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Nederland in 
internationaal perspectief



De zorg kost geld 
Bruto-BKZ uitgaven

€71.300.000.000
Per dag: €195.500.000 
Per uur: €8.150.000
Per minuut:       €135.000
Per seconde:   €2.250



Gemiddeld per volwassene in 2015

€ 5075,-



Zorgkosten stijgen overal



Lange termijnscenario’s CPB 
groei van de zorguitgaven

© Zorgverzekeraars Nederland (mei 2014).



De zorg verandert…



Vergrijzing
Age

Nederlandse bevolking, 2012



Langdurige zorg (AWBZ)
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Nederland heeft duurste langdurige zorg in de wereld



Hervorming langdurige zorg
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Wet langdurige zorg (Wlz): 
19,5 miljard euro
300.000 patiënten

Intramurale ouderenzorg, verstandelijk 
gehandicaptenzorg en langdurige 
GGZ.

Zorgverzekeringswet (Zvw): 
41 miljard euro

Somatische, curatieve zorg, 
kortdurende volwassen-GGZ en 
wijkverpleging

Aanvullende zorgverzekeringen en 
eigen betalingen:
5 miljard euro

Tandarts, fysiotherapeut en 
aanvullende diensten

Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet:
7 miljard euro 

Persoonlijke verzorging en 
begeleiding, jeugdzorg (inclusief 
jeugd-GGZ)

Nederlandse gezondheidszorg 2015



De kern van Zvw

ZorgaanbiederZorgverzekeraar

Verzekerde/Patiënt

Zorg op maat 
aan de individuele 

patiënt 

Zorg op maat 
aan de individuele 

patiënt

Verzekerd van 
goede zorg tegen 
een lage premie 

Verzekerd van 
goede zorg tegen 
een lage premie

Afspraken over 
prijs, kwaliteit en 
volume van de 

zorg 

Afspraken over 
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volume van de 
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Informatie



Zorgverzekeraars:
- solidariteit is de basis
- merendeel coöperaties
- geen winstoogmerk
- acceptatieplicht verzekerde
- zorgplicht patiënt
- merendeel biedt alleen 

zorgverzekeringen aan

http://www.zorgenzezkerheid.nl/
http://www.cz.nl/
http://www.deltalloyd.nl/dlnl/particulier/gezondheid/zorgverzekeringen/index.jsp
http://www.ohra.nl/zorgverzekering/index.jsp
http://www.onvz.nl/
http://www.pnoziektekosten.nl/
http://www.salland.nl/
http://www.dsw.nl/
http://www.stadholland.nl/
http://www.menzis.nl/
http://www.azivo.nl/
https://www.amersfoortse.nl/werkgever/ziektekosten/welke_verzekering/
http://www.zilverenkrui.nl/
http://www.achmea.nl/
http://www.interpolis.nl/particulier/producten/zorgactief/default.aspx
http://www.averoachmea.nl/
http://www.ozf.nl/
http://www.groenland.nl/
http://www.prolife.nl/
http://www.iza.nl/
http://www.izz.nl/
http://www.unive.nl/zorgverzekering/?utm_medium=cpc&utm_source=SEA2009025&utm_content=unive%7C6694216645&gclid=CJ2F9u7Ri6MCFcQp3god7Di3cg
http://www2.goudse.nl/uw_gezondheid.html
http://www.medicalfacts.nl/2011/10/05/nieuwe-identiteit-voor-vgz/vgz_logo/
http://www.umczorgverzekering.nl/
http://www.defriesland.nl/


Zo betalen we de zorg
WerkgeversWerkgevers Verzekerden 18+ 

(circa 13.000.000)
Verzekerden 18+ 

(circa 13.000.000)

ZorgverzekeraarsZorgverzekeraars

RijksoverheidRijksoverheidZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringsfonds

Medische zorg (circa 41.000.000.000 euro)Medische zorg (circa 41.000.000.000 euro)

Nominale premie

Eigen risico

Eigen betalingen

Inkomensafhankelijke
premie Belasting / 

zorgtoeslag
Rijksbijdrage
kinderen



Wie gaat er over het basispakket?
Stemgerechtigden 18+ 

(circa 13.000.000)
Stemgerechtigden 18+ 

(circa 13.000.000)

ZorgverzekeraarsZorgverzekeraars

Medische zorgMedische zorg

Toets bij: de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en de 
Adviescommissie Pakket (ACP) en externe experts

Tweede KamerTweede Kamer

Zorginstituut NLZorginstituut NL

Minister van VWSMinister van VWS

Medische
ontwikkelingen

Advies aan minister

Goedkeuring 
basispakket

Toepassing aanspraken 
basispakket

Pakketbesluit minister



Informatie medicijn voor de zorg?





Patiëntinformatie in de zorg

E-health

EPD

Geen taak voor 
zorgverzekeraar

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fzorgmag.nl%2F2014%2F04%2F09%2F75-plussers-met-e-health-ervaring-gezocht%2F&ei=ugBzVJ6KA4WgNpuGgJgD&bvm=bv.80185997,d.ZWU&psig=AFQjCNGEVvWo9hTh-gjY-o9HKKVvxyQQzw&ust=1416909331876454


Kwaliteitsinformatie in de zorg

Clinical audits

Benchmarks

Kwaliteitsnormen



Keuze-informatie in de zorg

Keuze-informatie 
voor burgers



Beleidsinformatie in de zorg

Zorg op de 
kaart

Geo- 
informatie 

voor 
gemeenten



Informatie over zorggebruik

DBC-informatie



Praktijkvariatie in de zorg

Praktijkvariatie



Open data Vektis

Open data 
Zorgverzekeringswet 
2012



Open data Vektis

- 25 miljard records
- Zorgkosten van minimaal 10 verzekerden op postcode 
- Zorgkosten voor oa. ziekenhuiszorg, GGZ, huisartsenzorg











Steeds meer data in de zorg…

Trends in de zorg:
•Toenemende roep om transparantie

•Zorg kent nog geen cultuur van transparantie

•Data zijn er steeds meer, maar informatie nog niet

•Transparantie-paradox voedt wantrouwen



Steeds meer data in de zorg…

Uitdagingen:

•Welke informatie willen we in de zorg transparant 
maken?

•Wie moet toegang hebben tot deze informatie?

•Hoe bewaken we de privacy van patiënten?

•Kan het inzetten van data de kwaliteit en 
doelmatigheid van de zorg verbeteren?



André Rouvoet
Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

www.zn.nl

@andre_rouvoet
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