
 
 
 
 
 
 
Verslag Collegeblok 3 – Den Haag 

Door: Marleine de Weerd 

College 1 - Haagse mores, hoe vind je daar je weg in? 

Spreker: Corinne Ellemeet 

1 op de 5 van alle brieven en voorstellen in de Tweede Kamer komen van het ministerie van VWS.  

Corinne wil zich graag richten op de verbinding tussen beide portefeuilles van Hugo de Jonge en Bruno 

Bruins.  

Voorbereiding debat – Voor Kamerleden is er beperkte ondersteuning. Per Kamerlid is er 1 fte aan 

ondersteuning beschikbaar. Dit in tegensteling tot de ministers wie ongeveer rond de 100 ambtenaren 

achter zich hebben staan. Corinne’s voorbereiding bestaat vooral uit het gebruik maken van de 

expertise van mensen uit het veld: zij kunnen concrete voorbeelden geven. Dit doet ze bijvoorbeeld 

door werkbezoeken te brengen. Kennis en expertise zijn erg belangrijk ter voorbereiding op een debat. 

Kleinere fracties  - Fractieleden van kleinere fracties hebben vaak meerdere portefeuilles die behoren 

tot hun verantwoordelijkheid. Kleine fracties zijn niet bij ieder debat aanwezig. Bijvoorbeeld de 

Christen Unie waarbinnen de helft van de tijd wordt besteed aan het afstemmen onderling.  

Ondanks alle omstandigheden ligt het niveau heel hoog. Dit is simpelweg nodig, omdat je als kamerlid 

niet zomaar weg komt in een debat als je er echt geen kennis over hebt. 

Welke thema’s binnen de gezondheidszorg realiseren binnen vier jaar  – Een effectief Kamerlid stelt 

prioriteiten en is selectief in bepaalde onderwerpen. Corinne wil zich graag focussen op het 

schrijnende tekort op de arbeidsmarkt in de zorg. De grote vraag hierbij is: hoe gaan we genoeg 

mensen vinden? Dit heeft alles te maken met innovatie; we kunnen het niet alleen maar oplossen met 

het werven van meer personeel. Er moet verder gekeken worden dan alleen geld pompen in het vinden 

en aanstellen van meer personeel binnen de zorg. 

Daarnaast het langer thuis kunnen wonen van ouderen. Op dit moment woont 6% van de ouderen in 

een verpleeghuis, de rest woont thuis. Ook het voorkomen van het belanden van ouderen op de SEH 

is een belangrijk onderwerp. Verder zijn er ook politiek gevoelige thema’s zoals het overbehandelen 

van oudere patiënten. In de praktijk vallen we vaak terug op de medische richtlijnen waarin 

bijvoorbeeld een operatie staat beschreven. Maar we hebben het hier over kwetsbare ouderen. 

Wanneer je het over deze onderwerpen hebt, word je al snel weg gezet als asociaal. Corinne vindt het 

erg interessant om een dergelijk maatschappelijk debat aan te zwengelen. In de huidige coalitie 

worden veel medisch-ethische onderwerpen belicht zoals de discussie over de abortus pil. Er ligt een 

voorstel om de abortuspil te laten verstrekken door huisartsen. 

Wat definieer je als politiek?  - Wat je binnen het onderwerp zorg wilt is betaalbaarheid, 

toegankelijkheid en hoge kwaliteit. De Kamerleden hebben inhoudelijke doelen gebaseerd op deze 

drie dingen. Binnen zorgthema’s blijken er niet zoveel verschillen te zijn tussen rechts en links. 

Artikel 13 Zorgverzekeringswet – Wanneer je nu als patiënt ongecontracteerde zorg gebruikt dan krijg 

je alsnog 70% van deze zorg vergoed door de zorgverzekeraar. Minister Schippers wilde meer invloed 

van verzekeraars op het contracteringsproces; er moest moelijker teruggevallen kunnen worden op 

ongecontracteerde zorg. Een tegengeluid was dat dit de vrije artsenkeuze zou beperken. Corinne denkt 

dat deze discussie te vroeg op gang kwam. Zo een artikel kan je pas loslaten als het bewezen is dat zo 



 
 
 
 
 
 
een contract ook daadwerkelijk leidt tot betere zorg. Eerst moeten verzekeraars laten zien dat ze hun 

rol waar kunnen maken en contracten op kwaliteit kunnen maken. 

Medicijnen – Bijbetalingen voor medicijnen kunnen enorm oplopen door de stapeling van kosten. Het 

huidige kabinet wild aar dan ook wat aan doen. Maar de vraag is hoe we de eigen bijdrage gaan 

maximeren? Op dit moment gaat het om ongeveer 0.4% van de patiënten die aan een bijbetaling van 

boven de €250 zitten. Minister Bruins komt met de oplossing dat er meer geregistreerd moet worden. 

Maar we willen juist de administratieve lasten drukken. Dit leidt al snel tot veel nieuwe regels etc. 

Dure medicijnen – Er moet iets wezenlijks veranderen in de farmaceutische industrie en aan de hoge 

prijzen die worden gevraagd voor geneesmiddelen. Er is op dit moment ook geen openheid over de 

research & development (R&D) kosten. Inzichtgevende onderzoeken laten zien dat de R&D kosten 

relatief hoog zijn, maar tegelijkertijd dat de winsten voor de farmaceutische industrie in de miljarden 

kunnen lopen. Er is sprake van machtsongelijkheid. Hier is een nota over ingediend waarbij de strekking 

van deze nota was dat er een publiek-privaat ontwikkelfonds voor geneesmiddelen moet komen. Dan 

kunnen er voorwaarden en eisen gesteld worden. Daarnaast moet Europa wat doen aan het 

octrooirecht, maar we moeten ons ook niet achter Europa verschuilen. Er zijn al dingen die we kunnen 

gaan doen in Nederland om dit probleem aan te pakken zoals magistrale bereiding.  

Politiek – Als politicus moet je durven dromen en concrete, kleine stappen zetten. Je moet wel je 

voldoening kunnen halen uit het maken van kleine stapjes. Daarnaast moet je veel geduld hebben. 

Hoe maak je keuzes voor de agenda? – Betaalbaarheid is bijvoorbeeld een belangrijk thema. Daar 

spreek je dan met mensen over; mensen uit het zorgveld, professionals en ook stemmers. Voor 

sommige onderwerpen zoek je dus de mensen echt op. Je krijgt veel feedback terug van de mensen 

die in de zorg werken. Door deze mensen te spreken en bijvoorbeeld kleine bijeenkomsten te 

organiseren met mensen die werkzaam zijn in de publieke sector verleg je de accenten. 

 

College 2 - Bruto Kader zorg, de beheersbaarheid van de begroting van VWS 

Spreker: Wopke Hoekstra, minister van Financiën 

Presentatie: https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Presentatie-

Wopke-Hoekstra-small-1.pdf 

De hoofdtaak van de minister van Financiën is het bewaken van de schatkist en de overheidsfinanciën 

op lange termijn. Nederlanders zijn over het algemeen best goed in bezuinigen. Juist in de goede tijden 

is het extra lastig de schatkist te bewaken, omdat juist dan wordt gevraagd naar extra uitgaven. 

Het begrotingsbeleid – We geven ruim 80 miljard euro uit aan zorg. Sociale zekerheid zit ook ongeveer 

op de 80 miljard euro aan uitgaven. Daarna gaan de uitgaven per sector heel hard naar beneden. 

Onderwijs, cultuur en wetenschap zit bijvoorbeeld op 35 miljard euro. Er zijn grote verschillen 

aanwezig tussen onderwerpen. Jaren geleden lag deze balans heel anders: sociale zekerheid bestond 

nauwelijks en de zorguitgaven waren niet zo groot. 

Doelstellingen begrotingsbeleid – Er wordt 6.2 miljard euro aan rente uitgegeven op het, door de 

overheid, geleende geld. De staatschuld bedraagt ongeveer 420 miljard euro. De rente is een relatief 

klein bedrag en dat komt omdat we een lage rente hebben en de afgelopen jaren veel hebben afgelost. 

Wanneer de rente weer omhoog gaat dan wordt dit bedrag weer veel meer.  

https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Presentatie-Wopke-Hoekstra-small-1.pdf
https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Presentatie-Wopke-Hoekstra-small-1.pdf


 
 
 
 
 
 
Grofweg zijn er drie doelstellingen: 

1. Beheersing van de overheidsfinanciën 

2. Economische stabiliteit 

3. Efficiënte inzet van middelen 

a. Dit is razend ingewikkeld, mede omdat er beperkt inzicht is. 

Trendmatig begrotingsbeleid – De inkomsten en uitgaven zijn in Nederland gescheiden. In 1980 was 

dat nog niet zo. Nu is het zo dat er aan het begin van de kabinetsperiode wordt gekeken wat er aan 

geld binnenkomt en wat er tijdens de kabinetsperiode uitgegeven gaat worden. Dit bestaat uit drie 

groter onderdelen namelijk 1) sociale zaken, 2) zorg en 3) de rest van de rijksbegroting. 

Belangrijk zijn de afspraken in het regeerakkoord. Er is één moment in het jaar dat alle ministers met 

hun ‘pijntjes’ naar de minister van Financiën toekomen en willen praten over een kasschuif. Dit heet 

de voorjaarsnota. Dit is het grote onderhandelingsmoment tussen de minister van Financiën en 

anderen. 

Het Nederlandse politieke systeem kent het grote voordeel dat er heel veel politieke smaken mee 

kunnen doen. Het nadeel is de coalitiepolitiek: het regeerakkoord krijgt de status van heiligheid. Het 

wordt daardoor lastig om te heronderhandelen. Als men één kaart uit het kaartenhuis trekt dan levert 

dat een kettingreactie op. Het is lastig om van het regeerakkoord af te wijken. 

De week voor dat minister Hoekstra begon, kreeg hij veel mensen over de vloer. Bij één afspraak werd 

onder andere een schilderij getoond waarbij Odysseus vastgebonden is aan een mast en hij niet kan 

luisteren naar de wil van de Sirenen. Dit staat eigenlijk voor het feit dat de minister doof moet blijven 

voor de lokroep van andere ministers voor meer geld. 

De zorguitgaven – De zorguitgaven bestaan uit de volgende componenten: 

1. Zorgverzekeringswet -  €49 miljard 

2. Wet Langdurige Zorg - €22 miljard 

3. Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet - €7 miljard 

4. Overig - €3 miljard 

Discussies binnen de politiek gaan vaak over het eigen risico en de zorgverzekeringspremie. In 2018 

wordt er bijna €6000 euro per volwassene aan zorg besteed. Dit bedrag bestaat uit verschillende 

onderdelen namelijk 1) inkomensafhankelijke bijdrage, 2) belasting, 3 ) nominale premie, 4) premie 

wet langdurige zorg en 5) eigen betalingen. De zorgtoeslag wordt hiervan afgetrokken.  

Zorgverzekeringswet – Deze wordt betaald uit de inkomensafhankelijke bijdrage, de nominale premie, 

het eigen risico en de rijksbijdrage. De helft van de uitgaven aan de Zorgverzekeringswet gaat naar 

medisch specialistische zorg. 

In  de politiek is er vaak een discussie over het zorgverzekeringsstelsel. Deze stelseldiscussie is niet de 

meest relevante discussie; er gaat veel tijd, veel energie en veel geld inzitten. De vraag is of dit wat 

oplevert voor de patiënt en de maatschappij? Het is veel slimmer om te bekijken hoe we het bestaande 

stelsel kunnen verbeteren. 

We hebben vaak het idee dat de volksgezondheid in Nederland heel duur is. De cure kant is heel goed 

en daarnaast betrekkelijk oké geprijsd. We zijn vooral heel duur in de care kant van de zorg. Dit heeft 



 
 
 
 
 
 
ook te maken met wat we willen. We willen goede kwaliteit ouderenzorg, maar we willen niet dat 

ouderen bij ons thuis komen wonen en eigenlijk willen we er ook niet voor betalen. 

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) stijgt minder hard dan de zorguitgaven. Wanneer uitgaven 

structureel hoger liggen dan het BBP  dan komt men uiteindelijk in de problemen. Andere 

uitgaveposten stijgen minder snel. Deze posten bereiken eerder een plateaufase. 

Oorzaken groei zorguitgaven 

1. Loon- en prijsontwikkeling (bijv. inflatie) 

2. Volumegroei (bijv. vergrijzing) 

3. Beleid 

We worden steeds ouder in goede gezondheid. Dit is het effect van steeds meer en langer behandelen. 

Maar de groei van de zorguitgaven zit zowel aan de care en de cure kant van de gezondheidszorg.  

Beheersing zorguitgaven – Men wil én betere volksgezondheid én kostenbeheersing. Het 

regeerakkoord buigt de lange termijn trend van de groeiende zorguitgaven niet om vanwege de lage 

bereidheid om de echte consequenties los te trekken van de discussie. Ook dit regeerakkoord doet 

niet wezenlijk iets aan de trend van de veel hogere kosten. Een vergelijking: de zorguitgaven stijgen 

met €10 miljard terwijl we in totaal maar €9 miljard aan defensie uitgeven. 

We kunnen verschillende maatregelen nemen, maar deze zijn niet allemaal populair. We kunnen 

budgetmaatregelen nemen, maar ook volumemaatregelen, prijsmaatregelen en maatregelen binnen 

het stelsel zelf. Vragen zijn dan: wat gaan we wel en niet vergoeden? Deze vraag stellen we ons af en 

toe al bij bepaalde geneesmiddelen, maar dit zouden we ons voor meer dingen af moeten vragen. 

Denk hierbij aan de vraag of de kapper voor ouderen vergoed moet worden en de rollator. Wat moet 

de patiënt nu zelf gaan betalen? Dit is een ingewikkelde discussie, want de zorg moet ook toegankelijk 

blijven.  

 

Gelukkig is er ook een beetje goed nieuws. Met elkaar gaan we opzoek naar meer preventie; we 

moeten tevens geen dingen meer doen die weinig toegevoegde waarde hebben. 

Een andere vraag is hoe je de zorg nog beter kan maken, maar je de kosten wel onder controle kan 

houden? Keuzes maken wanneer er schaarste is van middelen. Dit kan o.a. door samen te beslissen 

met de patiënt.  

Maar we moeten aan de andere kant ook de hyperdemocratie gedeeltelijk buiten de spreekkamer 

houden. Dit vanwege de simpele reden dat er een leek binnen komt in de spreekkamer en een 

professional opzoekt. Tegelijkertijd zijn er ook dilemma’s en welke je wilt bespreken. Zeker als het gaat 

om de laatste levensfase. We moeten daarom meer praten over de zin en onzin van behandelingen in 

de laatste levensfase. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dokters zich veel minder zouden laten 

behandelen wanneer zij in de laatste levensfase zouden zitten dan hoe we op dit moment oudere 

patiënten behandelen. 

  



 
 
 
 
 
 
College 3 – Debat beprijzen en verdienmodellen van de farmaceutische industrie 

Deelnemers: Hans Büller, Marc Pomp, Ingmar de Gooier en Annemiek Verkamman 

Presentatie: https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Marc-Pomp-

Masterclass-NZ-2018-pitch-2.pdf 

Stelling 1 – Zeldzame ziekten worden vergeten. 

Hans: Het klassieke model werkt niet. De farmaceutische industrie koopt alleen maar start-ups in de 

academie. 

Annemieke: er zijn weinig patiënten en daardoor is er weinig data. Dit geeft als probleem dat het 

Zorginstituut lastig doet over de vergoeding van weesgenesmiddelen vanwege het gebrek aan data. Er 

zijn nieuwe modellen nodig die dit bemakkelijken. 

Marc: Weesgeneesmiddelen hebben een hoge prijs, omdat er weinig patiënten zijn waaraan ze het 

terug kunnen verdienen. Maar weesgeneesmiddelen maken de zorg niet onbetaalbaar. De 

geneesmiddelen zijn niet het probleem hier. 

Hans: Dokters, patiënten en ziekenhuizen moeten de verantwoordelijkheid nemen. Er zijn op dit 

moment vier grote farmaceutische bedrijven waardoor er consolidatie optreedt. Dit moet veranderen. 

Marc: Er zijn op dit moment ongeveer 20 bedrijven, er zijn dus geen zorgen over de diversiteit binnen 

de farmaceutische industrie. 

Ingmar stelt dat het probleem van de medicijnen in de vergoeding zit. 

Stelling 2 – Dure geneesmiddelen zijn niet te duur, ook niet als ze te duur zijn. 

Marc: De effectiviteit van een geneesmiddel is een als een loterij. Het rendement op geïnvesteerd 

kapitaal is lastig te bereken, maar ligt ongeveer rond de 3,5%. Er zijn excessieve winsten voor een 

aantal geneesmiddelen, maar men moet kijken naar de gehele portefeuille. 

Annemieke: de prioriteit moet liggen bij de financiering van de MKB. Als de investering zo goed zou 

zijn dan zouden er veel meer MKB’s in de wachtrij gaan staan. 

Ingmar: Marc heeft gelijk. Investering in research & development krijgt minder rendement dan 

wanneer ze zouden sparen. De randomised controlled trial is de gouden standaard. Maar we zijn heel 

erg bang voor onzekerheid. Een RCT zorgt niet voor realworld evidence. We moeten medicijnen eerder 

toelaten en goed tracken. 50% van de kanker geneesmiddelen blijkt niet effectief, en deze middelen 

zijn allemaal getest in RCTs. 

Hans: Stop fase III van trials en verleng de fase II. 

Ingmar: de FDA en de EMA zijn niet het probleem. De vergoeding is het probleem 

Stelling 3 – Een fundamentele systeemverandering is nodig om te komen tot betaalbare 

geneesmiddelprijzen. 

Ingmar: het model zit fout. 

Marc; Er is weinig focus op sommige geneesmiddelen. Maar er gebeuren ook goede dingen. Het is 

daarom van belang om niet direct de oude schoenen weg te gooien. 

https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Marc-Pomp-Masterclass-NZ-2018-pitch-2.pdf
https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Marc-Pomp-Masterclass-NZ-2018-pitch-2.pdf


 
 
 
 
 
 
Hans: Het is nodig dat we outside-the-box gaan denken. Op dit moment hebben we 75 

geneesmiddelen tegen een hoge bloeddrukt. 

Annemieke: We moeten ons op een aantal dingen focussen: 1) we moeten het patiënten perspectief 

in ons achterhoofd houden bij elke beslissing, 2) daarvoor moeten we al vroeg aan tafel met de patiënt 

en de betalers van de medicijnen en 3) we moeten naar het Zorginstituut en het ministerie stappen en 

zeggen dat we het anders willen gaan doen. Nederland moet een voortrekkersrol gaan pakken en 

verandering laten zien. 

Hans: me-too producten die weinig toevoegen moeten we ons ook op gaan focussen. Er moeten 

andere businessmodellen worden ontwikkeld. We moeten gezamenlijk optreden en zorgen dat er 

meer transparantie over de prijs komt. 

Ingmar: Op dit moment krijg je weinig voeten aan de grond in Nederland. De kleine bio-tech companies 

wil je het liefst onafhankleijk laten blijven. Tegenwoordig houdt bijna geen startup nog voet ana de 

grond. 

Stelling 4 – Sneller en beter van lab naar patiënt. 

Annemieke: Er is een lagere return on investment. We kunnen veel meer, maar we doen het te weinig. 

Dit moet anders. We kunnen bijvoorbeeld dierproeven vervangen. We maken veel te weinig gebruik 

van wat er voor handen is (data van wearables en sport apps). Dit is een wereldwijd probleem.  

Ingmar: We hebben op dit moment potjes voor onderzoek en potjes voor zorg: een tweedeling. We 

moeten meer gezamenlijk data gaan capturen. De toekomst is personalised medicine. We moeten de 

twee potjes gaan samenvoegen. 

Hans: Het zijn boeven. Een voorbeeld is een medicijn wat voor 50% off-label wordt voorgeschreven. 

Dit is een kans foor de farmaceutische industrie als ze dat gaan registeren, dan hebben we een nog 

groter probleem. 

Marc: Nee dat is niet waar, want voor die indicaties is een kosten-baten analyse gedaan. Onderzoek 

naar off-label indicaties moet internationaal geregeld en gesteund worden. 

Hans: Er vindt een krachtige ontwikkeling van een netwerk plaats van internationale 

patiëntenverenigingen. 

Stelling 5 – Adaptive ecosysteem. 

Annemieke: Een orphan designation van fast track medicatie loopt vast in het vergoedingssysteem. 

Middelen toen het in trials super goed, soms moeten deze trials gestopt worden omdat het anders 

niet meer ethisch verantwoord zou zijn. Maar de autoriteit die gaat over de vergoeding zegt dat er te 

weinig data beschikbaar is om het te vergoeden. Er is een betere aansluiting nodig. We moeten anders 

kijken naar de veiligheid en dat ook per patiënt. 

Hans: we moeten een transparantie hebben op de winstmarge van dat soort bedrijven. 

Conclusie van het verhaal: we moeten samenwerken en een collectiviteit starten. 

De juiste medicatie moet zo snel mogelijk naar de patiënt. Hoe? 



 
 
 
 
 
 
Marc: De artsen in Nederland zijn erg conservatief. Richtlijnen binnen de oncologie stammen uit 2012. 

Dit is absurd. Als patiënt wil je actuele informatie hebben over de richtlijnen en opties. Dit moet 

veranderen.  

Hans: 1) Ontwikkel geen medicijnen waar artsen en patiënten geen behoefte aan hebben. 2) Het 

fenomeen shelven is idioot. Veel producten worden getest voor één ziekte, maar dit werkt niet. 

Mogelijk werkt het wel voor een andere ziekte, maar de farmaceutische bedrijven willen het medicijn 

niet voor die indicatie geven. Dat heet shelven. Andere bedrijven vragen of ze het patent voor dat 

medicijn mogen hebben. Het bedrijf antwoord nee, en wil veel geld zien. Vaak betreft het argument 

om het patent niet af te staan een legal achtergrond. Want wie is er verantwoordelijk als er wat mist 

gaat? 

Annemieke: We moeten de spelers in het veld oproepen om collectief in actie te komen. 

Ingmar: We moeten ophouden met praten en het gewoon proberen. Het liefst in Europees verband 

en met name in Nederland. 

  

 

College 4 – Kwaliteit en doelmatigheid, rol Zorginstituut Nederland (ZiN) 

Spreker: Arnold Moerkamp, voorzitter Zorginstituut Nederland 

Presentatie: https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Presentatie-

Arnold-Moerkamp-Masterclass-Nieuwe-Zorg-3_0-d.d.-29_juni_2018.pdf 

Het ZiN is een zelfstandig bestuursorgaan. Per definitie betekent dat dat het ZiN hiërarchisch gezien 

niet ondergeschikt is aan de minister van VWS. Dat weten ze alleen niet altijd in Den Haag; er vindt 

nog wel eens wat beïnvloeding van bovenaf plaats.  

Het ZiN gaat over 17,5 miljoen burgers. Ze zijn er niet alleen voor patiënten, maar maken als publiek 

orgaan hun afweging vanuit zowel het patiëntenperspectief als het collectieve belang van alle burgers 

die uiteindelijk de premie moeten betalen. Dit om de solidariteit te behouden.  

Het ZiN wordt omgeven door allemaal adviesraden. Adviescommissie pakket – maakt afwegingen op 

sociaal gebied. Iedere adviescommissie is weer omgeven door allemaal externe lieden en raden. Deze 

zijn voornamelijk vrijwillig van aard. De belangstelling is er door anderen om dat soort werk vrijwillig 

te doen. 

Taken van het Zorginstituut: 

1. Fondsbeheer en risicoverevening 

2. Elektronisch gegevensverkeer Wet Langdurige Zorg 

3. Pakketbeheer 

4. Bevordering Zinnige zorg 

5. Bevordering kwaliteit en transparantie 

In het meerjarenbeleidsplan staat een aantal ambities beschreven. Deze hebben vooral te maken met 

informatievoorziening rondom de burger. Daarnaast willen we de innovatie- en verbetercyclus in de 

zorg sneller laten draaien.  

https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Presentatie-Arnold-Moerkamp-Masterclass-Nieuwe-Zorg-3_0-d.d.-29_juni_2018.pdf
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Dit alles gebeurt binnen een speelveld van de publieke driehoek bestaande uit de Nederlandse 

Zorgautoriteit, de publieke inspectie en het ZiN. Het is een groot samenspel in Nederland. Het is dus 

niet één instituut, zoals één overheid bijvoorbeeld. Er zijn publieke doelen, maar er is private 

uitvoering. 

Er is een aantal zaken waarvoor echt een publiek primaat (monopolistische functie) bestaat. De zijn 

daar per wet ook voor aangewezen. Dit betreft de volgende zaken: 

- Fondsbeheer 

- Risicoverevening 

- Pakketadviezen gesloten pakketdeel 

- Elektronische uitwisselingsstandaarden WLZ 

Voor andere taken geldt een privaat primaat. In eerste instantie gebeurt het privé, maar wanneer dat 

niet goed gaat dan grijpt de ZIN in. Dit betreft: 

- Kwaliteitsstandaarden 

- Kwaliteitsindicatoren 

- Verzekering open pakket deel 

Pakketbeheer –  Het ZiN regelt de samenstelling van het basispakket.  Daarnaast verduidelijkt het ZiN 

waar verzekerden recht op hebben. Het ZiN maakt ook beslissingen als er geschillen ontstaan tussen 

verzekerden en zorgverzekeraars. 

Open & gesloten systemen – Het verschil tussen een open en een gesloten systeem is als vogt: 

Open systeem – “Zorg die de beroepsgroep pleegt te bieden en die voldoet aan de stand van de 

wetenschap en praktijk” waaronder medisch specialistische zorg, huisartsenzorg etc. 

Gesloten systeem – extramurale geneesmiddelen en eventuele expliciete uitsluitingen zoals 

cosmetische chirurgie: “Verzekerd is wat via beleidsregels is opgenomen in een positieve lijst, 

uitgesloten is wat bij beleidsregel expliciet is uitgesloten”. Binnen het gesloten systeem/extramurale 

geneesmiddelen dan wordt er advies gegeven vanuit het ZiN, maar uiteindelijk beslist de minister. 

Innovaties - Innovaties zijn heel erg lastig te implementeren, omdat er vereist wordt dat er voldoende 

wetenschappelijke data beschikbaar is. Met innovatie is er altijd sprake van trial and error. Maar in het 

huidige systeem laten we eigenlijk geen error toe. Als wij niet bereid zijn ook een error te accepteren 

dan kost dat wellicht een paar miljoen euro aan een error, maar wellicht hadden had dat wel honder 

miljoen euro aan winst voor de samenleving opgeleverd. Quote Daan Domen: “We beoordelen 

innovaties vooral in de huidige context, terwijl innovaties eigenlijk altijd de context veranderen.”. We 

moeten leren hier binnen een gecontroleerde setting mee om te gaan: dan hebben innovaties veel 

meer kans van slagen. 

Criteria pakketbeheer 

- Zorg moet effectief zijn; het moet werken.  

o Lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het eigenlijk niet. Het is maar net wat je als eindpunt 

meet. Een dokter heeft hele andere ideeën over effectiviteit dan een patiënt 

bijvoorbeeld. Dokters gebruiken vaak klinische parameters. 

- Zorg moet noodzakelijk zijn  



 
 
 
 
 
 

o Het moet ook verzekerd zijn, omdat het te duur is voor een individu 

- Zorg die kosteneffectief is; is dat nu een waardevrije wetenschappelijke analyse? Eigenlijk is 

dat ook niet het geval. Wat we allemaal stoppen in kwaliteit van leven is niet waardevrij. Dat 

moeten we erkennen. 

- Zorg moet ook praktisch te verzekeren zijn (uitvoerbaar). Dit gaat meestal over de totale 

budget impact van bepaalde zorg.  

Het systeem is nu gericht op volledige onderzoeken. Met personalised medicine wordt dat wel 

moeilijker, omdat we voor verschillende patiënten binnen één diagnose een ander medicijn 

voorgeschreven willen krijgen. 

We mogen best kritische vragen stellen over ons huidige model gebaseerd op willingness-to-pay. Het 

model moet omgegooid worden zodat preventie ook in ons systeem opgenomen kan worden. 

Casus ziekte van Pompe: €15,000,000/QALY. Het Zorginstituut heeft toen heel veel narigheid over zich 

heen gekregen. Het feit dat de politiek (die er verantwoordelijk voor is) zonder enig overleg je laat 

vallen is lastig. We maken wel met z’n allen onderdeel uit van het openbare bestuur. Op zijn minst 

verwacht je overleg. Dit was wel een wake up call. Daar heeft het ZiN veel van geleerd. Communicatie 

werd bijvoorbeeld beter voorbereid bij de casus van Spinraza. In de Spinraza casus reageerden 

patiënten het anders. Ze vinden het heel jammer, maar ze voelen zich wel gehoord. Wanneer de 

emotie eraf gaat en de rede weer komt dan zie je de beelden keren. 

Kwaliteitsontwikkeling – éénheid van taal over kwaliteit van zorg en hoe we deze kwaliteit moeten 

meten. We moeten zorgen dat er afspraken tot stand komen over wat we in dit land voor verschillende 

(combinaties van) aandoeningen onder goede zorg verstaan en hoe we goede zorg meten. Daarnaast 

moeten we ervoor zorgen dat het voor burgers burgers inzichtelijk is waar die goede zorg te vinden is. 

Doorzettingsmacht – Het ZiN treedt in de plaats van een bepaalde partij en kan daardoor een knoop 

doorhakken. Soms komen partijen er niet uit, omdat de belangen te verschillend zijn.  

De Wet van behoud van gedonder - We zijn doelmatigheid bijna in de plaats gaan zetten van het 

klassieke pakketbeheer. We zijn heel veel uitspraken aan het doen over geneesmiddelen. Maar dat 

gesloten deel van het pakket bedraagt ongeveer 10% van de kosten. Beheersbaarheid van de 

zorguitgaven moet veel meer gericht zijn op de goede dingen doen en op nodige zorg. Kwaliteit is niet 

alleen klinisch goede dingen doen. Voorbeeld: bij pijn op de borst wordt €177 miljoen euro aan 

onnodige zorg besteed. Hier moeten we wat aan doen  

 

College 5 - Van nazorg naar voorzorg: onder de radar ontstaat een heal en deal systeem 

Spreker: Thomas Plochg, Directeur Federatie voor Gezondheid. 

De Federatie voor Gezondheid is in 2000 ontstaan. Toen was er een versnipperde publieke gezondheid;  

moest een branche organisatie komen. Maar de preventie sector is de Kalimero sector van de 

gezondheidszorg, want er was weinig geld beschikbaar. Als Nederlandse public health organisatie 

hebben we nooit de rol van een branche organisatie kunnen spelen. We hebben wel subsidie gehad 

van het VWS tot 2015. In 2008 kwam de economische crisis en werd er op andere manieren nagedacht. 

Ze zijn geen branche organisatie maar een publiek, private netwerkorganisatie die staat voor de 

beweging van nazorg naar voorzorg. 



 
 
 
 
 
 
Perspectief: what’s in it for us? 

Kennis delen, netwerken en pleitbezorgen. Heel gestaag kwam de Federatie stapje voor stapje verder. 

Dat heeft gezorgd voor een goede basis.  

Illustratief voorbeeld: De Maginot linie was de verdedigingslinie die gebouwd werd tussen de twee 

Wereldoorlogen in. Deze linie moest ervoor zorgen dat Duitsland niet zomaar Frankrijk binnen kon 

lopen. Maginot was de minister van Defensie in die tijd. Deze man wilde in beton gegoten loopgraven 

bouwen waarin er goed voor de soldaten gezorgd zou worden. De bedoeling was om de linie door te 

trekken tot aan de Noordzee, maar het geld was op dus de linie liep tot Luxemburg. Duitsland had 

geïnvesteerd in vliegtuigen, tanks en parachutisten. Zij gingen dus over deze linie heen.  

Geert Mak: “Het hele bouwwerk stond in het teken van het winnen van de vorige oorlog. (…) Alles aan 

dit fort en dit mechaniek heeft iets tragisch: het modernste van het modernste, en toch één grote 

vergissing omdat het uitgangspunt.”.  

Is de gezondheidszorg bezig met het winnen van de vorige oorlog?! 

Epidemiologische transitie – Dit hangt altijd samen met de ontwikkeling van de samenleving. We zijn 

van infectieziekten naar chronische, welvaartsziekten gegaan. We ontwikkelden steeds meer kennis 

over de infectieziekten waardoor we technieken kregen om die infectieziekten aan te pakken. De 

levensverwachting ging hierdoor omhoog. Er ontstond een vacuüm voor nieuwe ziekten. Eerst naar 

acute welvaartsziekten. Ons huidige zorgstelsel is geënt op de deze derde fase rondom deze acute, 

enkelvoudige welvaartsziekten. We gaan nu naar de fase waarin multimorbiditeit een probleem wordt. 

Multi-morbiditeit falsifieert het ziekte-per-ziekte denken. We hebben een gezondheidszorgsysteem 

dat -by design- een tiental specialisten rondom één patiënt organiseert. Dit: 

- Is niet meer te bemensen 

- Is niet meer te betalen (70% van de zorgkosten gaat naar medisch personeel) 

- Heeft onvoldoende toegevoegde waarde. Gezondheid is niet te realiseren door simpelweg alle 

specialistische expertises op te tellen. “De mens is meer dan de som der delen”. 

Kunnen we het weer vereenvoudigen? Hoe gaan we naar andere expertise toe? 

Daarvoor zijn er drie ingrediënten 

1. Van reactief naar proactief. We willen niet dat we allemaal 100 jaar oud worden, maar dat we 

dat met zoveel mogelijks levensvreugde te doen. We zijn niet bezig met het maximaliseren van 

gezondheid, maar met het feit dat onze inzet heel anders wordt. Nu hebben binnen de zorg 

aan de voorkant een plaggenhut en aan de achterkant een paleis. 

a. 96% van het zorgbudget gaat naar ziektebestrijding en maar 4% naar het bevorderen 

van gezondheid 

2. Meer systeemkennis, voorbij de generalist. De huisarts heeft veel expertise, maar het gaat 

erom dat je in staat bent de interacties te begrijpen. Hoe interacteren de problemen met 

elkaar?  

a. Reductionisme – system science. Als wetenschap zijn wij al 350 jaar wetenschap aan 

het bedrijven waarbinnen we alleen de kleinste dingetjes onderzoeken. Dit heeft ons 

veel opgeleverd, maar de ellende is dat het zo succesvol is dat we vergeten zijn dat het 



 
 
 
 
 
 

een paradigma is. Dat paradigma werkt niet meer, de werkelijkheid zit anders in 

elkaar. Veel meer dingen interacteren met elkaar. Concreet voorbeeld: oogarts doet 

onderzoek met behulp van system science, liet negen foto’s van een oogontsteking 

zien, maar door diepte onderzoek zijn we er achter gekomen dat het een 

oogontsteking ook verband houdt met bijvoorbeeld artritis. 

3. Zelf sturing geven aan je gezondheid en leven. We zitten heel erg in de cultuur van ‘de dokter 

maakt me wel beter’, maar eigenlijk weten we heel erg goed dat we zelf aan het stuur van 

onze gezondheid kunnen gaan zitten. 

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”. - We hebben een zorgstelsel waarin de professional in de 

lead is. Als we een acuut probleem hebben dan kunnen we dit oplossen en gaan we behandelen. Als 

we dat niet meer te doen is dan gaan we verzorgen: care. Klassieke preventie zit ook in deze lijn. Als 

we bovenstaande drie ingrediënten daaraan toevoegen dan zitten we als patiënt zelf aan het stuur, en 

leren we ons zelfhelende vermogen te laten werken (heal). 

Onder de radar zien we dat de samenleving verandert. We hebben de technologie en de kennis om 

zelf aan onze gezondheid te werken. Onze samenleving is geënt op natuur als vijand. De andere kant 

belicht natuur als vriend; meer samenhang, evolutie, je beweegt mee. 

De federatie is bezig met een verdienmodel om publieke belangen te stimuleren en te kanaliseren. Als 

federatie vertellen zij dit verhaal, maar het wordt ook geconcretiseerd: het verdienmodel, maar ook 

integratie in de opleiding. 

Verdienmodel – kan je gezondheid niet aanbieden als een service contract? Dit is een 

gezondheidsabonnement bij bijvoorbeeld de huisarts. Je word gecoacht.  

 

College 6 – (Ont)regel de zorg 

Spreker: Toosje Valkenburg, huisarts en initiatiefnemer van Het Roer Moet Om! 

Presentatie: https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toosje-

Valkeburg-presentatie-Masterclass-Nieuwezorg-2018.s.pdf 

 

Manifest van de Bezorgde Huisarts – Dit moest een positieve insteek krijgen en er zou niet over geld 

worden gesproken. Dit waren de insteken van het Manifest: we gaan niet over geld, maar over 

inhoud. Geld is ook altijd buiten de discussie gebleven. 

- Drie eisen die als huisarts werden gesteld aan de politiek en de verzekeraars: 

o Haal de huisarts uit de greep van de Mededingingswet en herstel “samenhang door 

samenwerking” als leidend principe in de eerstelijns zorg. 

o Samenwerken en onderhandelen alleen op gelijkwaardige basis. Landelijk én 

regionaal. Dus geen schijnonderhandelingen meer met de zorgverzekeraar. 

▪ Geen neponderhandelingen waarbij je doet alsof je het met elkaar eens bent, 

maar je het niet bent. 

o Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep. Stop dan ook de 

grenzeloze verzameldrift van nutteloze data. 

 

https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toosje-Valkeburg-presentatie-Masterclass-Nieuwezorg-2018.s.pdf
https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Toosje-Valkeburg-presentatie-Masterclass-Nieuwezorg-2018.s.pdf


 
 
 
 
 
 
Het manifest ging viraal: een merendeel van de huisartsen ondertekende het manifest (7900 

ondertekenaars). 

 

Daarna de Haagse Lobby: een oproep aan alle politieke partijen. Dit leidde tot een debat in de Rode 

Hoed. Iedereen wijst altijd naar elkaar: dit moet via Nederlandse Zorgautoriteit, dit via de Inspectie 

van de Gezondheidszorg en dit via de zorgverzekeraar. Tijdens dit debat werden alle organisaties 

samengebracht. Er werden stellingen ingebracht en als iemand zei: dit moet via je de inspectie of via 

de zorgverzekeraar dan werd er direct naar een medewerker van de inspectie of de zorgverzekeraar 

gelopen om te vragen of dat echt zo was. Dat bleek in sommige gevallen niet het geval te zijn. 

 

Meerdere moties werden ingediend waaronder: 1) samen bouwen aan een goed solidair stelsel en 2) 

ruimte bieden aan de inhoud daarvan. Daarnaast was er een motie: “mijn politieke partij gaat door 

aanpassing van wet- en regelgeving zorgen voor een reductie van 50% van administratieve lasten”. 

Wanneer je dat laatste binnen een wet wilt regelen kost dat ongeveer drie/vier jaar. Eigenlijk werkt 

dat niet. Kunnen we het dan vanuit de professionals regelen zodat de zorg ontregeld wordt? Daar 

kwam de (Ont)Regel de zorg uit. Dit is initiatief is gestart vanuit iets vergelijkbaars zoals de denktank 

van McKinsey.  

Jonge academici zijn langs zorgprofessionals gaan zitten in verschillende vlakken van de zorgsector. Ze 

zijn gaan klokken hoe vaak de professional iets opschrijft. Het heeft geen zin om te praten over zinnige 

en onzinnige regelgeving. Iedereen heeft daar een andere mening over en ook heeft iedereen een 

eigen reden om op te vragen wat hij of zij wilt weten. Door te gaan turven, kreeg men een indruk van 

hoeveel administratieve last er nu eigenlijk is: is het wel zoveel als wij denken? 

Uit dit onderzoek kwam onder andere dat een wijkverpleegkundige ongeveer 50% van haar tijd 

besteedt aan administratie; voor een MDL-arts is dit 40%. Aan deze administratieve lasten hangt ook 

een prijskaartje. Dus ook door de administratieve lasten te drukken, kunnen flink wat kosten worden 

bespaard. 

 

Trechter van verdunning 

De trechter van Verdunning werd gemaakt wat als mechanisme gebruikt kon worden om 

administratieve regels te beoordelen op een aantal filters: 

- Filter 1 – Noodzaak Maatregel  

o Is de maatregel noodzakelijk?  

o Gaat er iets mis met het zorgsysteem als deze maatregel niet uitgevoerd wordt?   

- Filter 2 – Werkzaamheid  

o Dit gaat over de effectiviteit van de beleidsmaatregel 

- Filter 3 – Doelmatigheid   

o De kosten van de beleidsmaatregel mogen niet groter zijn dan de baten 

o Wat kost het de samenleving? 

Wat hebben we nu geleerd van het gehele proces? – Een dergelijk proces is werkt enorm verfrissend 

voor jezelf, maar het helpt ook andere partijen om uit hun vaste patronen te kunnen stappen. De 

eerste stuurgroep die werd ingezet zei dat dit de eerste keer was dat ze op zo een manier met elkaar 



 
 
 
 
 
 
om de tafel zaten. In Nederland zijn we enorm geneigd om te polderen, maar we polderen te snel en 

te vroeg: durf scherp te zijn in het afbakenen van je standpunt en je positie. Maar zorg wel dat je dit 

doet met altijd een uitgestoken hand naar de ander.  

Interpassivititeit -  Men besteedt zijn/haar morele verantwoordelijkheid aan wat anders. Een 

voorbeeld is de verkeersdrempel in woonwijken. We dragen de morele verantwoordelijkheid over aan 

de verkeersdrempels zodat er geen 60 km per uur wordt gereden in de woonwijken. Maar we 

verstoppen ons hierachter. Wanneer je je verstopt achter protocollen en richtlijnen dan is er 

zogenaamd sprake van interpassiviteit en dan gebeurt er niks. 

 

College 7 – Forget Tax, Warren Buffett Says. The real problem is Health care. 

Spreker: Chris Zegers 

Presentatie: https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Chris-Zegers-

Masterclass-nieuwe-zorg-2018-def.pdf 

 

Als er geld verdient wordt aan zorg dan hebben we al snel de opvatting dat dit geld ook direct beter 

aan de zorg zelf besteed kan worden. Het idee: wanneer er geen winstoogmerk is dan wordt er 

vooral gefocust op de dienstverlening. Het omgekeerde is echter waar. 

Van Lanschot Healthcare is voor professionals in de zorg die van zijn/haar beroep, zijn/haar bedrijf 

heeft gemaakt. De focus ligt niet alleen op de gehele sector, maar ook op segmenten als mondzorg, 

apothekers, dierenartsen, huisartsen en medisch specialisten. 

Framing van het woord opbrengsten is belangrijk. Zorg is ook belasting, werkgelegenheid, techniek, 

inkomen en ICT.  

Zorguitgaven en verdringing - Zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040. Als je kon 

beleggen in de zorgmarkt (als percentage van het BBP) dan zou ik zeggen: investeer altijd in de zorg. 

Er gaat heel veel geld in om, in tijden van crisis wordt er nauwelijks bezuinigd, en er wordt altijd geld 

aan de zorg uitgegeven. 

Zorg zorgt ook voor verdringing. De stijgende zorguitgaven hebben ervoor gezorgd dat de duur van 

onze WW-uitkering verminderd is. Daarnaast is onze pensioenleeftijd verhoogd en hebben we de facto 

bijna geen sociale zekerheid meer. Het koekoeksjong (de zorg) heeft dat al teweeg gebracht, maar dit 

gaat nog meer veroorzaken in de toekomst. 

Zorgverzekeraars haasten zich om te vertellen dat ze van maatschappelijk nut zijn en het beste voor 

hebben met patiënten. Gemiddeld doen de zorgverzekeraars het helemaal niet zo slecht. De politiek 

kijkt hier wisselend naar:  een aantal partijen is tevreden.  

Wat zoeken bankiers? Wat doen ze? - Ze lenen het geld uit van andere klanten waarvoor ze 

verantwoording dragen. Bankiers lenen het geld uit van andere klanten en daar moet de bank 

rendement op maken. De klanten die komen lenen willen dit graag voor een langere periode: langere 

contracten geven zekerheid.  

Wat zoeken bankiers: voorspelbaarheid (gedrag); betrouwbaarheid (afspraken); lange termijn 

(contracten); Rendement (marge). 

https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Chris-Zegers-Masterclass-nieuwe-zorg-2018-def.pdf
https://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Chris-Zegers-Masterclass-nieuwe-zorg-2018-def.pdf


 
 
 
 
 
 
Waarom zaten banken in de zorgmarkt?  

Banken zitten in de zorgmarkt om verschillende redenen: 

- Overheidsgarantie 

- Indicatieorgaan – hield rekening met geen verspilling, comfort dat het nuttig was 

- De markt was fantastisch 

- Bankiers zijn opportunistisch 

Een andere grote reden waarom banken nog in de zorgmarkt zitten, is omdat je er nauwelijks uit komt. 

De laatste afgelopen jaren werd er nauwelijks geïnvesteerd in zorg door bankieren, je kreeg steeds 

minder geld in de zorgsector. Nu zie je een tweede beweging. 

Gereguleerde markt, de taakverdeling: 

- Overheid: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit 

- Zorgverzekeraars  onderhandelen over prijs en resultaat 

Regulering vindt plaats op volume x prijs niveau: Q * P. De enige knop waar men aan kan draaien is 

aan de volumeknop in ons zorgstelsel. Dit zorgt ervoor dat er meer DBCs worden geopend. Het is dus 

ook niet raar dat we een discussie hebben over de zin van DBCs en DOTs.  Dit is namelijk de enige knop 

waar men aan kan draaien.  

Hoofdlijnakkoorden – Hieronder staan o.a. dingen over de wijkverpleging en over voorlopig 

besturende hoofdlijnakkoorden van de medisch specialist. De groei die op ons af komt, moet worden 

beperkt. Er moet dus harder gewerkt worden, maar we gaan geen cent meer verdienen.   

Spagaat marktwerking versus regulering:  

- Onduidelijkheid over het marktmodel 

- Politieke insteek zorgt voor marktrisico 

- Financiële druk op zorgaanbieders 

- Kwaliteit wordt niet beloond 

- Nauwelijks commitment van zorgverzekeraars 

- Bescherming van zittende partijen daardoor 

o Als je naar verzorgingsgebieden en zorgverzekeraars kijkt dan maken zorgverzekeraars 

zich vooral druk om de belangen die in die regio behouden moeten worden. Een 

voorbeeld is die van het Meander Medisch Centrum en Achmea. Achmea heeft 

geïnvesteerd in het Meander voor het nieuwe ziekenhuis. Achmea heeft een 

oogheelkundecontract afgesloten met het Meander, terwijl dit ziekenhuis geen 

oogartsen in dienst heeft. Maar ze willen dat ziekenhuis vol hebben, omdat ze daarin 

hebben geïnvesteerd. Daarom is er bijvoorbeeld minder aandacht voor het Tergooi 

ziekenhuis. Het Bernhoven ziekenhuis is een ander voorbeeld: dit is een stervend 

ziekenhuis. Het alternatieve verdienmodel van dit ziekenhuis slaat een andere richting 

in: het gaat productie niet meer belonen. Veel dokters denken daarom dat ze gewoon 

hun eigen ding gaan doen. Het stukje ondernemerschap is dan weg.  

Inzet politiek: 

- Eigen risico  



 
 
 
 
 
 

- Investering in ouderenzorg 

- Ondersteuning van mantelzorgers 

- Meerjarige contracteerruimte zorgkantoor 

- Scheiden wonen en zorg → verblijf  

- Inkomens reguleren 

- Afschaffen vrije artsenkeuze 

o Zonder vrije artsenkeuze hebben zorgverzekeraars meer macht. De verzekeraars 

worden almachtig en ieders initiatief is afhankelijk van de zorgverzekeraars. En 

zorgverzekeraars zijn per definitie geen ondernemers. 

o Alexander Monroe had nooit bestaan zonder vrije artsenkeuze, innovatie in de 

eerstelijns radiologie had nooit bestaan zonder vrije artsenkeuze. 

o Afschaffen vrije artsenkeuze → verzekeraars worden almachtig en ieders initiatief is 

afhankelijk van de zorgverzekeraars.  

Bankieren is vertrouwen op de lange termijn – Wat is de maatschappelijke rol van banken? Dit is een 

vraag die bankiers ons stellen. Daar willen ze graag een antwoord op. Andere vragen zijn welke 

ziekenhuizen orthopedie of barriatrische chirurgie gaan doen?  

Wat ziet de bank (waardering activa): 

- Pand in eigen gebruik of commercieel vastgoed 

- Waarde afgegeven budget 

- CAPEX (capital expenditures) 

- Innovatie? 

- Disruptie! 

o Het huidige model zal uiteindelijk veranderen in iets volledigs nieuws wat uiteindelijk 

wel zal doen wat we samen heel graag willen: er komt een Uber van de zorg. 

 

 


