen. In praktijk gaan zijn het vaak kinderen die naar 

een logopedist gaan, maar dit neemt niet weg dat volwassenen niet in behandeling kunnen zijn227. 

De derde paramedische zorg onderhevig aan de regeling is de ergotherapeutische zorg. Deze zorg richt 

zich tot het mogelijk maken van dagdagelijkse handelingen die voor de patiënt hetzij door een ziekte 

hetzij door een handicap niet meer mogelijk zijn. Dit kan gaan van boodschappen doen tot koken en 

zichzelf wassen, maar er wordt ook gekeken of het uitvoeren van hobby’s opnieuw mogelijk gemaakt 

kan worden228. De ergotherapeut zal eerst samen met de patiënt vaststellen wat de handelingen zijn 

die niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, maar die wel van belang zijn voor  

het dagdagelijks leven van de patiënt. Wanneer dit gebeurd is, zal de ergotherapeut trainingen geven 

en advies verstrekken, maar de hulp kan ook in vorm van aanpassingen en hulpmiddelen aangeboden 

worden229. 

De vierde paramedische zorg die opgenomen is in de regeling is de fysiotherapeutische zorg. 

Fysiotherapeutische zorg richt zich op het menselijk bewegingsapparaat. Dit houdt in dat de zorg 

aangeboden wordt wanneer er sprake is van spierklachten, klachten aan de banden en gewrichten en 

zenuwklachten230. Na de diagnose stelt een fysiotherapeut een individueel behandelplan op.  

Dit behandelplan bestaat meestal uit massages en oefeningen die ervoor zorgen dat de klachten 

verdwijnen231. 

                                                           
224  Art. 1-7 Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut, Stb 6 december 2002 
225  NEDERLANDSE VERENIGING VAN DIETISTEN, Werkwijze dietist, 2015, 

www.artsenwijzer.info/site/index.php?page=7&lg=nl (consultatie 21 mei 2018) 
226  X, Werkwijze, s.d., www.logopediepraktijklogos.nl/werkwijze.html (consultatie 21 mei 2018) 
227  X, Wat is en logopedist?, s.d., www.gezondheidsplein.nl/dossiers/taalontwikkelingsstoornis/wat-is-een-

logopedist/item115132 (consultatie 21 mei 2018) 
228  RIJKSOVERHEID, Ergotherapie, s.d., www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/ergotherapie (consultatie 21 mei 2018) 
229  X, Wat is ergotherapie?, s.d., www.ergo-vision.nl/ergo/ergotherapie ( consultatie 21 mei 2018) 
230  X, Wat is fysiotherapie?, s.d., www.medifitfysiotherapie.nl/wat-is-fysiotherapie/ (consultatie 21 mei 2018) 
231  X, Wat doet een fysiotherapeut?, s.d., www.fysiotherapiebeelen.nl/wat-doet-een-fysiotherapeut/  

(consultatie 23 mei 2018) 

http://www.artsenwijzer.info/site/index.php?page=7&lg=nl
http://www.logopediepraktijklogos.nl/werkwijze.html
http://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/taalontwikkelingsstoornis/wat-is-een-logopedist/item115132
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http://www.ergo-vision.nl/ergo/ergotherapie
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Tot slot is ook de oefentherapeutische zorg onderhevig aan de Regeling paramedische zorg.  

Dit is de zorg waarvan mensen die tijdens het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten problemen 

hebben met het bewegen gebruik kunnen maken. Oefentherapeuten helpen die mensen met  

het opnieuw leren en kunnen uitoefenen van die bewegingen232. Dit doen ze in de meeste gevallen 

door het toepassen van de oefentherapieën Cesar en Mensendieck. 

In 2016 waren er ongeveer 28.200 fysiotherapeuten233. Fysiotherapie vormt de grootste beroepsgroep 

binnen de paramedische zorg. Ongeveer de helft van de paramedici werkzaam in Nederland zijn 

namelijk fysiotherapeuten. De andere beroepsgroepen die werkzaam zijn binnen de paramedische 

zorg kunnen zich vrijwillig laten registreren in het Kwaliteitsregister paramedici. Dit kwaliteitsregister 

is opgericht door verschillende paramedische beroepsverenigingen234. In bijlage 2 zijn de gegevens 

betreffende de beroepsverenigingen van de vijf besproken paramedische beroepen weergegeven. 

Over de verwijzing en vergoeding kunnen wij zeggen dat sinds 1 januari 2006 de fysiotherapie en  

de manuele therapie vrij toegankelijk zijn. In de meeste gevallen is een verwijzing van de huisarts of 

specialist niet noodzakelijk. Middels een screening zal de therapeut beoordelen of u in aanmerking 

komt voor manuele therapie, waarop een intake en onderzoek kunnen volgen. 

De manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars 

vergoeden maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Tweedelijnszorg 

Tweedelijnszorg is de zorg door specialisten aangeboden waarvan enkel gebruik gemaakt kan worden 

indien een andere arts of specialist de patiënt doorverwezen heeft. Vaak is het een arts of specialist 

die tewerkgesteld is in de eerstelijnszorg die de doorverwijzing naar de tweedelijnszorg maakt.  

De tweedelijnszorg bestaat uit twee aanbieders van zorg, namelijk de ziekenhuizen en de aanbieders 

van geestelijke gezondheidszorg zoals psychologen. Tweedelijnszorg is een stuk duurder dan 

eerstelijnszorg en om die reden wordt eerst nagegaan of de patiënt daadwerkelijk niet geholpen kan 

worden binnen de eerstelijnszorg. Pas als dit niet kan, komt de patiënt in aanmerking voor 

tweedelijnszorg235. In deze studie worden de Ziekenhuiszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg 

besproken. 

Bijlage 12 geeft de totale zorguitgaven inclusief de uitgaven voor welzijnszorg voor de jaren 2014, 2015 

en 2016 weer. Deze tabel vermeldt niet enkel de zorguitgaven voor de eerstelijnszorg, ook  

de zorguitgaven voor de tweedelijnszorg vinden we hier terug. In 2014 waren de zorguitgaven voor 

ziekenhuizen en specialistenpraktijken 25.546 miljoen euro. In 2016 was dit bedrag gestegen naar 

27.152 miljoen euro. De zorguitgaven voor Geestelijke gezondheidszorg bleven min of meer stabiel.  

                                                           
232  VERENIGING VAN OEFENTHERAPEUTEN CESAR EN MENSENDIECK, Beroepsprofiel oefentherapeut, 2015, 

https://vvocm.nl/Portals/1/Documents/Beroep/BeroepscodeProfiel/VvOCM%20Beroepsprofiel%20Oefentherapeut%20

2015.pdf?7.  
233  STAAT VAN VOLKSGEZONDHEID EN ZORG, Fysiotherapeuten: aantal werkzaam, 2016, 

www.staatvenz.nl/kerncijfers/fysiotherapeuten-aantal-werkzaam (consultatie 23 mei 2018) 
234  X, Beroepen, s.d., www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/default.aspx (consultatie 23 mei 2018) 
235  X, Tweedelijnszorg, s.d, www.zusterjansen.nl/zorgkompas/tweedelijnszorg (consultatie 23 mei 2018) 

https://vvocm.nl/Portals/1/Documents/Beroep/BeroepscodeProfiel/VvOCM%20Beroepsprofiel%20Oefentherapeut%202015.pdf?7
https://vvocm.nl/Portals/1/Documents/Beroep/BeroepscodeProfiel/VvOCM%20Beroepsprofiel%20Oefentherapeut%202015.pdf?7
http://www.staatvenz.nl/kerncijfers/fysiotherapeuten-aantal-werkzaam
http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/default.aspx
http://www.zusterjansen.nl/zorgkompas/tweedelijnszorg
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In 2014 werd 6.665 miljoen euro uitgegeven aan de Geestelijke gezondheidszorg. Dit bedrag kende 

een kleine daling in 2015, maar steeg in 2016 terug naar 6.617 miljoen euro236.  

Naast de eerstelijns- en de tweedelijnszorg is er ook nog een derdelijnszorg. Dit is de hoog specialistische 

zorg die aangeboden wordt door academische ziekenhuizen en topklinische zorgaanbieders237. Er is niet 

altijd een duidelijke grens te vinden tussen de tweedelijnszorg en de derdelijnszorg omdat een 

academisch ziekenhuis gespecialiseerd in bijvoorbeeld stents op dit vlak derdelijnszorg kan aanbieden, 

maar wanneer iemand naar datzelfde academisch ziekenhuis gaat met kanker en het academisch 

ziekenhuis heeft geen specifieke specialisatie op dit vlak, dan gaat het om tweedelijnszorg. 

Ziekenhuiszorg 

Ziekenhuiszorg is de medisch-specialistische hulp die aangeboden wordt door ziekenhuizen.  

Dit houdt in dat zowel specialisten en artsen als verzorgers en verplegers binnen de ziekenhuiszorg 

tewerkgesteld zijn. Ziekenhuiszorg is de zorg die zich richt op aandoeningen die niet behandeld kunnen 

worden of waarvan de diagnose niet gesteld kan worden binnen de eerstelijnszorg of andere 

zorginstellingen. Het kan zowel om chronische als om acute lichamelijke aandoeningen gaan.  

Er zijn meerdere aanbieders van ziekenhuiszorg, namelijk de algemene, categorale en academische 

ziekenhuizen, maar ook zelfstandig behandelcentra zoals onder andere privéklinieken bieden de zorg 

aan238. 

Ziekenhuiszorg in cijfers 

De Stichting DHD verzamelt en verwerkt data met betrekking tot ziekenhuizen. Zo biedt de stichting 

onder andere een archief aan met de jaarcijfers van ziekenhuizen239. De meest recente volledige 

rapportage is de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen 2015. De cijfers die gebruikt worden in dit stuk van 

deze studie zijn afkomstig van die enquête. 

Een eerste tabel die teruggevonden kan worden in bijlage 12 bevat het aantal ziekenhuizen dat 

Nederland in 2015 telde. Nederland telde in 2015, 134 ziekenhuizen waarvan 75 Algemene 

ziekenhuizen, 8 Universitaire Medische Centra (umc) en 23 Categorale ziekenhuizen240. Deze 

ziekenhuizen worden later in dit hoofdstuk besproken. Om de samenwerking tussen de ziekenhuizen 

onderling vlot te laten verlopen, zijn er twee verenigingen of federaties. De eerste federatie is  

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Deze federatie behartigt de 

belangen van de acht Universitaire Medische Centra in Nederland. Het doel van de NFU is ervoor zorgen 

dat de rol en het belang van de umc’s in acht gehouden worden wanneer bevoegde instanties, zoals 

de overheid, beslissingen nemen over onder meer de zorg241. Naast de NFU heeft ook de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een belangrijke functie. De NVZ is namelijk de brancheorganisatie 

                                                           
236  CBS, Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg, 1998-2016, s.d., 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83038NED/table?ts=1527280495520 (consultatie 29 mei 2018) 
237  NICTIZ, Overzicht Zorgdomeinen, s.d., www.nictiz.nl/overzicht-standaarden/zorgdomeinen/ (consultatie 29 mei 2018) 
238  X, Ziekenhuiszorg, s.d., www.zorghulpatlas.nl/zorg-in-nederland/ziekenhuiszorg/ (consultatie 29 mei 2018) 
239  DHD, Over DHD, s.d., www.dhd.nl/Paginas/home.aspx (consultatie 29 mei 2018) 
240  DHD, Archief rapportage enquête jaarcijfers ziekenhuizen, s.d., www.dhd.nl/producten-diensten/ejz/Paginas/Archief-

rapportage-ejz.aspx (consultatie 29 mei 2018) 
241  NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA, Over de NFU, s.d., www.nfu.nl/over/  

(consultatie 29 mei 2018) 
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voor de Algemene en Categorale ziekenhuizen in Nederland242. Daarnaast waren in 2015 ook 15 van de 

20 revalidatie-instellingen lid van de NVZ243. Voor de leden van de NVZ is het belangrijk dat ze de 

mogelijkheden hebben om een kwaliteitsvolle en doelmatige medisch-specialistische zorg te kunnen 

verlenen aan de patiënten. Hiervoor zijn waarborgen en randvoorwaarden vereist. Het is het doel van 

de NVZ om deze waarborgen en randvoorwaarden te creëren. Om dit doel na te streven, helpt de NVZ 

actief mee op verschillende vlakken die van groot belang zijn binnen de ziekenhuiszorg. Zo ontwikkelt  

de vereniging onder meer het beleid en geeft ze uitleg aan de politiek244. 

In 2015 bedroeg de omzet van de Algemene ziekenhuizen en de umc’s samen 24.391 miljoen euro.  

De gemiddelde groei van de omzet bedroeg tussen 2011 en 2015 5,2%. Totalitair is de groei tussen 

2011 en 2015 ongeveer 22,3%. Dit is ongeveer 5.000 miljoen euro. 70% van de omzet werd behaald 

door de Algemene ziekenhuizen. In bijlage 13 wordt het overzicht van de omzet behaald door  

de Algemene ziekenhuizen en de umc’s van 2011 tot en met 2015 weergegeven245. 

De Algemene ziekenhuizen en de umc’s stelden in 2015 ongeveer 188.195 personen voltijds tewerk. 

Dit is een stijging van 2,4% ten opzichte van 2011. Ten opzichte van 2014 is er echter sprake van  

een daling. In 2014 waren namelijk 190, 386 personen voltijds tewerkgesteld in de Algemene 

ziekenhuizen en umc’s. Deze daling werd veroorzaakt door het verdwijnen van negen Samenwerkende 

Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en twee Overige Algemene Ziekenhuizen (OvA)246. Het verdwijnen van 

deze ziekenhuizen is te verklaren door enkele fusies247. In bijlage 14 is het overzicht van het voltijds 

personeel in de ziekenhuizen tussen 2011 en 2015 weergegeven. 

Door de fusies en het verdwijnen van enkele Algemene ziekenhuizen is de capaciteit uitgedrukt in  

het aantal bedden gedaald. Dit geldt zowel op vlak van algemene bedden als op vlak van IC-bedden 

(Intensive Care). Tussen 2011 en 2015 is het aantal algemene bedden met 2,3% gedaald. Ook het aantal 

IC-bedden in de Algemene Ziekenhuizen is met 1,5% gedaald. Enkel het aantal IC-bedden in 

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)248 is met 13,3% gestegen. Dit lijkt veel, 

maar het aantal IC-bedden in deze opleidingsziekenhuizen ligt een stuk lager dan in andere ziekenhuizen 

dus wanneer er een stijging is, brengt dit een groot procentueel verschil met zich mee.  

Vandaar dat algemeen het aantal IC-bedden toch gedaald is. Het overzicht van het aantal bedden is 

terug te vinden in bijlage 15. 
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Hoewel het aantal ziekenhuizen en de capaciteit ervan gedaald zijn, zijn te totale ziekenhuiskosten 

tussen 2011 en 2015 gestegen van 19.604 miljoen euro naar 22.593 miljoen euro. Dit is een stijging 

van 15,2%. Deze stijging gebeurde natuurlijk geleidelijk aan, de gemiddelde groei bedroeg 3,6%.  

Het grootste deel van deze kosten zijn personeelskosten. In 2015 bedroegen de kosten voor personeel 

zijn in de periode 2011-2015 zijn de onderhouds- en energiekosten249. In bijlage 16 is een overzicht 

vinden van de verschillende kosten weergegeven. 

Algemene Ziekenhuizen 

Algemene Ziekenhuizen zijn medisch-specialistische centra waar zorg aangeboden wordt zonder dat 

deze specifiek gericht is op een bepaalde ziekte of bevolkingsgroep250. In een algemeen ziekenhuis zijn 

voorzieningen aanwezig om patiënten te onderzoeken, behandelen en verzorgen voor 

veelvoorkomende aandoeningen251. Daarnaast worden ook toekomstige artsen en verpleegkundigen 

opgeleid in algemene ziekenhuizen252. 

De algemene ziekenhuizen worden opgesplitst in verschillende categorieën waaronder  

de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Samenwerkende Topklinische 

opleidingsZiekenhuizen (STZ). Beide categorieën zijn aangesloten bij de gelijknamige verenigingen SAZ 

en STZ. De Overige Algemene Ziekenhuizen (OvA) is de derde en laatste categorie ziekenhuizen die  

de andere categorieën aanvult253. De SAZ bestaat uit ongeveer 30 regionale ziekenhuizen die  

de krachten bundelen. In regionale ziekenhuizen staat de verankering met de regio centraal en wordt 

voornamelijk ingezet op zorg dichtbij de bewoners254. De tweede categorie bestaat uit de ziekenhuizen 

die lid zijn van de gelijknamige vereniging STZ. Dit zijn topklinische ziekenhuizen. Dit houdt in dat ze 

naast de basiszorg die aangeboden wordt in de gewone algemene ziekenhuizen (SAZ en OvA) ook zorg 

aanbieden die complexer is. In tegenstelling tot de andere algemene ziekenhuizen, zijn deze 

ziekenhuizen meestal wel gericht op een bepaalde doelgroep of ziekte255. Deze ziekenhuizen behoren 

met andere woorden tot de top van de Nederlandse ziekenhuizen. Om deze plek te behalen en 

behouden, moeten de ziekenhuizen die lid zijn van STZ zich onderscheiden op drie gebieden.  

Ten eerste bieden STZ-ziekenhuizen hoogwaardige opleidingen aan verpleegkundigen, medisch 

specialisten en andere zorgprofessionals. Daarnaast wordt een voorhoedepositie aangenomen bij 
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patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. Tot slot moet de zorg aangeboden in  

de ziekenhuizen topklinisch zijn256.  

Topklinische zorg is de specialistische zorg die zich richt op aandoeningen waarvoor een behandeling 

beschikbaar is. Het gaat dus niet om zeldzame aandoeningen en behandelingen. Om topklinische zorg 

te mogen aanbieden, moeten ziekenhuizen over een speciale vergunning beschikken257. Een laatste 

categorie algemene ziekenhuizen zijn de overige algemene ziekenhuizen (OvA). Dit zijn de middelgrote 

ziekenhuizen die niet aangesloten zijn bij de vereniging van SAZ of vereniging van STZ258.  

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maakt jaarlijks een brancherapport op van  

de algemene en categorale ziekenhuizen259. Uit het brancherapport blijkt dat in 2016 de totale omzet 

van de algemene ziekenhuizen 17,5 miljard euro bedroeg. Dit is een stijging van 0,4 miljard euro ten 

opzichte van het jaar daarvoor. De totale kosten in 2016 bedroegen 17.0 miljard euro.  

Dit is een toename van 0,4 miljard euro of 2,4% ten opzichte van 2015. Deze toename is hoger dan  

de toename van de totale omzet260. Naast de totale omzet en totale kosten tonen ook de solvabiliteit 

en de rentabiliteit aan of de financiële gezondheid van de algemene ziekenhuizen goed is. Rentabiliteit 

geeft de procentuele verhouding weer tussen het geïnvesteerde vermogen van het ziekenhuis en  

de winst. Wanneer dit percentage laag is, ligt de winst per geïnvesteerde euro laag. Hoe hoger dit 

percentage, hoe meer winst per geïnvesteerde euro261. In 2016 was de rentabiliteit van de algemene 

ziekenhuizen 3,4%. Dit is een daling ten opzichte van de vier voorafgaande jaren262. De solvabiliteit 

wordt berekend om te kunnen bepalen in hoeverre een ziekenhuis in staat is om haar schulden af te 

betalen263. De solvabiliteit is met andere woorden de procentuele verhouding tussen het eigen 

vermogen en het vreemd vermogen264. Net zoals bij de rentabiliteit is een hoger percentage gewenst. 

Sinds 2011 kent de gemiddelde solvabiliteit een toename. In 2016 bedroeg de gemiddelde solvabiliteit 

23,6%265. Voor ziekenhuizen wordt een streefniveau van 20% gehanteerd266. 
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Academische ziekenhuizen 

De academische ziekenhuizen vormen de tweede grote aanbieder van ziekenhuiszorg. In Nederland 

zijn er acht academische ziekenhuizen. Deze academische ziekenhuizen zijn de universitair medische 

centra (umc). Er is aan elk academisch ziekenhuis een universiteit gekoppeld. Naast de zorg die ook in 

algemene ziekenhuizen aangeboden wordt, zoals reguliere patiëntenzorg en topklinische zorg, bieden 

umc’s ook topreferente zorg aan. Dit is de zorg die ingewikkelde en zeldzame behandelingen omvat. 

Om deze zorg aan te kunnen bieden moet ook veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn neurochirurgische rugchirurgie en oncologische chirurgie267.  

Ook investeren umc’s in onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot nieuwe medische 

behandelingen268. Bijlage 17 geeft een overzicht van de acht umc’s weer. 

De totale omzet van de acht umc’s bedroeg in 2015, 7.576 miljoen euro. Dit betekent dat een umc 

gemiddeld 947 miljoen euro omzet heeft behaald. Tussen 2011 en 2015 is de totale omzet van  

de umc’s met ongeveer 15,3% gestegen. Dit betekent dat in de periode 2011-2015 de gemiddelde 

groei 3,6% was. In bijlage 13 is het verloop van de omzet tussen 2011 en 2015 terug te vinden.  

De totale ziekenhuiskosten voor umc’s bedroegen 7.075 miljoen euro. Net zoals de totale opbrengsten 

is dit een stijging in vergelijking met de voorafgaande jaren. De totale ziekenhuiskosten in 2011 

bedroegen namelijk 6.418 miljoen euro. Het verschil is echter minder groot want tussen 2011 en 2015 

zijn de totale kosten met ongeveer 10,2% gestegen. Dit betekent dat gedurende die periode  

de gemiddelde groei 2,5 % was. Net zoals bij de algemene ziekenhuizen is bij umc’s het personeel  

de grootste kost. Ongeveer 62,4% van de totale ziekenhuiskosten bestaat namelijk uit 

personeelskosten269. In bijlage 16 valt naast de ziekenhuiskosten van algemene ziekenhuizen ook  

de ziekenhuiskosten van umc’s terug te vinden. 

Tot slot zijn er in Nederland ook een ziekenhuizen die traumazorg verlenen. In totaal zijn er elf 

traumacentra waarvan enkele een onderdeel zijn van een academisch ziekenhuis. In bijlage 18 wordt 

een overzicht van de elf traumacentra in Nederland weergegeven. Een traumacentrum richt zich 

specifiek op het aanbieden van zorg in het geval van ernstige ongevallen of patiënten die acute 

medische zorg nodig hebben. De aangeboden zorg kan gaan van botbreuken tot levensbedreigende 

inwendige bloedingen270. Naast de elf traumacentra beschikt Nederland ook over vier 

traumahelikopters. Deze zijn gestationeerd in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Groningen.  

Sinds 2011 zijn de traumahelikopters 24/7 inzetbaar. De traumahelikopters worden gebruikt om  

het Mobiel Medisch team zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeval brengen. Ook beschikken  

de helikopters over een uitrusting waarmee onder andere de ademhaling van de patiënt gestabiliseerd 

kan worden271. 
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Categorale ziekenhuizen 

Een derde groep ziekenhuiszorgaanbieders is de categorale ziekenhuizen. Dit zijn de instellingen die 

zich richten op medische specialistische behandelingen. Een categoraal ziekenhuis richt zich dus op 

één bepaalde ziekte of aandoening of op het aanbieden van zorg aan patiënten binnen een bepaalde 

leeftijdsgroep272. In Nederland waren in 2016, 76 Categorale Instellingen273 waarvan 22 categorale 

ziekenhuizen waren274. De overige 54 categorale instellingen zijn onder andere revalidatiecentra. 

Enkele voorbeelden van categorale ziekenhuizen zijn integrale kankercentra en 

transplantatiecentra275. 

Ongeveer 5% van de totale uitgaven aan de medisch-specialistische zorg in 2015 had betrekking op  

de categorale ziekenhuizen. Dit is goed voor een bedrag van ongeveer 1,4 miljard euro.  

In 2016 behaalden de 22 categorale ziekenhuizen samen een omzet van 1.420 miljoen euro.  

Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale kosten van de ziekenhuizen 

bedroegen in 2016 ongeveer 1.373 miljoen euro. Ook dit is ten opzichte van 2015 een lichte stijging. 

Wel kan opgemerkt worden dat deze stijging 20 miljoen euro meer is dan de stijging van de totale 

omzet. De grootste reden van deze stijging van de totale kosten is de stijging van de personeelskosten. 

Ondanks de sluiting van een van de categorale ziekenhuizen is ook het aantal banen ongeveer stabiel 

gebleven. In 2016 waren er 74 banen minder dan in 2015 toen er nog 23 categorale ziekenhuizen 

waren. In bijlage 8 is een overzicht terug te vinden met onder meer de opbrengsten en de kosten van 

categorale ziekenhuizen in 2015 en 2016276.  

Particuliere klinieken 

De umc’s en algemene en categorale ziekenhuizen vormen de reguliere ziekenhuizen die gefinancierd 

worden met publieke middelen. Daarnaast zijn er in Nederland echter ook veel particuliere klinieken. 

Dit zijn enerzijds de privéklinieken en anderzijds de Zelfstandige Behandelcentra. 

Omdat privéklinieken geen reguliere ziekenhuizen zijn maar privéinstellingen moeten deze 

gefinancierd worden met privémiddelen of door particuliere investeerders. Wanneer men ervoor kiest 

zich te laten behandelen in een privékliniek, kiest men er ook voor om de kosten van de ingreep 

volledig zelf te betalen277.  De vergoeding voor behandelingen in een privékliniek is namelijk niet 

opgenomen in de zorgverzekering278. In privéklinieken moet geen medische specialist tewerkgesteld 

zijn. Privéklinieken hebben de mogelijkheid om enkel basisartsen en verplegers aan te werven. 
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Daarenboven is een privékliniek niet verplicht zich te laten registreren bij de overheid. Dit zorgt ervoor 

dat een overzicht van het aantal privéklinieken nooit het exacte aantal kan vermelden279. 

Naast privéklinieken zijn er in Nederland ook tal van Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) terug te 

vinden. In 2016 waren er 229 ZBC’s in Nederland. Dit wil zeggen dat de dalende trend zich verderzet 

want in 2014 waren er nog 260 ZBC’s en in 2015 was dit al gedaald naar 248280. ZBC’s nemen een soort 

tussenpositie in tussen de reguliere zorg en de privéklinieken. In tegenstelling tot privéklinieken 

moeten minimaal twee medische specialisten tewerkgesteld zijn in een ZBC. Daarnaast hebben ZBC’s 

wel de verplichting zich te registreren bij de overheid281. ZBC’s moeten namelijk over  

een ZBC-vergunning beschikken, de zogenaamde WTZi- toelating282. Deze vergunning moet tijdens de 

ontwikkelingsfase van de ZBC aangevraagd worden bij het Ministerie van Volksgezondheid283.  

De vergunning zorgt ervoor dat een ZBC zorg mag aanbieden die binnen de Zorgverzekeringswet en 

Wet langdurige zorg valt. Wanneer een patiënt zich laat behandelen in een ZBC bestaat de kans dat er 

toch een deel van de kostprijs vergoed wordt. Deze kans is afhankelijk van de polis van de patiënt en 

de ingreep. Wanneer het bijvoorbeeld een medisch noodzakelijke ingreep betreft, wordt dit sneller 

vergoed dan wanneer de ingreep niet noodzakelijk is284. 

Particuliere klinieken kunnen vrijwillig lid worden van de vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland 

(ZKN). Alle leden van de ZKN beschikken over het ZKN- keurmerk. Om dit keurmerk te verkrijgen, 

moeten de klinieken aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten onder andere de goede hygiëne 

en de veiligheid van de apparatuur gewaarborgd worden285. Jaarlijks wordt door twee onafhankelijke 

certificeringsinstanties, namelijk Kiwa en LRQA (Lloyds) gecontroleerd of leden met dit keurmerk aan 

de voorwaarden hiervan voldoen286. 

Particuliere klinieken staan onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). ICJ 

focust zich in het toezicht om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te bewaren en zet zich ook in 

om dit te verbeteren287. Aan de leiding van de ICJ staat de Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en 

Jeugd. Sinds 1 januari 2012 neemt Ronnie van Diemen deze rol op zich en zet ze zich voortdurend in 

voor de verbetering van de zorg288. In april 2018 publiceerde de IGC het rapport met de data van 

particuliere klinieken in Nederland. Het betreft de data van 2016. Uit dit rapport blijkt dat het aantal 
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particuliere klinieken blijft stijgen. In 2009 waren er 229 particuliere klinieken en in 2016 was dit 

gestegen tot 418. Ook het aantal behandelingen in particuliere klinieken blijft stijgen. In 2016 waren 

er totalitair 1.625.983 behandelingen. In 2009 waren dit er slechts 545.203. Dit is een stijging van 

198,2%289. In bijlage 28 worden twee grafieken weergegeven die betrekking hebben op het aantal 

particuliere klinieken en het aantal behandelingen in de particuliere klinieken. 

De cijfers betreffende totale omzet en totale kosten worden niet verwerkt in dit onderzoek.  

Dit omdat ZBC’s en privéklinieken vaak slechts beperkte gegevens openbaar maken waardoor een te 

groot aantal gegevens ontbreekt om een correct overzicht te kunnen vormen290. 

Geestelijke Gezondheidszorg 

Naast de ziekenhuiszorg behoort ook de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) tot de tweedelijnszorg. 

Deze zorg wordt aangeboden om psychische problemen te voorkomen, behandelen en genezen.  

Het is voor mensen met een psychisch probleem ook niet vanzelfsprekend om deel te nemen aan 

de samenleving. De GGZ werkt samen met de patiënt ook aan de re-integratie hiervan291.  

Naast mensen met psychische problemen ondersteunt de GGZ ook mensen met verward gedrag. 

Verward gedrag houdt in dat mensen grip op de werkelijkheid en hun eigen leven verliezen of op punt 

staan te verliezen. Wanneer dat gebeurt, kunnen deze mensen een gevaar zijn voor zichzelf, maar ook 

voor anderen292. De GGZ is onderverdeeld in drie verschillende niveaus of lijnen op basis van  

de zwaarte van de zorg die verleend wordt. Het eerste aanspreekpunt zijn de huisartsen en  

de Praktijkondersteuner Huisartsen (POH-GGZ). Zij kunnen een patiënt doorverwijzen naar de eerste 

lijn, namelijk de basis GGZ. Wanneer de behandeling meer specialisatie vereist, kan een arts of 

medische specialist de patiënt doorverwijzen naar de tweede lijn, namelijk de gespecialiseerde GGZ293. 

Zoals eerder vermeld werd is het eerste aansprekingspunt van een patiënt de huisarts.  

Wanneer een patiënt met een psychisch probleem dit meldt aan een huisarts zullen ze hierover in 

gesprek gaan. Indien het een licht psychisch probleem is, kan de huisarts, eventueel in samenwerking 

met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH), een behandeling starten. De POH werd in 2007 door  

het Ministerie van VWS in het leven geroepen omdat er steeds meer vraag was naar hulp bij psychische 

problemen. Een POH ondersteunt de huisarts door onder meer zelfstandig patiënten te behandelen. 

De verantwoordelijkheid voor de patiënt blijft echter steeds bij zowel de POH als de huisarts liggen294. 

De huisarts kan naast deze behandeling ook andere types hulp, zoals medicijnen en 
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internetbehandelingen, voorschrijven. Wanneer deze hulp niet volstaat zal de arts de patiënt 

doorverwijzen. Dit kan ofwel naar de basis GGZ ofwel naar de gespecialiseerde GGZ. 

Wanneer de huisarts en de POH de patiënt niet kunnen behandelen, kunnen ze ervoor opteren om  

de patiënt door te verwijzen naar de Basis GGZ of de eerstelijns- psychologische zorg. Dit is de GGZ 

waar lichte en matige psychische problemen behandeld worden. Binnen de Basis GGZ bestaan er 

4 verschillende behandeltrajecten die gevolgd kunnen worden namelijk kort, middel, intensief en 

chronisch295. Deze trajecten hebben respectievelijk een behandeltijd van gemiddeld 300 tot 

750 minuten296. Het kort traject is een traject dat gevolgd kan worden voor patiënten met  

een psychologisch probleem van lichte ernst. Voor patiënten met een matige ernst wordt voor  

het tweede traject gekozen. Wanneer er sprake is van ernstige problematiek zal de patiënt behandeld 

worden in het intensieve behandeltraject en wanneer er tot slot sprake is van een patiënt met  

een stabiele chronische of een instabiele problematiek wordt het zwaarste traject, namelijk het traject 

chronisch, gebruikt297. Deze behandeltrajecten kunnen bestaan uit onder andere gesprekken met  

een psycholoog of psychotherapeut298. Wanneer meerdere zorgprofessionals betrokken zijn in  

een behandeltraject treedt een van hen op als regiebehandelaar. Dit wil zeggen dat hij/zij het eerste 

aansprekingspunt van de patiënt is299. 

Wanneer de patiënt ernstigere en complexere psychische problemen heeft die niet behandeld kunnen 

worden door de Basis GGZ kan de huisarts of bedrijfsarts de patiënt doorverwijzen naar  

de specialistische GGZ of de tweedelijns-psychologische zorg. Dit kan ook wanneer de behandelingen 

die de patiënt gekregen heeft tijdens een behandeltraject in de basis GGZ het psychisch probleem niet 

verholpen hebben300. Wanneer specialistische GGZ noodzakelijk is, volstaan behandeltrajecten die 

bestaan uit gesprekken niet meer. In dit geval is een intensievere behandeling nodig zoals een opname 

in een instelling301. Wanneer deze opname langer dan drie jaar duurt, is er sprake van een langdurige 

opname. Dan wordt het verblijf niet langer vergoed door de Zvw, maar door de Wlz302.  

Wanneer de patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen kan het ook mogelijk zijn dat er 

een gedwongen opname vereist is303. De procedures die gevolgd moeten worden om deze gedwongen 

opname uit te voeren zijn opgenomen in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
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ziekenhuizen304. Net zoals in de basis GGZ treedt ook hier één professional op als regiebehandelaar of 

aansprekingspunt305. 

GGZ wordt aangeboden in verschillende soorten organisaties en instellingen. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn zelfstandige psychologen en psychiaters in een eigen praktijk en geïntegreerde ggz-

instellingen. Dit zijn instellingen waar zowel ambulante als klinische GGZ aangeboden wordt. 

 Andere voorbeelden zijn zelfstandige kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken en zelfstandige 

instellingen voor verslavingszorg306.  

In 2014 werden 368.315 patiënten behandeld door de huisarts en POH (Praktijkondersteuner 

Huisarts), 281.597 in de eerstelijns-psychologische zorg en 710.020 in de tweedelijns-psychologische 

zorg. Terwijl in de eerstelijns- en tweedelijns-psychologische zorg het aantal patiënten respectievelijk 

gedaald is met 8% en 18% ten opzichte van 2013, is het aantal patiënten dat beroep deed op  

de huisarts en/of POH meer dan verdubbeld. In 2013 hadden namelijk slechts 183.603 patiënten 

minimaal één consult bij de huisarts en/of POH307. 

Verpleging, verzorging en thuiszorg 

In tegenstelling tot eerstelijns- en tweedelijnszorg richten verpleging, verzorging en thuiszorg zich niet 

specifiek tot het genezen van aandoeningen, maar tot het behandelen ervan. Verpleging en verzorging 

worden aangeboden in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, maar het is ook mogelijk dat  

de instellingen thuiszorg aanbieden. Terwijl zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen betekent dat  

de patiënten er daadwerkelijk verblijven, is bij thuiszorg geen verblijf inbegrepen. Thuiszorg is letterlijk 

zorg aan huis. Het houdt naast verzorging en verpleging ook huishoudelijke hulp in zoals schoonmaken 

en het verzorgen van dieren308. 

De zorg die aangeboden wordt in een verpleeghuis richt zich op medische aspecten en aandoeningen. 

Onder deze zorg vallen onder andere het toedienen van injecties, het verzorgen van stoma’s en  

de wondzorg. Met verzorging wordt de zorg en hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) 

bedoeld. Hiertoe behoren onder meer het wassen en aan- en uitkleden van patiënten. 

Sinds 1 januari 2015 worden de verpleging, verzorging en de thuiszorg geregeld door drie van de vier 

stelselwetten, namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en  

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De soort zorg die een patiënt nodig heeft bepaalt 
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welke wet van kracht is309. Voor patiënten die levenslange en intensieve zorg nodig hebben, is de Wlz 

van kracht. Het betreft hier onder meer zorg waarbij de patiënt nood heeft aan permanent toezicht. 

Vooraleer een patiënt gebruik kan maken van de zorg die opgenomen is in de Wlz, beoordeelt  

het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of de patiënt hier weldegelijk voor in aanmerking komt310.  

Het CIZ is een instelling die zorgvuldig onderzoekt welke mensen recht hebben op zorg geregeld in de 

Wlz311. Het CIZ bepaalt namelijk welk zorgprofiel het best aansluit bij de vraag en nood van een patiënt. 

Deze zorgprofielen werden opgenomen in de Regeling langdurige zorg312. Ook wanneer een medisch 

specialist zorg of verpleging voorschrijft nadat hij een patiënt behandelde, valt deze zorg onder de Wlz. 

Enkel als deze voorgeschreven zorg aangeboden wordt door het ziekenhuis, valt de zorg niet onder de 

Wlz maar onder de Zvw. Wanneer de indicatie van het CIZ aanduidt dat de patiënt geen nood heeft 

aan Wlz-zorg valt de zorg ofwel onder de Zvw ofwel onder de Wmo. Indien geneeskundige zorg 

noodzakelijk is of het risico daarop hoog is, valt de verzorging of verpleging onder de Zvw. Dit wordt 

ook wijkverpleging genoemd. Deze verpleging focust zich op het verzorgen en verplegen van patiënten 

die niet in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven, maar thuis zorg wensen te verkrijgen313. Tot 

slot wordt ook verzorging aangeboden vanuit de Wmo. Dit is de nodige verzorging om de 

zelfredzaamheid van patiënten te behouden en de deelname in de samenleving te stimuleren en goed 

te laten verlopen. Vaak zijn het mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische 

aandoeningen die deze verzorging ontvangen. Verpleging is niet opgenomen in deze wetgeving314. 

In 2016 was het resultaat van de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg-sector (VVT) negatief.  

De sector draaide namelijk 39 miljoen euro verlies. Dit is een daling van 162 miljoen euro ten opzichte 

van het jaar daarvoor315. Dit resultaat kan geweten worden aan de nieuwe cao voor de VVT-sector.  

De cao legt namelijk enkele grote eenmalige vergoedingen op. In december 2016 waren alle 

zorginstellingen binnen de VVT-sector namelijk verplicht om een eenmalige vergoeding van 1,2% van 

twaalf keer het overeengekomen maandelijks brutosalaris aan hun werknemers te betalen316. Dezelfde 

vergoeding werd ook opgelegd in februari 2017, maar veel organisaties hebben deze vergoeding ten 

laste gebracht van het boekjaar 2016317. Deze vergoedingen hadden betrekking op  

het bovenwettelijk verlof en de wettelijke rente. Daarnaast was ook de nabetaling van 

onregelmatigheidstoeslag (ORT) over het wettelijk verlof een grote kost in 2016. Deze 3 vergoedingen 

zijn compensaties voor het feit dat tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2017 de ORT mogelijk ten 

                                                           
309  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Verpleging en verzorging voor volwassenen, s.d., 

www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/verpleging-verzorging (consultatie 22 mei 2018) 
310  CIZ, Wat is de wet langdurige zorg?, s.d., www.ciz.nl/wat-is-de-wet-langdurige-zorg (consultatie 22 mei 2018) 
311  CIZ, Wat doet het CIZ?, s.d. www.ciz.nl/over-ciz/over-het-ciz (consultatie 22 mei 2018) 
312  Art. 2 + bijlage, Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, houdende 

regels inzake de Wet langdurige zorg, Std 11 december 2014 
313  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Wijkverpleging vanuit de Zvw, s.d., 

www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wijkverpleging (consultatie 30 mei 2018) 
314  MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, verpleging en verzorging voor volwassenen, s.d., 

www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/verpleging-verzorging (consultatie 30 mei 2018) 
315  VERSTEGEN, jaarverslagenanalyse 2016 sectorraport VVT, s.d., www.intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-

Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-2016-vvt (consultatie 30 mei 2018) 
316  X, Artikel 3.9A Eenmalige uitkeringen 2016 en 2017, s.d., www.vvtcao.nl/cms/showpage.aspx?id=46091&folderNr=6 

(consultatie 29 mei 2018) 
317  VERSTEGEN, jaarverslagenanalyse 2016 sectorraport VVT, s.d., www.intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-

Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-2016-vvt (consultatie 30 mei 2018) 

http://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/verpleging-verzorging
http://www.ciz.nl/wat-is-de-wet-langdurige-zorg
http://www.ciz.nl/over-ciz/over-het-ciz
http://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wijkverpleging
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http://www.intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-2016-vvt
http://www.intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-2016-vvt
http://www.vvtcao.nl/cms/showpage.aspx?id=46091&folderNr=6
http://www.intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-2016-vvt
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onrechte niet uitbetaald werd318. Naar schatting zou het uitbetalen van deze vergoedingen ongeveer 

200 miljoen euro bedragen. Dit verklaart dan ook de daling van 162 miljoen euro in het totale 

nettoresultaat319. 

  

                                                           
318  X, Nabetaling ORT in de VVT, s.d., www.vhp-zorg.nl/nieuws/5930-nabetaling-ort-in-de-vvt (consultatie 29 mei 2018) 
319  L. LIPPOLIS BEC, M. LANKHORST, Jaarverslagenanalyse 2016 sectorrapport VVT, 2017, www.intrakoop.nl/docs/default-

source/Intrakoop-Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-2016-vvt, 5-6. (consultatie 29 mei 2018) 
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7. Marktkanalen naar de consument 

In dit hoofdstuk worden drie verschillende marktkanalen naar de consument besproken.  

Deze marktkanalen zijn de kanalen waar medicijnen en andere hulpmiddelen beschikbaar gesteld 

worden om te kopen, te huren of te lenen. Ten eerste zullen de apotheken behandeld worden.  

Daarna wordt dieper ingegaan op de drogisten en tot slot worden ook de thuiszorgwinkels kort 

besproken. 

Apotheken 

Apotheken zijn de marktkanalen waar individuele farmaceutische patiëntenzorg aangeboden wordt. 

Dit houdt in dat apotheken geneesmiddelen aanbieden die verkrijgbaar zijn met een voorschrift, maar 

ook geneesmiddelen waarvoor een voorschrift niet verplicht is. De voorschriften die voor sommige 

geneesmiddelen vereist zijn, worden onder meer uitgeschreven door huisartsen en medische 

specialisten320. Geneesmiddelen die geen voorschrift vereisen worden de zelfzorggeneesmiddelen 

genoemd. Deze geneesmiddelen kunnen opgedeeld worden in drie groepen, namelijk  

de Algemeen Verkrijgbare (AV) geneesmiddelen, de geneesmiddelen die enkel verkrijgbaar zijn bij  

de apotheek en drogist (UAD- middelen) en tot slot de middelen die uitsluitend verkrijgbaar zijn bij  

de apotheek (UA-middelen)321. In Nederland zijn er naast de openbare apotheken ook 

apotheekhoudende huisartsenpraktijken die geneesmiddelen mogen afleveren. Samen worden zij  

de ‘apotheekhoudende’ genoemd322. 

Nederland telde in 2016 ongeveer 1.980 openbare apotheken. Daarnaast waren er ook ongeveer 

370 apotheekhoudende huisartsenpraktijken. Op plaatsen waar er minder openbare apotheken terug 

te vinden zijn, is vaak wel een apotheekhoudende huisartsenpraktijk terug te vinden323. 

De overkoepelende beroeps-en brancheorganisatie van apothekers is de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Deze organisatie behartigt sinds 1842 zowel  

de belangen van haar leden als de belangen van de farmacie. Dit doet KNMP door apothekers te helpen 

in hun dagdagelijkse beroepsuitvoering en bedrijfsvoering. Daarnaast werkt de KNMP actief aan  

het behouden van het kwaliteitsniveau in de geneesmiddelensector. Het doel van de KNMP is  

een goede farmaceutische zorg voor alle patiënten en een goede geneesmiddelenvoorziening. 

Daarnaast stimuleert de KNMP ook het wetenschappelijk onderzoek binnen de farmaceutische 

sector324. 

                                                           
320  KNMP, Jaarplan 2017 Farmaceutische patiëntenzorg: waardevol, veilig en vertrouwd,2016, 

www.knmp.nl/downloads/KNMP_Jaarplan_2017.pdf, 3. 
321  KNMP, Zelfzorgmiddelen, s.d., www.knmp.nl/patientenzorg/geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen  

(consultatie 31 mei 2018) 
322  RIJKSOVERHEID, Apotheekhoudende huisartsen per gemeente, 2016, 

www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eerstelijnszorg/regionaal-internationaal/farmaceutische-zorg#!node-

apotheekhoudende-huisartsenpraktijken-gemeente (consultatie 31 mei 2018) 
323  RIJKSOVERHEID, Verzorgingsgebied apotheekhoudende huisartsen, s.d., 

www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eerstelijnszorg/regionaal-internationaal/farmaceutische-zorg#!node-

verzorgingsgebied-apotheekhoudende-huisartsen (consultatie 31 mei 2018) 
324  KNMP, About KNMP, s.d., www.knmp.nl/knmp/about-knmp-1 (consultatie 31 mei 2018) 
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In 2016 waren 5.380 apothekers lid van de KNMP. Dit is meer dan 90% van het totaalaantal apothekers 

in Nederland. Een groot aantal van deze leden zijn werkzaam binnen een openbare apotheek, hetzij 

als gevestigde apotheker hetzij als tweede apotheker325. Een tweede apotheker is een apotheker die 

in loondienst is bij een andere apotheker326. In vergelijking met 2015 is er qua aantal leden niet heel 

veel veranderd. Er zijn in totaal 98 leden bijgekomen. De grootste groei was binnen de groep 

Apothekers NP. Dit is de groep apothekers die niet werkzaam is binnen de farmacie327.  

Op 1 januari 2018 telde de vereniging 5.295  leden328. 

Binnen de KNMP zijn meerdere verenigingen actief die zich specifiek op bepaalde werkzaamheden of 

groepen richten329. Een eerste vereniging is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers 

(NVZA). Deze vereniging ondersteunt de apothekers die tewerkgesteld zijn in ziekenhuizen.  

Naast de ondersteuning stimuleert de NVZA wetenschappelijk onderzoek, innovatie en 

deskundigheidsbevordering330. Onder deze vereniging valt ook de vereniging Jong-NVZA. Voorheen 

was er de Vereniging van Apothekers in opleiding tot ZiekenhuisApotheker (VAZA) maar op 1 januari 

2017 is dit opgegaan JongNVZA. Deze vereniging werkt specifiek rond de opleiding tot 

ziekenhuisapotheker. Ze houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van deze opleiding (ook 

van enkele andere opleidingen) door onder andere advies te geven331. Een derde vereniging is de 

Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers (NIA). Deze vereniging brengt leden binnen de 

industriesector samen. Enerzijds bestaat de vereniging uit gewone leden. Dit zijn de apothekers die 

tewerkgesteld zijn binnen de industriële farmacie. Daarnaast zijn er ook buitengewone leden. Ook deze 

leden zijn werkzaam binnen de industriële farmacie. Deze groep leden bestaat enerzijds uit niet-

apothekers die wel tewerkgesteld zijn binnen de industriële farmacie en anderzijds apothekers die 

voor de overheid werken maar wel in relatie staan met de industriële farmacie332. Tot slot is er de 

Vereniging van Jonge Apothekers (VJA). Het doel van de VJA is de eerste jaren van de carrière van een 

jonge apotheker vlotter te laten verlopen. Dit doet de vereniging onder meer door het organiseren van 

sociale activiteiten en het aanbieden van nascholingen333. 

Ketenapotheken 

Ketenapotheken zijn apotheken die meerdere vestigingen hebben. In de branchevereniging  

de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) hebben zes ketenapotheken, die samen meer dan 

500 eigendomsapotheken hebben, zich verenigd. In de ASKA wordt collectief samengewerkt door  

de leden rond onder meer de wet- en regelgeving en de NZa. ASKA treedt namens haar leden op om 

                                                           
325  KNMP, Jaarverslag,2016, www.knmp.nl/downloads/knmp-jaarverslag-2016.pdf, 44. 
326  326 KNMP, Arbeidsvoorwaardenregeling Loondienst Apothekers, 2013, 

www.knmp.nl/downloads/arbeidsvoorwaardenreglement-apothekers-in-loondienst.pdf/view, 1-5. 
327  KNMP, Jaarverslag,2016, www.knmp.nl/downloads/knmp-jaarverslag-2016.pdf, 44. 
328  KNMP, KNMP Missie & Visie, s.d., www.knmp.nl/knmp/knmp-vereniging/knmp-missie-en-visie  

(consultatie 31 mei 2018) 
329  KNMP, Jaarverslag,2016, www.knmp.nl/downloads/knmp-jaarverslag-2016.pdf, 22. 
330  NEDERLANDSE VERENIGING VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS, Wat is de NVZA, s.d., http://nvza.nl/nvza/wat-is-de-nvza/ 

(consultatie 31 mei 2018) 
331  NEDERLANDSE VERENIGING VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS, Wat doet JongNVZA, s.d., http://nvza.nl/jongnvza/wat-

doet-jongnvza/ (consultatie 31 mei 2018) 
332  VERENIGING VAN NEDERLANDSE INDUSTRIE-APOTHEKERS, Lidmaatschap en contributie, s.d., 

www.industrieapothekers.com/algemeen/contributie (consultatie 31 mei 2018) 
333  VERENIGING VAN JONGE APOTHEKERS, Vereniging,s.d., https://vja.nu/vja/ (consultatie 31 mei 2018) 
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zo met het Ministerie van VWS te overleggen. Daarnaast treedt de ASKA tijdens commissies van  

de NZa ook op als vertegenwoordiger van haar leden. De ASKA treedt ook op als 

werkgeversorganisatie. Samen met andere werkgeversorganisaties sluit de ASKA in naam van de leden 

cao’s af met de vakbonden334. De zes leden van de ASKA zijn: Benu Apotheek te Maarssen,  

Boot Apotheken te Den Bosch, Thio Pharma te Maassluis, Zorggroep Almere te Almere, Arts & Zorg te 

Utrecht en Medsen te Breda335.Kencijfers van de farmaceutische sector 

Sinds 1990 verzamelt en analyseert de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) cijfers, data en 

gedetailleerde gegevens betreffende het gebruik van geneesmiddelen in Nederland. SFK verkrijgt deze 

gegevens rechtstreeks van een panel met apotheken336. Ongeveer 95% van alle openbare apotheken 

in Nederland waren in 2016 aangesloten bij dit panel. De cijfers bevatten dus geen informatie over  

de geneesmiddelen die door een apotheekhoudende huisarts voorgeschreven werden. De landelijke 

cijfers die hierna besproken worden, zijn berekend aan de hand van een, door de SKB ontwikkelde, 

stratificatietechniek. Deze techniek houdt in dat de SFK per uitgegeven medicijn gegevens registreert. 

Zo wordt onder meer informatie van het afgeleverde middel en de apotheek die het middel afleverde 

geregistreerd, maar ook de informatie van de dokter die het medicijn voorgeschreven heeft wordt 

geregistreerd337. 

In 2016 werd verwacht dat de Brexit zou leiden tot goedkopere geneesmiddelen en een lagere omzet 

door enerzijds de koersdaling van de Britse pond en anderzijds de onzekerheid over het referendum. 

Volgens de schatting ging de Brexit ervoor zorgen dat er ongeveer 100 miljoen euro minder omzet zou 

zijn in apotheken. Momenteel zijn de cijfers van 2017 nog niet bekend, maar het is wel al bekend dat 

in april 2017 de prijzen van geneesmiddelen met voorschrift in openbare apotheken gedaald zijn met 

ongeveer 1,9%338. 

In 2016 werd via openbare apotheken € 4335 miljoen uitgegeven aan farmaceutische zorg. Dit is enkel 

het bedrag dat uitgegeven werd aan de basiszorg. Als men alle zorguitgaven zou optellen, ligt dat bedrag 

zeker nog een stuk hoger. Dit is een stijging ten opzichte van 2015, toen werd namelijk 

4.266 miljoen euro  uitgegeven. Er is dus sprake van een stijging van 1,6%. Dit is in vergelijking met het 

jaar voordien een rustige stijging. Toen was er namelijk sprake van een stijging van 3,3% ten opzichte 

van 2014. Ook was het percentage van slechts 1,6% een meevaller voor de overheid want er werd in 

2016 opnieuw op een stijging van ongeveer 3% gerekend339. Bijlage 27 geeft een grafiek weer die  

een overzicht weergeeft van deze uitgaven tussen 2006 en 2016. 

                                                           
334  ASSOCIATIE VAN KETENAPOTHEKEN, ASKA, s.d., https://ketenapotheken.nl/ (consultatie 31 mei 2018) 
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(consultatie 31 mei 2018) 
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sfk (consultatie 31 mei 2018) 
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Van alle voorgeschreven geneesmiddelen die tot het basispakket behoorden en door de openbare 

apotheken aangeboden werden, was in 2016 ongeveer drie vierde een generiek geneesmiddel340.  

Een generiek geneesmiddel is een geneesmiddel dat geproduceerd wordt door een andere firma dan 

de firma die het product oorspronkelijk op de markt bracht. Het geneesmiddel van de oorspronkelijke 

producent was al een goedgekeurd medicijn en wanneer de beschermperiode verlopen is baseren 

andere firma’s zich op dat ene product en produceren zij het ook341. Ondanks dit feit bedroegen  

de generieke middelen slechts 16,8% van de totale kost van geneesmiddelen die door de apothekers 

bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht werden342. 

Drogisten 

Naast apotheken mogen ook drogisten geneesmiddelen aanbieden. Een drogist mag enkel 

zelfzorggeneesmiddelen verkopen en geen medicijnen waarvoor een voorschrift vereist is.  

Om zelfzorggeneesmiddelen te kopen is geen tussenkomst van de arts nodig343. 

Belangrijkste organisaties binnen de drogisterijbranche 

Net zoals voor apotheken is er voor drogisten een koepelorganisatie die onder meer de belangen 

behartigt en raad geeft. Voor de drogisten is dit het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD).  

Naast de belangenbehartiging en raad geven, is het CBD ook een informatievoorziening.  

Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe wet- of regelgeving van kracht wordt, licht het CBD  

de drogistenbranche daarover in. Tot slot behoren ook de deskundigheidsbevordering en  

de kwaliteitsbewaking tot de vijf hoofdtaken van het CBD. Het CBD vertegenwoordigt zowel de grote 

drogisterijketens als de kleine drogisterijafdelingen in supermarkten en de zelfstandige drogisten344. 

Naast het CBD heeft ook de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) een grote rol binnen  

de drogisterijbranche. Deze vereniging behartigt belangen van lenen maar investeert ook in 

ontwikkeling en biedt ook dienstverlening aan om zo een optimaal ondernemersklimaat te creëren.  

De KNDB is de werkgeversorganisatie van zelfstandige drogisterijondernemers dus het beheren van  

de sociale agenda is een van de belangrijkste taken. De KNDB vertegenwoordigt haar leden namelijk 

in cao-onderhandelingen345. KNDB heeft in 1990 de Stichting Remedium opgericht.  

Dit is het verzuimloket binnen de drogisterijenbranche. Daarnaast werd in 2013 de Stichting Duurzame 

Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) opgericht. Ook was het initiatief van de KNDB om zo regelingen te 

financieren die ervoor zorgen dat medewerkers gezond tewerkgesteld kunnen worden346. 

                                                           
340  A.M.G.F GRIENS e.a., SKF Data en feiten 2017 in vogelvlucht, 2017, www.sfk.nl/publicaties/data-en-feiten/data-en-

feiten-2017, 11. (consultatie 29 mei 2018) 
341  X, Generieke geneesmiddelen, s.d., www.cbg-meb.nl/mensen/zorgverleners/generieke-geneesmiddelen  

(consultatie 30 mei 2018) 
342  A.M.G.F GRIENS e.a., SKF Data en feiten 2017 in vogelvlucht, 2017, www.sfk.nl/publicaties/data-en-feiten/data-en-

feiten-2017, 11. (consultatie 29 mei 2018) 
343  X, welke geneesmiddelen verkoopt een drogist?, s.d., https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/86854-welke-

geneesmiddelen-verkoopt-een-drogist.html (consultatie 27 mei 2018) 
344  CENTRAAL BUREAU DROGISTERIJBEDRIJVEN, Over het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, s.d., 

https://drogistensite.nl/over-cbd (consultatie 27 mei 2018) 
345  X, Sociale Agenda/Arbeidsvoorwaarden, 2017, https://kndb.org/14/77/ (consultatie 28 mei 2018) 
346  X, De KNDB, even voorstellen, s.d., https://kndb.org/14/75/ (consultatie 28 mei 2018) 
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Cijfers uit de drogistenbranche 

Naast zelfzorggeneesmiddelen worden in drogisterijen ook gezondheidsproducten en 

verplegingsartikelen verkocht. Daarnaast worden ook verzorgingsproducten zoals haarproducten 

aangeboden. Ook parfums en cosmetica zijn verkrijgbaar in bijna alle drogisterijen. In 2015 werd door 

de consument het meest besteed aan schoonheidsartikelen, parfums en deodoranten. Per huishouden 

werden gemiddeld 229 producten binnen deze categorie gekocht. Voor geneesmiddelen zonder 

voorschrift lag dit gemiddelde op 95 producten347. Drogisterijen hadden in 2017 een verkoopaandeel 

van 76% voor zelfzorggeneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorggeneesmiddelen. De 

overige producten werden in supermarkten en apotheken verkocht. Zij hebben respectievelijk een 

verkoopaandeel van 12,9% en 11,1%348. 

In 2017 waren er in Nederland net geen 3.000 winkels die drogisterijartikelen aanbieden. Dit zijn zowel 

drogisterijen als winkels die enkel een afdeling met drogisterijartikelen hebben. Het aantal 

verkooppunten kende weer een lichte stijging ten opzichte van 2016. Toen waren er 2.820 winkels.  

De stijging is voornamelijk terug te vinden in de hoofdwinkelcentra en in de ondersteunende 

winkelcentra349. In bijlage 19 is het aantal winkels per winkelgebied van 2015 tot en met 2017 terug te 

vinden. 

In het vierde kwartaal van 2016 waren er 910 drogisterijen. Het gaat om de bedrijven in het algemeen, 

niet over losse winkels. Als er met andere woorden één bedrijf is dat tien vestigingen heeft, wordt  

het slechts als één bedrijf gerekend. Tussen het vierde kwartaal van 2014 en het vierde kwartaal van 

2016 zijn 50 bedrijven verdwenen. Het gaat voornamelijk om de bedrijven met drie tot tien werkzame 

personen. In bijlage 9 is het overzicht van het aantal bedrijven met hun bedrijfsgrootte weergegeven350. 

De sector Detailhandel en Persoonlijke verzorging had in 2016 een totale omzet van 3.332 miljoen euro 

exclusief btw. In de cirkeldiagrammen in bijlage 29 wordt ook het onderscheid gemaakt tussen  

het aandeel van persoonlijke verzorging in de totale detailhandel en het aandeel van drogisterijen in 

persoonlijke verzorging. De totale omzet kende in 2016 een stijging van 75 miljoen euro ten opzichte 

van het voorgaande jaar. Dit is een stijging van 2,3%351. Bijlage 30 geeft de omzet en de omzetmutatie 

in procenten van 2014 tot en met 2016 weer. 

Thuiszorgwinkels 

In het vorige hoofdstuk werd de thuiszorg reeds besproken. Naast thuiszorg bieden veel 

thuiszorgorganisaties ook een andere dienst, namelijk thuiszorgwinkels aan. Deze winkels maken niet 

altijd deel uit van een organisatie, maar vaak is dit wel zo. De twee grootste aanbieders zijn Vegro en 

                                                           
347  X, Zelfzorgmarkt 2017, s.d., www.neprofarm.nl/marktcijfers/zelfzorgmarkt-2017/ (consultatie 27 mei 2018) 
348  www.neprofarm.nl/marktcijfers/zelfzorgmarkt-2017/  
349  X, drogisterijen, s.d., http://detailhandel.info/index.cfm/branches/persoonlijke-verzorging/drogisterijen/  

(consultatie 27 mei 2018) 
350  X, bedrijven; bedrijfstak, 2018, https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81589NED/table?ts=1527805030965 

(consultatie 28 mei 2018) 
351  X, drogisterijen, s.d., http://detailhandel.info/index.cfm/branches/persoonlijke-verzorging/drogisterijen/  

(consultatie 27 mei 2018) 
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Medipoint. Momenteel heeft Vegro 61 thuiszorgwinkels en 35 uitleenpunten in Nederland352.  

Ook Medipoint heeft nationaal ruim 60 winkels. Dit zijn zowel uitleenpunten als thuiszorgwinkels353.  

In thuiszorgwinkels kunnen verpleeg-en comfortmiddelen en hulpmiddelen verkregen worden.  

Deze middelen kan men kopen, lenen of huren. Het aanbod van thuiszorgwinkels bestaat niet uit 

geneesmiddelen maar uit middelen die gericht zijn op het vergemakkelijken van het (dagdagelijks) 

leven. Enkele voorbeelden hiervan zijn hometrainers en rolstoelen354. Het economisch resultaat van 

2016 van de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg-sector wordt besproken in het vorige hoofdstuk. 

  

                                                           
352  X, Over onze winkels, s.d., www.vegro.nl/onze-winkels/nl/page/760/ (consultatie 28 mei 2018) 
353  X, Medipoint winkels en uitleenpunten, s.d., www.medipoint.nl/winkels (consultatie 28 mei 2018) 
354  X, thuiszorgwinkel, s.d., www.hulpnaongeval.nl/medischezaken/leven-met-beperkingen/thuiszorgwinkel  

(consultatie 28 mei 2018) 
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8. Marktkanalen naar de zorgaanbieders 

In het voorgaande hoofdstuk werden de marktkanalen naar de consumenten besproken.  

In dit hoofdstuk en de bijhorende bijlagen wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn 

voor de zorgaanbieders om hun producten te kopen. 

Medische groothandels 

In bijlage 3 is een lijst met verschillende medische groothandels weergegeven.  

Dit zijn de ondernemingen die gericht producten verkopen aan zorgaanbieders zodat zij deze op hun 

beurt opnieuw kunnen verkopen aan de eindgebruiker355. De groothandels die opgenomen werden in 

de lijst zijn vaak actief binnen verschillende zorgsectoren. Dit kan gaan van ziekenhuizen tot 

eerstelijnspraktijken. Ze bieden met andere woorden producten voor enerzijds chirurgen en 

verpleegkundigen, maar anderzijds ook voor paramedici en artsen356. 

Farmaceutische groothandels 

Naast de medische groothandels zijn er in Nederland ook enkele farmaceutische groothandels.  

Deze groothandels richten zich specifiek tot het inkopen van producten die gebruikt kunnen worden 

in apotheken. In bijlage 4 is een lijst met verschillende farmaceutische groothandels terug te vinden. 

Inkooporganisaties in de zorgsector 

Tot slot zijn er in Nederland ook verschillende inkooporganisaties binnen de zorgsector.  

Dit zijn organisaties die hulp en ondersteuning bieden voor activiteiten die inkoopgerelateerd zijn357.  

Hierna worden twee belangrijke organisaties besproken. 

De eerste inkooporganisatie is Intrakoop. Deze inkoopcoöperatie heeft een focus op hygiëne, farmacie, 

ICT en de inkoop van medische producten. Momenteel (mei 2018) zijn er ongeveer 

550 zorgorganisaties lid. Om lid te kunnen worden van Intrakoop moet een organisatie met minimaal 

een van de leveranciers van Intrakoop een raamovereenkomst hebben358. Dit zijn schriftelijke 

overeenkomsten van bepaalde duur tussen de organisatie en de leverancier waarin voorwaarden 

afgesproken worden omtrent onder andere de prijs, hoeveelheid, kwaliteit en de levertijd359. 

Daarnaast moet ook een eenmalige vergoeding van 1.500 euro betaald worden als entreegeld en 

jaarlijks moet een vast bedrag van 700 euro lidmaatschap betaald worden. 

                                                           
355  DE FINANCIELE BEGRIPPENLIJST, groothandel, s.d., www.dfbonline.nl/begrip/17016/groothandel  

(consultatie 23 mei 2018) 
356  MEDIQ, Committed to your care, s.d., www.mediqmedeco.nl (consultatie 23 mei 2018) 
357  X, Wat is een inkooporganisatie?, s.d., www.tql.nl/management/facility-management/diensten-en-middelen-inkopen-

is-meer-dan-onderhandelen-alleen/8586/wat-is-een-inkooporganisatie.html (consultatie 23 mei 2018) 
358  X, Veelgestelde vragen & antwoorden, s.d., www.intrakoop.nl/over-ons/veelgestelde-vragen (consultatie 23 mei 2018) 
359  PIANOO, Raamovereenkomsten, s.d., www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopopdracht/mogelijke-

aanbestedingsprocedures/raamovereenkomsten#Wat_is (consultatie 23 mei 2018) 
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Intrakoop helpt haar leden niet alleen tijdens het inkoopproces, maar ook ervoor en erna360.  

Eén van de diensten aangeboden door Intrakoop is het samenwerken tussen bijvoorbeeld 

ziekenhuizen. Door deze samenwerkingen kan men samen inkopen en dat komt voordeliger uit.  

Zo heeft Intrakoop een inkoopsamenwerking met Prospitalia, de grootste inkooporganisatie in 

Duitsland op vlak van zorg. Omdat medische middelen in Duitsland goedkoper zijn, kan door deze 

samenwerking de prijs gedrukt worden voor leden van Intrakoop361. 

Een tweede grote inkoopvereniging is InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ). IAZ is ontstaan uit  

de Vereniging van Samenwerkende Ziekenhuizen. Momenteel zijn negen ziekenhuizen lid van  

de inkoopvereniging362. Door een vlotte samenwerking tussen deze leden en de gespecialiseerde 

inkopers die werken voor IAZ worden door het gebruik van goede inkoopstrategieën mooie voordelen 

behaald en goede resultaten geboekt. Het lidmaatschap bij IAZ zorgt ervoor dat leden bij het inkopen 

volumes kunnen bundelen waardoor een lagere prijs kan worden overeengekomen met leveranciers, 

maar er is ook sprake van kennisuitwisseling waardoor leden constant leren van andere leden363. 

Bijlage 5 geeft de gegevens van beide organisaties weer. 

  

                                                           
360  INTRAKOOP, Intrakoop, dé inkoopcoöperatie voor de zorg, s.d., www.intrakoop.nl/over-ons/onze-organisatie 

(consultatie 29 mei 2018) 
361  INTRAKOOP, Koop je medische hulpmiddelen gunstig in, s.d., www.intrakoop.nl/diensten/medisch-en-farmacie/koop-

je-medische-hulpmiddelen-gunstig-in (consultatie 29 mei 2018) 
362  IAZ, leden, s.d., www.iaz.nl/leden (consultatie 29 mei 2018) 
363  IAZ, De InkoopAlliantie Ziekenhuizen, s.d., www.iaz.nl (consultatie 29 mei 2018) 
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9. Topsectorenbeleid 

In dit hoofdstuk wordt het topsectorenbeleid behandeld. Eerst wordt dieper ingegaan op wat  

het topsectorenbeleid precies inhoudt en daarna wordt de topsector die betrekking heeft op  

de gezondheidssector, namelijk de Topsector Life Sciences & Health (LSH), besproken. Deze topsector 

staat ook bekend onder de naam Health~Holland, om internationale representatie te waarborgen. 

Health~Holland is met andere woorden de ‘branding name’ van de Topsector LSH. Tot slot worden twee 

andere belangrijke brancheverenigingen met betrekking tot de gezondheidszorg in Nederland, 

namelijk HollandBIO en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, kort besproken. Ook zij hebben 

een belangrijke rol voor bedrijven die zich situeren binnen Life Sciences en Health sector. 

Het Topsectorenbeleid 

In Nederland is in 2012 het topsectorenbeleid opgericht. Dit is een beleid dat inspeelt op de sectoren 

waar het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse onderzoekcentra wereldwijd in uitblinken364. 

In Nederland zijn negen sectoren wereldwijd toonaangevend. Enkele voorbeelden hiervan zijn  

de Creatieve Industrie, Logistiek, Energie en Life Sciences & Health. Het is belangrijk voor Nederland 

dat deze sectoren wereldwijd aan de top blijven staan, dus daarom worden extra instrumenten ingezet 

om het toonaangevende niveau te behouden. Deze instrumenten zijn onder andere investeringen, 

garanties, het wegnemen van belemmeringen en fiscale prikkels. 

Bij het topsectorenbeleid draait alles om een vlotte en goedwerkende samenwerking.  

Die samenwerking moet verlopen tussen de onderzoekers, ondernemers en de overheid. 

Tegenwoordig worden ook de patiënten steeds meer betrokken binnen het beleid. Deze vier partijen 

worden ook wel eens de Quadruple helix genoemd. De samenwerking kan zowel tussen verschillende 

partijen als intern binnen één partij, zoals bijvoorbeeld tussen verschillende ondernemers, gevoerd 

worden. Financiële prikkels zoals de publiek-private samenwerkingsregeling (PPS-toeslag) kunnen 

uiteraard niet ontstaan uit een samenwerking binnen één partij. Deze samenwerkingsregeling wordt 

later in dit hoofdstuk besproken. 

Door een goede en vlotte samenwerking proberen de verschillende partijen maatschappelijke 

vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen. Daarnaast kunnen ze door deze samenwerking een goede 

internationale positie verkrijgen, talenten aantrekken om voor hen te werken en natuurlijk ook  

de beste producten en diensten realiseren. 

Naast de Quadruple helix is ook de samenwerking tussen verschillende topsectoren zeer belangrijk, 

omdat een grensoverschrijdende aanpak in sommige grote maatschappelijke vraagstukken vereist is. 

Deze kruisbestuiving, zoals dat genoemd wordt, kan bijvoorbeeld teruggevonden worden tussen  

de sectoren Logistiek en High Tech Systemen en Materialen omtrent het verbeteren van de veiligheid. 

Aangezien Nederland, net zoals België, een MKB-economie (midden en klein bedrijf, in België KMO-

bedrijven genoemd) is, is het binnen het topsectorenbeleid zeker belangrijk om in de MKB-bedrijven 

te investeren. Omdat MKB’ers vaak een klein bereik hebben omdat het geen multinationals zijn, kan 

het lastig zijn om zelf contacten te leggen of financieringen te verkrijgen. Door het topsectorenbeleid kan 

                                                           
364  RIJKSOVERHEID, Topsectoren, s.d., www.topsectoren.nl/topsectoren (consultatie 4 april 2018) 
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dit wel en komen netwerken binnen het bereik van de MKB’ers. Dit zorgt ervoor dat MKB’ers 

gemakkelijker in contact kunnen komen met grote bedrijven en gemakkelijker toegang krijgen tot 

onderzoeksprogramma’s en –faciliteiten365. 

Topsector Life Sciences & Health 

Eén van de negen topsectoren in Nederland is de sector Life Sciences & Health (LSH). Deze topsector 

omvat onder andere de medische technologie, farmacie, regeneratieve geneeskunde en 

gezondheidsinfrastructuur. De missie van de Topsector LSH: vitaal functionerende burgers in een 

gezonde economie. Dit houdt onder meer in dat er twee grote uitdagingen zijn waar continue naar 

gestreefd wordt. De eerste is de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Ten tweede moet men ook 

constant blijven werken om de kwaliteit van het leven te vergroten366. 

Zoals eerder vermeld werd, wordt de Topsector LSH vertegenwoordigd door Health~Holland.  

Deze organisatie voert het topsectorenbeleid voor deze topsector uit en dient verantwoording af te 

leggen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo kunnen ze als stichting onafhankelijk 

een ondersteunende rol op zich nemen. Health~Holland stimuleert en investeert in onderzoek en 

ontwikkeling binnen de publieke en de private sector. De organisatie focust zich hierbij vooral op  

de (bio)farmaceutica (Biofarma), de gezondheidszorg en de medische technologie (Medtech)367. 

De laatste jaren hebben publiek-private samenwerkingen een steeds grotere rol gekregen binnen  

de Topsector LSH. Publiek-private samenwerkingen zijn samenwerkingen tussen 

onderzoeksinstellingen zoals universiteiten, umc’s, onderzoeksinstituten etc. en private 

ondernemingen. Door middel van deze samenwerkingen kan men gemakkelijker oplossingen vinden 

voor zowel hedendaagse als toekomstige problemen binnen de gezondheidszorg die moeilijker opgelost 

kunnen worden door één partij, bijvoorbeeld door een tekort aan geld of onderzoeksmiddelen.  

Door publiek-private samenwerkingen bundelt men meer bruikbare middelen, kennis, expertise en 

kapitaal dat uitgegeven kan worden aan het onderzoek. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden die 

zonder samenwerkingen niet mogelijk zouden zijn. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van 

medicijnen voor complexe ziektes zoals kanker en Alzheimer368. 

Health~Holland neemt een belangrijke rol op zich. De gezondheidszorg moet constant in ontwikkeling 

blijven om te voldoen aan de vraag van patiënten. Door de voortdurende veranderingen en 

verschuivingen binnen de bevolking, zoals bijvoorbeeld de vergrijzing die een piek bereikt, moet er  

een constante evolutie zijn op vlak van onder andere geneesmiddelen. Innovatie is prioriteit binnen 

de Topsector LSH369. 

                                                           
365  H. VAN DEN BERG, J.P. ABRAHAMS, C. DE ZEEUW, R. BANK, M. ROS, P. LUIJTEN, D. CROMMELIN, A. OSTERHAUS, F. 

KONING, F. BAAIJENS, E. DZIERZAK, C. LAANE, F. VAN DER HELM, Sectorplan, 2009, www.health-
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366  RIJKSOVERHEID, Topsectoren, s.d., www.topsectoren.nl/topsectoren (consultatie 4 april 2018) 
367  Interview afgenomen met een medewerker van Health-Holland op 3 mei 2018 
368  HEALTH HOLLAND, The netherlands, s.d., www.health-

holland.com/biopharma_bidbook_nl/files/assets/common/downloads/publication.pdf, 77 (consultatie 25 mei 2018) 
369  Interview afgenomen met een medewerker van Health-Holland op 3 mei 2018 
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Om deze innovatie mogelijk te maken, kent de overheid een budget toe waarmee Health~Holland aan 

een publiek-private samenwerking toeslag kan toekennen. Dit is een financieel instrument waar 

samenwerkingsverbanden, consortia genoemd, aanspraak op kunnen maken om zo extra budget te 

hebben om hun innovatief idee te kunnen realiseren370. Wanneer besloten wordt dat het opportuun 

is een bepaald project te co-financieren, kent Health~Holland PPS-toeslag toe. Dit houdt in dat voor 

elke euro die privaat geïnvesteerd werd 30 cent aan PPS-toeslag toegekend wordt. Voor 1 januari 2018 

was dit 25 cent. Die toeslag moet ingezet worden in onderzoek en ontwikkeling371.  

Het is vanzelfsprekend dat niet elk project gehonoreerd wordt. Vooraleer de toeslag toegekend wordt, 

worden alle aanvragen twee keer per jaar verzameld. Wanneer dat gebeurt worden alle aanvragen 

door een onafhankelijke en deskundige evaluatiecommissie besproken en beoordeeld.  

Daarnaast moet elke aanvrager ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag het project niet 

langer dan vijf jaar duren en moet de hoofdaanvrager gevestigd zijn in Nederland372. 

In 2013 bedroeg het te investeren budget ongeveer vier miljoen euro. In 2017 was het budget 

vertienvoudigd naar bijna 40 miljoen euro. Dit is een sterke toename die zeker ook nodig is. Wanneer 

men veel geld kan inzetten op innovatie, kan dit onder andere leiden tot een beter betaalbare 

gezondheidszorg. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is goedkopere medicijnen door beter 

onderzoek met betrekking tot de efficiëntie van het productieproces. Innovatie is niet alleen nodig op 

vlak van medicijnen, maar ook op vlak data-infrastructuur373. Deze infrastructuur is er om het delen 

van gegevens mogelijk te maken en te bevorderen en dit alles op een veilige manier. Hierdoor kan men 

efficiënter te werk gaan en de productiviteit vlotter laten stijgen. Indien de data-infrastructuur op een 

correcte wijze gebruikt wordt door alle betrokken partijen, verlagen ook de operationele kosten374.  

Ook binnen de gezondheidszorg wordt deze infrastructuur steeds belangrijker. Op die manier kunnen 

de medische dossiers van patiënten gedigitaliseerd worden waardoor de raadpleging door 

verschillende artsen gemakkelijker is dan bij papieren dossiers. Op vlak van digitale medische dossiers 

was Nederland in 2017 een van de Europese leiders. 86,9% van de medische dossiers werden namelijk 

digitaal bijgehouden. Door deze evolutie worden grote kansen gecreëerd om medische ontwikkelingen 

te verbeteren. Nederland is, volgens een onderzoek dat uitgevoerd werd door Healthcare Information 

and Management Systems Society Europe (HIMSS Europe)375, dus goed op weg naar de stap die 

logischerwijze volgt op deze ontwikkeling, namelijk het verwijderen van alle papieren medische 

dossiers376. HIMSS stimuleert deze evolutie. Het is namelijk de missie van de non-profitorganisatie om 

wereldwijd data- en informatietechnologie zo goed mogelijk te implementeren binnen  

de gezondheidssector377. De investeringen van Health~Holland in de data- infrastructuur zijn met 

                                                           
370  HEALTH HOLLAND, PPP Alowance (Match Call), s.d., www.health-holland.com/calls/tki-match (consultatie 26 mei 2018) 
371  RVO, PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, s.d., www.rvo.nl/subsidies-regelingen/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie 

(consultatie 26 mei 2018) 
372  HEALTH HOLLAND, TKI Life Sciences & Health, 2018, www.health-holland.com/public/downloads/tki-lsh/tki-lsh-match-

call-2018.pdf, 1 (consultatie 26 mei 2018) 
373  Interview afgenomen met een medewerker van Health-Holland op 3 mei 2018 
374  TECHOPEDIA, Data Infrastructure, s.d., www.techopedia.com/definition/31682/data-infrastructure  

(consultatie 26 mei 2018) 
375  M. ROUSE, HIMSS (healthcare Information and Management Systems Society), s.d., 

https://searchhealthit.techtarget.com/definition/HIMSS-Healthcare-Information-and-Management-Systems-Society 

(consultatie op 28 mei) 
376  HEALTH HOLLAND, The netherlands, s.d., www.health-

holland.com/biopharma_bidbook_nl/files/assets/common/downloads/publication.pdf, 76 (consultatie 28 mei 2018) 
377  HIMSS, About Himss, s.d., www.himss.org/about-himss (consultatie op 28 mei 2018) 
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andere woorden even belangrijk als de investeringen in het onderzoek naar nieuwe medicijnen.  

Op die manier kan de Topsector LSH het toonaangevend niveau faciliteren. 

HollandBIO 

In Nederland is HollandBio de vereniging die de belangen van de nationale biotechnologische industrie 

behartigt. Momenteel (mei 2018) zijn ongeveer 170 bedrijven lid van de vereniging.  

Deze bedrijven zijn startups, MKB-bedrijven en grote bedrijven378. HollandBio ondersteunt deze 

bedrijven door onder andere hun belangen te behartigen en verschillende netwerkactiviteiten aan te 

bieden379.  

Op die manier wil de vereniging haar doel om een duurzame en gezonde samenleving te creëren 

behalen380. Om dit doel te bereiken staan vier onderwerpen of toekomstprogramma’s centraal.  

Deze programma’s helpen met andere woorden mee aan het toekomstideaal van HollandBio waarbij 

biotechnologie een maximale bijdrage kan leveren aan onder andere de gezondheidszorg381. 

Ten eerste wil de vereniging werken aan een ‘IJzersterk innovatieklimaat’. Door middel van een goede 

financieringsmix, mooie voordelen voor internationale bedrijven om zich in Nederland te vestigen en 

een vlotte overdracht van technologieën wil men zo veel mogelijk buitenlandse bedrijven aantrekken 

om in Nederland een vestiging op te richten. Een tweede programma dat op de agenda van HollandBio 

staat is ‘Nieuwe technologie voor een betere toekomst’. Om te innoveren en de gezondheidszorg 

steeds opnieuw naar een hoger niveau te kunnen tillen, is het belangrijk dat voortdurend geïnvesteerd 

wordt in de technologie. Een derde programma waar HollandBio zich sterk voor inzet is het programma 

‘Sneller en beter van lab naar patiënt’. Momenteel neemt het ontwikkelingsproces van 

geneesmiddelen nog te veel tijd in beslag. Daarnaast lopen de kosten van het onderzoek heel hoog op. 

HollandBio werkt aan oplossingen om het onderzoek sneller te laten verlopen en de kostprijs te 

laten dalen. Een vierde en laatste programma dat op de agenda van de vereniging staat is 

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Dit programma zet in op preventie door onder meer vaccins382. 

Deze vier programma’s zijn de programma’s van 2018. Elk jaar bepaalt het bestuur van HollandBio 

nieuwe programma’s waarop de focus van de vereniging gericht zal zijn. Dit gebeurt met inspraak van 

alle leden. Voor elk van de vier programma’s is een kernteam aangesteld dat de doelstellingen van het 

programma bepaalt. Ook beslissen zij welke projecten op de agenda zullen staan. Om deze projecten 

succesvol te laten verlopen, is het belangrijk om leden met expertise te betrekken bij de uitvoering 

ervan383.  

                                                           
378  HOLLANDBIO, Highlights 2017, 2018, www.hollandbio.nl/uploads/nieuwsberichten/2017_hollandbio_highlights.pdf, 4 

(consultatie 28 mei) 
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(consultatie 28 mei 2018) 
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Om alle leden op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen, plannen en resultaten van  

de programma’s, wordt twee keer per jaar een zogenaamde updatebijeenkomst georganiseerd384. 

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

Tot slot is naast Health~Holland en HollandBio, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen een zeer 

belangrijke branchevereniging binnen de gezondheidszorg. Deze vereniging brengt 

geneesmiddelenfabrikanten samen die specifiek gericht en gefocust zijn op het ontwikkelen van en 

het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. In mei 2018 zijn 44 farmaceutische bedrijven lid van  

de vereniging. Het doel van de vereniging bestaat uit drie delen. Ten eerste wil de vereniging ervoor 

zorgen dat nieuwe geneesmiddelen sneller en gemakkelijker beschikbaar zijn. Daarnaast streeft  

de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ernaar om een onderzoeksklimaat te behalen dat gunstig 

en interessant is voor geneesmiddelfabrikanten. Tot slot wil de vereniging ervoor zorgen dat 

innoverende geneesmiddelen wereldwijd bekendgemaakt worden zodat iedereen op de hoogte is van 

nieuwe ontwikkelingen385. 

Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van en het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen vlot kan 

verlopen, werkt de vereniging zowel samen met de overheid als met de betrokkenen in het zorgveld. 

Zo denkt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onder meer mee over de wet- en regelgeving 

betreffende het onderzoek naar geneesmiddelen. Daarnaast wordt ook intensief samengewerkt met 

onder meer patiëntenorganisaties om er zo voor te zorgen dat de patiënt de centrale rol blijft 

hebben386. 

Bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen staan drie thema’s centraal: ‘Beter leven’, ‘Duurzaam 

betaalbare zorg’ en ‘Medicijnen voor morgen’. Het thema ‘Beter leven’ werkt aan de kwaliteit van  

de zorg door een beter gebruik van geneesmiddelen. Wanneer dit gebruik namelijk beter wordt, is het 

ook mogelijk om de behandelingen naar een hoger niveau te tillen. Een voorbeeld hiervan is 

antibioticaresistentie. Wanneer mensen zorgvuldig met het gebruik van geneesmiddelen omgaan, ligt 

de kans op resistentie lager waardoor geneesmiddelen nog steeds een genezende werking hebben als 

men echt ziek blijkt te zijn. De overheid en vereniging zetten daarom campagnes op om de aandacht 

van mensen te vestigen op de gevolgen van onder andere overmatig gebruik van geneesmiddelen.  

Er zijn echter al bacteriën resistent voor geneesmiddelen. In dit geval wordt ingezet op vaccins om  

de verspreiding van deze bacteriën te bestrijden387. Het tweede thema ‘Duurzaam betaalbare zorg’ 

spitst zich toe op het betaalbaar houden van de zorg. Dit kan onder andere door een correct en 

verantwoord gebruik van geneesmiddelen388. Het betaalbaar houden van de zorg is echter niet voor 

de hand liggend. Om nieuwe geneesmiddelen op de markt te kunnen brengen die betaalbaar zijn voor 

het grote publiek, moet in eerste plaats veel geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling.  
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Op lange termijn brengen die investeringen echter wel veel op. Niet alleen zorgen de investeringen 

voor innovatieve geneesmiddelen, maar ruwweg brengt elke euro die geïnvesteerd wordt één euro en 

30 cent op. Dit wordt geregeld door de PPS-toeslagregeling via het topsectorenbeleid389.  

Het laatste thema dat centraal staat bij de vereniging is ‘Medicijnen voor morgen’. In dit thema staat 

het onderzoek naar medicijnen voor ziektes die nu nog levensbedreigend of ongeneesbaar zijn 

centraal390. Onderzoek en ontwikkeling kan ervoor zorgen dat ziektes waar nu nog geen oplossing voor 

te bieden is, zoals Alzheimer en verschillende vormen van kanker, binnen tientallen jaren te 

behandelen zijn. Ook in het verleden is bewezen dat dodelijke ziektes en ziektes die een grote impact, 

zoals blijvende invaliditeit, tot gevolg hadden, bestreden en behandeld kunnen worden. Zo was aids 

vroeger een dodelijke ziekte. Hedendaags kan de ziekte nog steeds niet genezen worden, maar door 

middel van medicijnen is het nu een chronische ziekte waar perfect mee geleefd kan worden391. 
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10. Vakbeurzen 

In Nederland zijn er een aantal vakbeurzen die interessant kunnen zijn om te bezoeken wanneer  

een bedrijf wil uitbreiden naar Nederland. De vakbeurzen zijn ook zeker een bezoek waard wanneer 

men meer informatie wil verkrijgen over een bepaalde sector. De opzet van een vakbeurs is 

commercieel, maar wel specifiek gericht op een publiek dat door haar beroep geïnteresseerd is.  

In Nederland zijn er drie grote vakbeurzen met betrekking tot de gezondheidszorg, die jaarlijks of 

tweejaarlijks georganiseerd worden, die interessant kunnen zijn392. 

Vakbeurs Zorg & ICT 

De eerste grote vakbeurs die georganiseerd wordt is Zorg & ICT. In 2018 wordt de vakbeurs individueel 

georganiseerd, maar soms wordt zij in combinatie met de vakbeurs Zorgtotaal georganiseerd.  

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in 2019. De beurs vindt plaats in de Jaarbeurs van Utrecht in maart of 

april. 

De vakbeurs heeft betrekking op de laatste innovaties op het vlak van zorg en ICT. Anno 2018 wordt die 

combinatie, ook wel ‘Slimme Zorg-ICT’ genoemd, immers steeds belangrijker, maar het moet natuurlijk 

wel betaalbaar blijven. Enkele voorbeelden hiervan zijn beeldschermen en e-Health toepassingen393. 

E-Health toepassingen houden het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen  

de gezondheidssector in. Deze technologieën zijn er ter ondersteuning en/of verbetering van  

de gezondheid en gezondheidszorg. Deze technologieën worden nog aangevuld door het gebruik van 

internettechnologie394. Een voorbeeld hiervan zijn online platforms waarop artsen en patiënten met 

elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen uitwisselen395. 

Vakbeurs Zorgtotaal 

Een tweede belangrijke vakbeurs op de vakbeurs Zorgtotaal. Zoals hierboven vermeld werd, wordt  

de vakbeurs in combinatie met de vakbeurs Zorg & ICT georganiseerd. De vakbeurs vindt tweejaarlijks 

plaats in de Jaarbeurs van Utrecht rond de maanden maart/april. 

De vakbeurs heeft betrekking op de intra- en extramurale zorg396. Intramurale zorg heeft betrekking op 

de patiënten die verzorgd moeten worden in een instelling omdat ze niet meer in staat zijn om thuis te 

verblijven. Onder andere instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap, ziekenhuizen en 

verzorgingshuizen vallen onder de intramurale zorg. Extramurale zorg is het tegenovergestelde van 

intramurale zorg. Bij extramurale zorg hoeft de patiënt niet naar een zorginstelling, maar kan men thuis 

de nodige zorg ontvangen. De extramurale zorg kan zowel in lichtere als in zwaardere vormen 

voorkomen. Enkele voorbeelden van lichtere vormen zijn de persoonlijke verzorging en de begeleiding 
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bij het huishouden. Intensievere vormen zijn onder andere verpleging die tot 24 uur per dag, 7 dagen 

op 7 gegeven wordt397. 

De vakbeurs Zorgtotaal is de grootste totaalbeurs voor professionals binnen de intra- en extramurale 

zorg. Zowel startups als marktleiders exposeren hun aanbod aan technieken, diensten, producten en 

innovaties. De vakbeurs kan dus interessant zijn voor bedrijven die nieuwe zorgprofessionals willen 

ontmoeten om eventueel nieuwe samenwerkingen aan te gaan en relaties willen onderhouden398. 

Vakbeurs ZorgFacilitair 

De vakbeurs ZorgFacilitair draait om alles wat met facilitair management en gebouwbeheer te maken 

heeft. Deze vakbeurs is onderverdeeld in vier vakbeurzen waarvan één specifiek voor het facilitair 

domein en gebouwbeheer met betrekking tot de zorg georganiseerd wordt. Deze vakbeurs vindt 

gebruikelijk plaats eind januari in de Jaarbeurs in Utrecht399. 

De vakbeurs ZorgFacilitair biedt de mogelijkheid om als bezoeker informatie te verkrijgen, maar ook 

om bedrijven te ontmoeten en kennis te maken met innovaties in de gezondheidszorg. Daarnaast zijn 

er ook tal van sprekers uit zowel Nederland als andere landen die lezingen geven. De vakbeurs is binnen 

de zorgsector vooral interessant voor verantwoordelijken en medewerkers voor het facilitair 

management en/of het gebouwbeheer400. Dit houdt in dat vooral voor mensen die zich bezighouden 

met het ‘huishouden van een bedrijf binnen de gezondheidszorg’ deze beurs zeer waardevol en 

informatief kan zijn. 
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11. Besluit 

De overheid bepaalt de regels met betrekking tot de gezondheidszorg in Nederland. Deze regels zijn 

opgenomen in wetten en regelingen, maar dit is een complex systeem. Verschillende wetten regelen 

in principe verschillende zaken, maar het kan ook voorkomen dat een bepaald iets in de ene wet 

invloed heeft op het beleid in een andere wet. 

De doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het persoonlijk maken 

van de zorg, zodat die zorg aan de noden van mensen voldoet. Dit heeft ertoe geleid dat er de laatste 

jaren veel is veranderd op het vlak van zorg in Nederland. De voornaamste wijziging is het besluit tot 

afschaffing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tot 2015 was deze wet van kracht 

en regelde zij de vergoeding van medische kosten die voortvloeiden uit zorg waarvoor geen verzekering 

bestaat. Voorbeelden hiervan zijn de nood aan langdurige zorg als gevolg van een medische 

aandoening en de gehandicaptenzorg. 

Om de wetgeving te herordenen en verduidelijken, heeft de Rijksoverheid de AWBZ afgeschaft en haar 

taken ondergebracht in vier andere wetten, namelijk de stelselwetten. Twee van deze wetten zijn 

nieuwe wetten, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet (Jw). De andere twee wetten, 

de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bestonden al en 

werden na de afschaffing van de AWBZ uitgebreid. Deze nieuwe onderverdeling is gericht op het type 

zorg en dat maakt de nieuwe wetten een stuk overzichtelijker. Samen vormen deze vier wetten sinds 

2015 de basis voor het Nederlandse Zorgstelsel. 

De verplaatsing van taken van de AWBZ naar de vier huidige wetten zorgt ook voor  

een taakverschuiving bij de uitvoerders van de wetten. De uitbreiding van de Wmo heeft tot gevolg dat 

gemeenten er extra taken bij krijgen. Ook de uitvoering van de Jeugdwet valt sinds 2015 onder  

de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

Op basis van de besproken cijfers is te stellen dat de overheid in verhouding minder geld uitgeeft aan 

de zorg dan het jaar ervoor. De economie is immers harder gegroeid dan de zorguitgaven.  

Dit wil zeggen dat de overheid bespaard heeft op de zorg. Waarom bespaard wordt op de zorg in  

een andere vraag. Hoewel wij in dit marktonderzoek niet in gaan op besparingen en de onderliggende 

redenen, is het moeilijk om te besparen op de zorg én te zorgen dat het niveau van de zorg gelijk blijft 

of verbetert. Hiervoor zijn namelijk innovaties en investeringen nodig en wanneer de overheid 

bespaart ligt het uit te geven bedrag hieraan natuurlijk lager. 

Om de zorg naar een hoger niveau te kunnen tillen, of zelfs op hetzelfde niveau te houden, is innovatie 

noodzakelijk. De overheid speelt hier goed op in. Met de introductie van het topsectorenbeleid 

besteedt de overheid namelijk meer en meer aandacht aan het verbeteren en innoveren in de zorg.  

De topsector Life Sciences & Health, een van de negen topsectoren uit het beleid, richt zich op de zorg. 

De hiervoor besproken gevolgen van de vergrijzing zijn een van de dingen die de topsector Life Sciences 

& Health probeert te verbeteren. Deze topsector legt verantwoording af aan het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat. Investeringen en innovaties die hieruit voortkomen worden dus niet 

gefinancierd door het Ministerie van VWS en worden dus niet beïnvloed door besparingen in de zorg. 
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Uit de cijfers blijkt ook dat steeds meer mensen gebruik maken van de zorg. Eén van de oorzaken van 

de stijging van het zorggebruik is de vergrijzing. Het aantal ouderen is de laatste jaren sterk gegroeid 

en heeft een piek bereikt. Zeker voor de zorgsector is dit een groot probleem. Het is algemeen bekend 

dat ouderen meer zorg nodig hebben. Door de vergrijzing stijgt dus de nood aan zorg en daardoor 

stijgen ook de kosten. 

Ook huisartsen worden getroffen door de vergrijzing. Het aantal huisartsen dat nu ouder is dan 55 

bedraagt al een derde van het totale aantal huisartsen. Door de vergrijzing zal deze groep alleen maar 

groter worden, waardoor uiteindelijk een tekort aan huisartsen zal ontstaan, terwijl verwacht wordt 

dat de vraag naar huisartsen zal blijven stijgen. Toekomstplannen van de overheid moeten ervoor 

zorgen dat de sector huisartsenzorg verandert en dat de zorg persoonlijker wordt. Men wil dat er  

een grotere en persoonlijkere band ontstaat tussen patiënt en huisarts. Echter, om dat te realiseren 

zijn er in mijn ogen méér huisartsen nodig. De vraag is hoe de overheid hierop zal inspelen. 

Cijfers met betrekking tot de zorginstellingen tonen aan dat een derde van de grotere zorginstellingen 

in Nederland verlies heeft geleden in 2016. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van het voorgaande 

jaar. Veel zorginstellingen zijn verliesgevend omdat de bedrijfskosten in 2016 harder gestegen zijn 

dan de omzet. Eén van de oorzaken van de gestegen bedrijfskosten in 2016 zijn de personeelskosten. 

Door loonsverhogingen en een nieuwe cao- regeling zijn die kosten gestegen. Het is de vraag hoe deze 

personeelskosten de bedrijfsresultaten in de toekomst zullen blijven beïnvloeden, maar als het aantal 

verliesgevende zorginstellingen nog verder stijgt kan dit een probleem vormen voor de zorg in 

Nederland. 

Eén van de gebieden waarop zorginstellingen hun verlies zouden kunnen compenseren, is  

de zorginkoop. Om de zorginkoop door zorgverzekeraars en zorgaanbieders inzichtelijker te maken, 

heeft de overheid de regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw ingevoerd. Toch is er veel kritiek 

op de huidige zorginkoop. Een onderzoek naar zorginkoop door zorgverzekeraars toont aan dat de zorg 

wel betaalbaarder is geworden, maar dat er te veel gekeken wordt naar de prijs en uniformiteit en te 

weinig naar de individuele behoeften van de zorggebruikers. Een ander onderzoek toont aan dat  

de huidige manier van zorginkoop door ziekenhuizen niet altijd even efficiënt is en daarom meer geld 

kost dan nodig is. Zo kijken veel ziekenhuizen bijvoorbeeld niet goed genoeg naar alternatieven en zijn 

ze erg vatbaar voor verkooppraatjes van de leveranciers. Uit het onderzoek bleek dat ziekenhuizen 

enkele honderden miljoenen euro’s kunnen besparen als er meer aandacht besteed wordt aan  

het zorginkoopproces. Deze besparingen zouden eventuele verliezen kunnen compenseren. 

Al met al kunnen we concluderen dat het Nederlandse zorgstelsel van hoog niveau is. Dat blijkt ook uit 

de Euro Health Consumer Index (EHCI) die jaarlijks door Europa wordt opgesteld. Het Nederlandse 

zorgstelsel staat daar momenteel met een score van 8,9/10 op de eerste plaats. Dat betekent echter 

niet dat het zorgstelsel perfect is. In werkelijkheid is er nog genoeg te verbeteren en zal de altijd 

veranderende zorgbehoefte voor genoeg uitdagingen zorgen. 
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 

advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor 

gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie.  

FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van  

de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven 

en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: December 2018 
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