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Inleiding 
 
Het inkopen van zorg namens verzekerden is een kerntaak van verzekeraars. Voor patiënten- en 
consumentenorganisaties is het daarom van groot belang verzekeraars op deze kerntaak te 
beoordelen. Mensen zijn verzekerd bij een bepaalde zorgverzekeraar, maar voor welke zorg precies? 
In dit rapport staan daarom de volgende vragen centraal. Hoe duidelijk zijn verzekeraars over hun 
inkoopbeleid? En welke kwaliteitscriteria spelen een rol bij de inkoop van zorg? Op deze voor 
consumenten relevante vragen geeft dit onderzoek antwoord.  
 
De Consumentenbond heeft dit jaar voor de tweede maal het inkoopbeleid van zorgverzekeraars 
onder de loep genomen. Was het onderzoek in 2007 vooral beschrijvend van aard, dit jaar is naast een 
kwalitatieve analyse ook een vergelijking gemaakt tussen zorgverzekeraars op het punt van de 
transparantie en de professionaliteit van de inkoopcyclus.  
 
In deze samenvatting leest u hoe het onderzoek binnen een gezamenlijk project van de 
Consumentenbond, de ANBO (bond voor 50-plussers) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten 
Federatie (NPCF) tot stand is gekomen. De resultaten worden besproken tijdens het congres 
‘Zorgverzekeraars op de markt’ op 13 november 2008. In deze notitie treft u de belangrijkste 
bevindingen aan. Het uiteindelijke rapport, dat meer achtergrondinformatie zal bevatten, wordt eind 
december 2008 gepubliceerd.  
 
Dit project is gefinancierd met subsidie van het ministerie van VWS. De ontwikkeling van het 
onderzoeksinstrument is gefinancierd met middelen van de stichting fonds voor patiënten-, 
gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden (Fonds PGO) binnen het programma Zekere Zorg.  
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1 Opzet en methode van het onderzoek naar zorginkoop  
 
Opzet  
Het onderzoeksinstrument om de zorginkoop in kaart te brengen is tot stand gekomen na een 
intensief voorbereidingstraject. Allereerst vond er een zogenaamde roadshow langs alle 
zorgverzekeraars plaats, waarin de opzet van het onderzoek uit 2007 werd geëvalueerd. Daarnaast 
werden met verzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties verschillende plenaire sessies 
over het instrument gehouden. 
 
Nadat het instrument op grond van de ‘roadshow’ en de sessies verder was aangescherpt en definitief 
was vastgesteld, konden verzekeraars van 1 juli tot en met 3 september 2008 de vragenlijst over 
zorginkoop invullen. Die lijst bestaat uit een beschrijvend deel en een toetsend deel. De toetsing vond 
plaats door middel van een van tevoren vastgesteld en bij de verzekeraars bekend beoordelingskader. 
De gegevens die de lijst heeft opgeleverd, zijn in september geanalyseerd. 
 
Met het oog op de zorgvuldigheid zijn de resultaten van het toetsende gedeelte teruggekoppeld aan 
de verzekeraars, die er hun reactie op konden geven. Ze kregen bovendien de mogelijkheid om extra 
materiaal aan te leveren. In sommige gevallen is de beoordeling daardoor bijgesteld. De individuele 
eindscores zijn vervolgens begin november aan de verzekeraars bekend gemaakt.  
 
Deelnemers 
Behalve zorgverzekeraar Delta Lloyd1 hebben alle verzekeraars aan het onderzoek meegedaan. Het 
gaat om de verzekeraars in het overzicht hieronder. 
  
Verzekeraars 
 

Bijbehorende labels 

Achmea Avero Achmea, DVZ Achmea, FBTO, Groene Land Achmea, Interpolis 
ZorgActief, OZF Achmea, PWZ Achmea, Zilveren Kruis Achmea 

Agis Agis en Prolife 
Azivo  
CZ  
DSW DSW en Stad Holland Zorgverzekeraar 
De Friesland 
Zorgverzekeraar 

 

Menzis Anderszorg en Menzis 
Multizorg 
(inkooporganisatie) 

Aegon Zorgverzekering, De Amersfoortse, Fortis ASR, ONVZ, PNO 
Ziektekosten, VVAA. 

Salland  
UVIT De Goudse, IZA Zorgverzekeraar, IZZ zorgverzekeraar, SIZ, Trias, Unive, 

VGZ en zorgverzekeraar UMC 
Zorg en Zekerheid AZVZ en Zorg en Zekerheid 
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste dient het om inzicht te krijgen in het 
inkoopbeleid van zorgverzekeraars binnen de Zorgverzekeringswet. Vragen die daarbij gelden zijn 
welke veranderende accenten er in 2008 zijn te bespeuren en hoe voorkeuren van consumenten en 
patiënten in het inkoopbeleid worden betrokken. Ten tweede moet het onderzoek inzicht bieden in 
de kwaliteit van het inkoopproces van zorgverzekeraars. Daarbij is vooral gelet op de transparantie 
van werkwijzen, op professionaliteit en op de kwaliteitsafspraken die zorgverzekeraars met 
aanbieders maken.  
 
Onderzoekmethode  
Het eerste deel van het onderzoek is kwalitatief beschrijvend van aard. De algemene visie op het 
inkoopbeleid van verzekeraars staat daarin centraal. In deel twee komt aan de orde welke innovatieve 
projecten verzekeraars hebben. Het derde deel is het toetsende deel. Het doel ervan is inzicht te 
krijgen in verschillen tussen verzekeraars op het gebied van transparantie en professionaliteit van de 
inkoopcyclus voor een aantal verstrekkingen en diagnoses. Deel vier zoemt in op de 

                                          
1 Gezien de voorgenomen fusie met CZ heeft Delta Lloyd niet aan het onderzoek meegedaan. 
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kwaliteitsafspraken tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Ook dit deel is beschrijvend van aard (zie 
voor een toelichting hoofdstuk 4).  
 
Overzicht onderzoek en onderzoeksvragen  
 
 
Onderzoeksvraag 
 

 
Verdieping  

 
Focus 

 
Analyse 

1. Wat zijn de visie en het beleid 
van de verzekeraar voor wat 
betreft de zorginkoop in het 
algemeen?  

 Visie op zorginkoop 
 Organisatie 

zorginkoop 
 Knelpunten 
 Verschillen tussen 

polissen 
 Rol van de 

verzekerdenraad  

Verzekeraar of  
inkooporganisatie 

Beschrijvend 

2. Welke (diagnosespecifieke) 
zorginnovatieprojecten worden 
ontwikkeld en wat is de rol van 
patiënten- of 
consumentenorganisaties 
daarbij?  

 5 Projecten per 
verzekeraar 

 Welke speerpunten 
kennen de projecten 

 Betrokkenheid van 
deze organisaties bij 
de projecten 

Verzekeraar of 
inkooporganisatie 

Beschrijvend 

3. Hoe transparant en 
professioneel is het 
inkoopbeleid van de 
zorgverzekeraar?  

 Is er een inkoopbeleid? 
 Is het inkoopbeleid 

openbaar?  
 Wordt de 

verzekerdenraad erbij 
betrokken?  

 Worden patiënten- en 
consumentenorganisat
ies erbij betrokken?  

 Is er sprake van 
differentiatie of 
selectie aanbieder? 

 Is er sprake van 
toetsing aanbieders? 

 Zijn uitkomsten 
toetsing openbaar?  

Diagnoses 
 COPD (chronische 

longproblemen) 
 hartfalen 
 diabetes 
 
Verstrekking 
 ziekenhuiszorg 
 huisartsenzorg 
 fysiotherapie 

Toetsend: in 
welke mate is 
het 
inkoopbeleid 
transparant en 
professioneel? 

4. Over welke kenmerken van 
de zorg maakt de 
zorgverzekeraar afspraken met 
zorgaanbieders?  
 

 Welke 
kwaliteitsafspraken 
worden gemaakt? 

 Welke 
kwaliteitsafspraken 
worden getoetst? 

 Zijn getoetste 
kwaliteitsafspraken 
openbaar?  

Ziekenhuiszorg 
Huisartsenzorg 

Beschrijvend  
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2  Trends in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars  
 
Inleiding  
Welke trends zien we in de zorginkoop? Wat zijn de accenten die verzekeraars in 2008 leggen? Deze 
vragen staan in dit hoofdstuk centraal. Zorgverzekeraars is gevraagd naar hun visie op de inkoop van 
zorg en naar mogelijke knelpunten bij hun rol als inkoper. Daarnaast is gekeken naar 
innovatieprojecten die verzekeraars ontwikkelen. De vragen zijn ‘open’ gesteld: zorgverzekeraars 
konden bij de beantwoording zelf eigen accenten leggen. Dit hoofdstuk bevat daarom de 
belangrijkste trends die zorgverzekeraars zelf hebben aangegeven.  
 
Algemeen 
Een thema dat in 2008 nadrukkelijker aandacht krijgt dan in voorgaande jaren is de kwaliteit van de 
zorg. Hoe daar uiting aan wordt gegeven, komt naar voren in de visies van de verschillende 
zorgverzekeraars. Achmea legt bijvoorbeeld de nadruk op goede ketenzorg, in het bijzonder voor 
chronisch zieken. CZ en Zorg en Zekerheid noemen preventie en gezondheidsbevordering als 
speerpunten. Veel verzekeraars proberen bij te dragen aan de verbetering van de zorgkwaliteit. De 
meeste verzekeraars beschouwen zorginkoop daarbij als een belangrijk instrument. Ze opereren 
daarbij landelijk, maar drie verzekeraars noemen hun sterke regionale gerichtheid: Agis, DSW en Zorg 
en Zekerheid.  
 
Knelpunten bij inkoop  
Willen zorgverzekeraars een goede keuze tussen zorgverleners kunnen maken, dan moet de kwaliteit 
van de zorg transparant zijn. De meeste verzekeraars noemen transparantie het grootste knelpunt bij 
de zorginkoop. Ze lopen aan tegen de machtspositie van zorgverleners. Dat geldt vooral voor 
huisartsen. Andere knelpunten die zorgverzekeraars bij de inkoop van de zorg ervaren zijn: 
 de snelle veranderingen in wet- en regelgeving en de late bekendmaking daarvan; 
 het gebrek aan goede prikkels die ketenzorg stimuleren; 
 de lage organisatiegraad in de eerste lijn; 
 het beeld van aanbieders en consumenten dat het verzekeraars ‘wel om het geld zal gaan’; 
 erachter komen welke voorkeuren verzekerden hebben.  
 
Inkoop op basis van kwaliteit en keuzevrijheid  
Anno 2008 komt de aandacht voor ‘zachte sturing’ door de klant in de visies van verzekeraars naar 
voren. Menzis geeft bijvoorbeeld aan dat het inkoopt op de uitkomstvan de kwaliteit van zorg, wat 
betekent dat het onderscheid maakt naar zorgaanbieders. Menzis probeert klanten er zo toe te 
verleiden voor een bepaald aanbod van verleners te kiezen. UVIT gaat nog een stapje verder en heeft 
bij de ZEKUR! Polis expliciet de omvang van de gecontracteerde zorg voor bijvoorbeeld ziekenhuizen 
en farmacie beperkt. Multizorg en DSW stellen in hun visie daarentegen de keuzevrijheid en de vrije 
artsenkeuze van de verzekerde voorop.  

Op de vraag of er mogelijke verschillen tussen polissen zijn voor wat betreft de aard en de omvang 
van de gecontracteerde zorg antwoorden de verzekeraars vrijwel allemaal ontkennend. Alleen De 
Friesland geeft aan een verschil te maken tussen de polis die specifiek voor zijn werkgebied geldt en 
de polis voor de rest van Nederland. UVIT noemt de ZEKUR! Polis. Er komt geen duidelijk verschil in 
contracteringsgraad naar voren tussen natura- en restitutiepolissen.  

Een nieuwe manier om klanten te ‘sturen’ is het kwijtschelden van (een deel van) het wettelijke eigen 
risico bij afname van gecontracteerde zorg. Zeven van de elf verzekeraars ontwikkelen nu beleid om 
klanten het eigen risico kwijt te schelden wanneer ze gebruik maken van door de verzekeraar 
aangemerkte ‘voorkeursaanbieders’.  
 
Innovatieprojecten  
Verzekeraars willen bijdragen aan verbetering van de zorg of de gezondheid van mensen. Eén van de 
manieren om dat te doen is zorgvernieuwende projecten te initiëren, te faciliteren en/of te 
financieren. Alle verzekeraars zijn actief op dit gebied. De enige uitzondering is de inkoopcombinatie 
Multizorg, die geen eigen budget voor innovatieprojecten heeft. 
 
De projecten van de verzekeraars kennen een grote diversiteit. Er valt per verzekeraar zogezegd geen 
‘rode draad’ in te ontdekken. De meeste projecten zijn gericht op best practices. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor diverse diabetesprojecten die worden uitgevoerd door Achmea, Azivo en Zorg en Zekerheid. 
Andere projecten zijn speciaal op doelgroepen gericht. Een voorbeeld is het project voor kwetsbare 
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ouderen van De Friesland. Opvallend zijn een project van Agis dat speciaal is gericht op de 
grootstedelijke problematiek en een van Menzis, dat met het ‘Model Centrum Tiel’ een voorbeeld 
geeft van zijn beleid om ‘eigen eerstelijnscentra’ te ondersteunen en te beheren. Andere voorbeelden 
van innovatieve projecten zijn de Pilkey van Salland, een apparaat voor mensen die op vastgestelde 
tijden medicijnen moeten gebruiken, en ‘Best Doctors’ van CZ, een project dat klanten de 
gelegenheid biedt de beste specialisten overal ter wereld om een second opinion te vragen. 
 
Betrokkenheid patiënten- en consumentenorganisaties 
Bij de meeste projecten zijn op de een of andere manier patiënten- of consumentenorganisaties 
betrokken. Toch is nog bij minimaal acht van de vijftig opgegeven projecten geen enkele 
betrokkenheid van patiënten- of consumentenorganisaties. 
 
De manier waarop patiënten- of consumentenorganisaties bij de inkoop worden betrokken varieert. 
De ene keer wordt alleen de landelijke koepel (de NPCF) bij een project betrokken, de andere keer 
wordt alleen een regionale patiëntenvereniging benaderd of wordt gebruik gemaakt van de ervaring 
van individuele patiënten. Patiënten- of consumentenorganisaties kunnen bij het hele project 
betrokken zijn, soms spelen ze alleen een rol bij de opzet of de evaluatie van een project.  
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3  De transparantie en de professionaliteit van het zorginkoopproces 
 
Maatstaf voor transparantie en professionaliteit 
Er wordt veel verwacht van verzekeraars in hun rol als zorginkoper. Willen ze dat op een goede manier 
doen, dan moeten ze een aantal stappen doorlopen (onder andere hun beleid bepalen, afspraken 
maken en hun beleid toetsen). Het onderstaande model vormt – net als in 2007 - de basis van het op 
transparantie en professionaliteit onderzochte zorginkoopproces. In het onderzoek wordt aan de 
hand van een toetsingskader nagegaan of verzekeraars deze stappen doorlopen. Behalve deze 
stappen bevat het onderzoekskader enkele aspecten die vanuit consumentenperspectief van belang 
zijn (zie daarvoor de vragen hierna).  
 
 

 
 
 
De score op onderstaande vragen geeft aan hoe transparant en professioneel een verzekeraar het 
inkoopproces van zorg voor verschillende diagnoses en verstrekkingen heeft geregeld. Onderzocht 
zijn de verstrekkingen ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en fysiotherapie en de diagnoses COPD, 
hartfalen en diabetes. Er is juist voor deze verstrekkingen gekozen omdat veel zorgconsumenten daar 
gebruik van maken. De diagnoses zijn zo gekozen omdat deze vaak voorkomen bij ouderen en één 
van de deelnemers aan dit project is de Anbo. Een verzekeraar kan per vraag 1 punt scoren, met een 
maximum van 42 punten (7 vragen voor 6 verstrekkingen/diagnoses).  
 
Vragen: 
1. Is beschreven aan welke kwaliteitskenmerken de in te kopen zorg moet voldoen? 
2. Is er een publieksversie van uw inkoopbeleid beschikbaar? 
3. Hebt u uw verzekerdenraad betrokken bij het opstellen van de hierboven genoemde 

kwaliteitskenmerken? 
4. Hebt u patiënten- en consumentenorganisaties betrokken bij het opstellen van hierboven 

genoemde kwaliteitskenmerken? 
5. Vindt er op enigerlei wijze selectie (of differentiatie) van zorgaanbieders plaats? 
6. Is er een protocol of procesbeschrijving voor het toetsen van het selectie/differentiatiebeleid? 
7. Informeert u verzekerden over de uitkomst van de toetsing van het selectiebeleid, dat wil zeggen: 

de daadwerkelijk gecontracteerde zorg?  
 
Het vervolg van dit hoofdstuk bevat zowel een beschrijving van de resultaten als van het 
onderliggende materiaal. Omdat een groot deel van de aangeleverde gegevens vertrouwelijk van 
aard is, kunnen de namen van verzekeraars niet altijd bij de voorbeelden worden genoemd. 
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De verschillen tussen de verzekeraars komen het eerst aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op 
belangrijke thema’s binnen het inkoopbeleid, te weten: het formuleren, differentiëren/selecteren en 
toetsen van het inkoopbeleid (de vragen 1,5 en 6), de openbaarheid van het inkoopbeleid en de 
gecontracteerde zorg (vragen 2 en 7) en het betrekken van consumenten bij de inkoop van zorg 
(vragen 3 en 4). 
 
3.1 Resultaten per verzekeraar 
 

De beste verzekeraar is de verzekeraar die wat betreft transparantie en professionaliteit het hoogste 
scoort. Honderd procent transparantie is het maximaal haalbare. Geen enkele verzekeraar haalt deze 
score. De verzekeraar met de hoogste score is Agis, met 79% transparantie. Op een gedeelde tweede 
plaats staan CZ en Zorg en Zekerheid met 71% transparantie, gevolgd door UVIT met 62%.  

 
De onderstaande grafiek geeft per verzekeraar een beeld van de gehele inkoopcyclus, uitgesplitst 
naar de verschillende onderdelen. Duidelijk is bijvoorbeeld dat alle verzekeraars een inkoopbeleid 
hebben, maar dat slechts enkele verzekeraars hun verzekerdenraad aantoonbaar betrekken bij het 
opstellen van dat beleid. Multizorg is als inkooporganisatie niet goed vergelijkbaar met de andere 
verzekeraars en wordt daarom afzonderlijk besproken aan het einde van dit hoofdstuk.  
 

 
 
Zijn er aspecten van het inkoopbeleid waarin verzekeraars allemaal maximaal transparant zijn? Ja, die 
zijn er: alle verzekeraars hebben een inkoopbeleid op het gebied van ziekenhuiszorg, huisartsen en 
fysiotherapie. De variatie zit ’m in de diagnosespecifieke inkoop. Of verzekeraars hun selectiebeleid 
ook daadwerkelijk toepassen als ze zorg inkopen, is alleen duidelijk zichtbaar bij ziekenhuiszorg. Daar 
maken alle verzekeraars inzichtelijk hoe ze daadwerkelijk selecteren. Dat is overigens niet 
verwonderlijk: het gaat dan immers vooral om zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), die de afgelopen 
jaren steeds meer zorg zijn gaan aanbieden en waar dus tariefsdifferentiatie/selectie mogelijk is. Er is 
één aspect waarop geen enkele verzekeraar scoort: de transparantie van de gecontracteerde zorg bij 
hartfalen.  
 
Het inkoopbeleid is onderzocht voor de verstrekkingen ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, fysiotherapie 
en de diagnoses diabetes, COPD en hartfalen. In de volgende grafiek staan de resultaten per 
verzekeraar weergegeven voor deze onderdelen. 

overzicht score verzekeraars naar fase inkoopbeleid 
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score verzekeraars naar verstrekking of diagnose
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het inkoopbeleid voor de verstrekkingen verder ontwikkeld is dan 
het inkoopbeleid voor de diagnoses. Ziekenhuiszorg is het verst ontwikkeld, gevolgd door 
fysiotherapie en huisartsenzorg. Van de diagnoses is diabetes het verst ontwikkeld, hartfalen het 
minst ver. CZ, Menzis, Salland en UVIT scoren hier niet.  
 
In de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 wordt ingegaan op de afzonderlijke onderdelen van het 
inkoopbeleid. 
 
 
3.2 Inkoopbeleid: formuleren, differentiëren/selecteren en toetsen 
 
De volgende grafiek laat zien hoe de verzekeraars scoren op de onderdelen inkoopbeleid, 
differentiatie en/of selectie en toetsing van de selectie (de vragen 1, 5 en 6). Scoren verzekeraars op 
alle drie de vragen het maximale aantal punten, dan is die score in deze grafiek gelijk aan 100%. Agis 
scoorde op dit onderdeel maximaal.  
 

overzicht scores verzekeraar naar toetsing differentiatie/selectie en inkoopbeleid 
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Formulering inkoopbeleid 
Zoals eerder opgemerkt, hebben alle verzekeraars een inkoopbeleid waarin omschreven staat aan 
welke kwaliteitskenmerken huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en fysiotherapie moeten voldoen. Hoe 
uitgebreid dat beleid is en hoe ver het gaat, verschilt per verstrekking en per verzekeraar. Over het 
algemeen geldt dat hoe meer een verzekeraar zijn inkoopbeleid volgens SMART-principes heeft 
omschreven des te gemakkelijker het voor hem lijkt te zijn om de vervolgstap naar differentiatie en 
toetsing te zetten. Waar alle verzekeraars goed op scoren is expliciet formuleren of ze bij de inkoop 
werken met selectiecriteria voor zorgaanbieders, dan wel of ze een beleid hanteren voor 
tariefsdifferentiatie op basis van de kwaliteit van de zorg. In mindere mate maken verzekeraars 
duidelijk hoe ze daadwerkelijk toetsen en of de aanbieders aan de toetsingscriteria voldoen.  
 
Differentiatie/selectie 
Vooral de grotere verzekeraars houden er een nauwkeurig omschreven visie met bijhorend 
toetsingsbeleid voor ziekenhuiszorg op na. Lijken sommige verzekeraars de inkoopgids van 
Zorgverzekeraars Nederland (in het vervolg: ZN-inkoopgids) één op één te hebben overgenomen, 
andere verzekeraars onderscheiden zich met zeer gedetailleerde beschrijvingen van de inhoudelijke, 
de proces- of de organisatiekenmerken waar de zorg aan moet voldoen. Sommige verzekeraars 
beperken zich bij de ziekenhuisinkoop uitdrukkelijk tot een aantal diagnoses of behandelingen.  
 
Anno 2008 komt duidelijk naar voren dat verzekeraars met preferente aanbieders werken. Preferente 
aanbieders scoren volgens hen goed op kwaliteit, wachttijden et cetera. Het selectiebeleid is 
duidelijker bij ZBC’s dan bij ziekenhuizen. Niet iedereen krijgt op voorhand een contract en de criteria 
die daarvoor gelden verschillen van organisatorisch tot zorginhoudelijk (de aanwezigheid van 
bepaalde protocollen). Soms worden bepaalde multidisciplinaire zorgvormen expliciet van levering 
door een ZBC uitgesloten, bijvoorbeeld kankerzorg. Het selectiebeleid bij ziekenhuizen komt tot 
uiting in het feit dat verzekeraars niet alle behandelingen contracteren.  
 
De grootste variatie in het inkoopbeleid komt naar voren bij huisartsenzorg. Beperken sommige 
verzekeraars zich tot administratieve voorwaarden voor moderniserings- en innovatiemodules (M&I-
modules, andere (zoals Agis en CZ) hebben een gedetailleerd uitgewerkte visie op eerstelijnszorg en 
werken met tariefsdifferentiatie.  
 
Inhoudelijk gezien is het inkoopbeleid bij fysiotherapie bij veel verzekeraars het meest expliciet en 
gedetailleerd uitgewerkt. Dat is niet verwonderlijk, omdat in de fysiotherapie al enkele jaren vrije 
tarieven gelden. De meeste verzekeraars werken met een of andere vorm van tariefsdifferentiatie, 
vaak aan de hand van behandelgemiddelde, incidenteel op basis van outcome-indicatoren of 
klantervaringen. Soms wordt goede zorg beloond met het loslaten van volumegrenzen. Ook hier ligt 
het accent meer op tariefsdifferentiatie dan op selectie.  
 
Naar aanleiding van de analyse van de diagnoses diabetes, COPD en hartfalen kunnen de volgende 
vier fases worden onderscheiden. De starfase van het inkoopbeleid (1) heeft veelal de vorm van een 
innovatieproject op het gebied van ketenzorg. Nadat het innovatieproject met succes is afgerond en 
duidelijk is geworden hoe de ketenzorg gemonitord kan worden (2), begint de verzekeraar de 
inkoopcyclus te volgen (3) en kan hij het inkoopbeleid voor de consument inzichtelijk te maken (4).  
 
Bij de diagnosespecifieke inkoop komt zowel het push- als het pullmodel voor: óf verzekeraars komen 
met een initiatief voor een project, óf zorgaanbieders komen met een ketenzorgproject waar ze 
financiering voor zoeken. Is het project succesvol afgerond, dan wordt de geboden zorg een 
standaardonderdeel van het inkoopbeleid.  
 
Opvallend is dat vooral het inkoopbeleid van diabeteszorg zich bij een aantal verzekeraars inmiddels 
tot een volwaardige discipline heeft ontwikkeld die wat transparantie van de inkoopcyclus betreft 
vergelijkbaar is met bijvoorbeeld ziekenhuiszorg. De voor diabetes ontwikkelde kwaliteitsindicatoren 
zijn bij alle verzekeraars terug te vinden. Het beleid voor hartfalen is de startfase nog het minst 
ontstegen en wordt op dit moment door vijf verzekeraars opgepakt. Er zijn twee varianten: ketenregie 
vanuit ziekenhuizen of eerstelijnsprojecten. Het beleid voor COPD wordt opgestart en uitgevoerd op 
een manier die vergelijkbaar is met die van diabetes. Vaak worden dezelfde groepen aanbieders 
ingezet als bij diabeteszorg.  
 
 



 14 

Toetsing 
Wat de toetsing betreft valt op dat de landelijk opererende verzekeraars het toetsingsbeleid verder 
ontwikkeld lijken te hebben dan regionale verzekeraars. Dat kan komen doordat deze verzekeraars 
met meer aanbieders te maken hebben en dat ze daarom hun administratieve processen vanuit het 
oogpunt van beheersbaarheid beter op orde moeten hebben. Toch moet net als in 2007 
geconstateerd worden dat het vaak niet duidelijk is wat de consequenties zijn wanneer afspraken niet 
worden nagekomen2. Dat geldt vooral bij (innovatie)projecten. 
 
Het toetsingsprotocol is vooral ver ontwikkeld bij fysiotherapie. Bij huisartsen lijkt toetsing vooral 
administratief van aard (toetsing van M&I-modules). Bij ziekenhuizen is sprake van een grote variatie 
tussen verzekeraars. Het verst zijn verzekeraars die met preferente aanbieders werken, al dan niet 
ondersteund door verzekerden voorlopig vrij te stellen van het wettelijke eigen risico.  
 
3.3 Openbaarheid inkoopbeleid en gecontracteerde zorg  
 
De volgende grafiek laat zien hoe de verzekeraars scoren op de onderdelen openbaarheid 
inkoopbeleid en openbaarheid gecontracteerde zorg. Scoren verzekeraars op de beide onderdelen 
het maximale aantal punten, dan staat dat in deze grafiek gelijk aan 100%. Een verzekeraar scoort een 
punt voor openbaarheid van het inkoopbeleid als (delen van) dit beleid via internet toegankelijk 
is/zijn gemaakt voor consumenten. Soms is daarvan geen sprake of zijn de internetgegevens exclusief 
voor aanbieders, omdat ze informatie van administratieve aard bevatten (zoals contracten). 
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Wat betreft de openbaarheid van het inkoopbeleid valt het op dat steeds meer verzekeraars op hun 
websites aangeven wat ze met hun beleid voor ogen hebben. Zorg en Zekerheid en Azivo voldoen 
precies aan de punten waarop gescoord kon worden in het toetsingskader. Toch zijn er nog altijd 
verzekeraars waarvan alleen het algemene beleid openbaar is, of alleen tekst die gericht is op 
aanbieders. Salland en Achmea scoren op dit punt het minst.  
 
Een goede ontwikkeling is dat steeds meer verzekeraars zorgzoekmodules op hun websites 
aanbieden. Minder positief is de publicatie van gegevens over al dan niet gecontracteerde 
zorgverleners. Maar hierboven werd al duidelijk dat verzekeraars doorgaans de meeste aanbieders 
contracteren. Slechts incidenteel maakt een verzekeraar expliciet duidelijk wie hij niet contracteert. 
Een duidelijk voorbeeld van een verzekeraar die dat wel doet is CZ.  
 

                                          
2 Wat dat betreft luidt een typerende passage in een van de kwaliteitsplannen: ‘kwaliteitsgegevens    
   zijn voorlopig nog arbitrair en dienen voor discussie om ziekenhuizen te prikkelen hun kwaliteit te  
   verbeteren. Lage kwaliteit leidt dus niet per definitie tot uitsluiten contract.’ 
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Verzekeraars is gevraagd om voor de verstrekkingen en diagnoses binnen hun kernregio en 
daarbuiten aan te geven wat hun contracteringsgraad is.3 Van maximale transparantie is sprake als 
verzekeraars deze informatie aan hun verzekerden vrijgeven. Slechts weinig verzekeraars bleken 
daartoe in staat. Er zijn bij verzekeraars weliswaar zorgzoekers of lijsten met gecontracteerde 
aanbieders te vinden, maar inzicht in de contracteringsgraad ontbreekt vrijwel overal. Het is 
verzekerden daardoor niet duidelijk wat de precieze betekenis is van teksten als: ‘U kunt bij vrijwel alle 
huisartsen terecht’, ‘U kunt bij veel fysiotherapeuten terecht’ of ‘U kunt terecht bij de zorgverlener van 
uw keuze.’ Slechts enkele verzekeraars zijn daar echt duidelijk over. CZ, Zorg en Zekerheid en in 
mindere mate Menzis zijn de enige verzekeraars die scoren op dit punt. 4 
 
 
3.4 Betrokkenheid van patiënten- en consumentenorganisaties en verzekerdenraden  
 
De volgende grafiek laat zien hoe de verzekeraars scoren op de onderdelen betrokkenheid van 
patiënten- en consumentenorganisaties en betrokkenheid van de verzekerdenraad.  

overzicht scores verzekeraars naar betrekken P/C-perspectief

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Achmea Agis Azivo CZ de
Friesland

DSW Menzis Salland Uvit Zorg en
zekerheid

Betrokkenheid P&C organisaties

Betrokkenheid verzekerdenraad

 
Uit de tabel wordt duidelijk dat er voor betreft het betrekken van verzekerdenraden en patiënten- en 
consumentenorganisaties bij het inkoopbeleid nog wel het één en ander verbeterd kan worden. Agis 
is een positieve uitschieter, die zijn verzekerdenraad systematisch betrekt bij het vaststellen van het 
inkoopbeleid.  
 
Alle verzekeraars zijn op de een of andere manier in gesprek met patiënten- en 
consumentenorganisaties, maar de fase van dat proces waarin ze verkeren verschilt duidelijk. Ook 
Azivo en Salland hebben contacten met patiënten- en consumentenorganisaties, maar die verkeerden 
nog in het beginstadium of waren onvoldoende onderbouwd, waardoor zij geen punten op dit 
onderdeel scoorden. Andere verzekeraars hebben daarentegen een structurele relatie met dit soort 
organisaties die soms al jaren loopt. Er zijn zowel contacten op regionaal niveau (via Zorgbelang en 
regionale patiënten en consumentenplatforms of RPCP’s) als met landelijke verenigingen (vooral de 
Diabetesverening Nederland (DVN) en de NPCF). Ook hebben verzekeraars zowel redelijk 
geformaliseerde contacten (met jaarplanning en periodiek werkoverleg) als incidentele, 
projectgebonden contacten.  
 
Over het algemeen spelen verzekerdenraden nauwelijks een rol bij het vaststellen van het 
inkoopbeleid. Alleen Agis, CZ en UVIT scoren op dit aspect. Hoewel veel verzekeraars hun 

                                          
3 Opvallend is dat transparantie ten aanzien ven de contracteringsgraad ook is terug te vinden in 
Richtsnoer Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2008 van de NZa. Deze 
stelt: “Als de zorgverzekeraar met gecontracteerde aanbieders werkt, dienen alle gecontracteerde 
zorgaanbieders op de website te vinden te zijn. De zorgverzekeraars moet een schatting geven van 
het percentage gecontracteerde aanbieders per soort zorg.” 
4 Achmea heeft na sluiting van het onderzoek het percentage gecontracteerde ziekenhuiszorg op 
zijn website opgenomen. 
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verzekerdenraad als hoogste orgaan beschouwen, lijkt de invloed daarvan op de zorginkoop 
mimimaal. Dat dat wel kan, laat Agis zien. Agis betrekt zijn verzekerdenraad expliciet bij het 
inkoopbeleid voor verschillende verstrekkingen en diagnoses. Andere verzekeraars bespreken wel 
inhoudelijke zaken met hun verzekerdenraad, maar die hebben geen betrekking op het inkoopbeleid. 
Onduidelijk is waarom DSW de bespreking van het inkoopbeleid met zijn verzekerdenraad als 
vertrouwelijk bestempelt, terwijl het inkoopbeleid zelf wel openbaar is. 
 
 
Resultaten Multizorg 
Multizorg is een onderneming die voor verschillende zorgverzekeraars de landelijke zorginkoopfunctie 
vervult. Het is geen zelfstandig opererende zorgverzekeraar en heeft ook geen dominante kernregio waar 
een regiefunctie in de zorg kan worden vervuld. Multizorg heeft daarom geen eigen inkoopbeleid voor 
huisartsen, maar sluit aan bij de afspraken die door de markleiders zijn gemaakt.  
Multizorg scoort wel op de onderdelen ‘aanwezigheid van inkoopbeleid’, ‘differentiatie en/of selectie’ en 
‘toetsing selectie aanbieders’ bij fysiotherapie en ziekenhuiszorg. Op de onderdelen ‘openbaarheid 
inkoopbeleid’ , ‘openbaarheid gecontracteerde zorg’ en ‘het betrekken van P/C organisaties’ en ‘betrekken 
verzekerdenraad’ scoort Multizorg niet. Multizorg heeft wel contacten met consumentenorganisaties, maar 
dit was nog onvoldoende ontwikkeld. Op het diagnosespecifieke inkoopbeleid heeft Multizorg geen score. 
Multizorg maakt echter wel alle innovaties op dit gebied toegankelijk voor hun verzekerden. Op basis van al 
deze scores bedraagt de totaalscore voor Multizorg 17%.  
Als er gecorrigeerd wordt voor het ontbreken van huisartsinkoopbeleid door het gemiddelde van de score 
van de andere verzekeraars te nemen, komt de score uit op 26%. 
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4 Afspraken over kwaliteit in de kernregio  
 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk stond de transparantie van het inkoopbeleid centraal; de inhoud van het 
beleid kwam veel minder aan de orde. In dit deel is het andersom: het gaat in detail om de aard van de 
afspraken die verzekeraars met aanbieders in de kernregio maken over de kwaliteit van de zorg. 
Daarbij staan de volgende vragen centraal:  
 

1. Welke afspraken maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit van de zorg?  
2. Toetst de verzekeraar deze afspraken ook?  
3. Zijn de uitkomsten beschikbaar voor consumenten?  

 
Om verzekeraars met elkaar te kunnen vergelijken, is een lijst van ‘landelijke’ indicatoren voor 
huisartsenzorg en specialistische zorg opgesteld. Bij huisartsenzorg is uitgegaan van indicatoren van 
het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voor de diagnoses diabetes, COPD en hart- en 
vaatziekten. Voor ziekenhuiszorg is gekozen voor de indicatoren uit de ZN-inkoopgids 2008. Voor een 
aantal aandoeningen5 zijn de criteria genomen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), van 
zogeheten Etalageprojecten en aandachtspunten/criteria van patiënten- en 
consumentenorganisaties6. Deze lijst is aangevuld met Etalage+-criteria7. In totaal bevatte de lijst 145 
criteria.  
 
Verzekeraars is gevraagd documentatie (contracten, checklists) aan de vragenlijst toe te voegen 
waaruit blijkt hoe ze op de bovenstaande vragen scoren. Om de mate waarin afspraken worden 
getoetst te bekijken, hebben verzekeraars (vertrouwelijk) materiaal aangeleverd van de aanbieder in 
de kernregio met wie ze de meeste afspraken hebben gemaakt.  

Tijdens de voorbereiding van dit deel van het onderzoek is na overleg met verzekeraars besloten aan 
te sluiten bij de landelijk ontwikkelde kwaliteitsindicatoren voor zorginkoop. Bij de dataverzameling 
was de veronderstelling dat deze indicatoren één op één terug zouden keren in de inkoopcontracten 
met zorgaanbieders. Door ze te inventariseren zou duidelijk worden welke indicatoren 
zorgverzekeraars met aanbieders afspreken. Daarnaast zou bekeken worden of deze gegevens ook 
getoetst worden door zorgverzekeraars. 

Deze aanname bleek onjuist. De indicatoren in de contracten waren soms anders, soms globaler 
geformuleerd of soms helemaal niet gespecificeerd (‘de zorg wordt geleverd conform de ZN-
inkoopgids’). Ook kwamen de gegevens van zorgaanbieders niet één op één overeen met de 
indicatoren uit het protocol of bleek dat er bij de toetsing meer indicatoren naar voren kwamen dan 
de verzekeraar had aangegeven. Het was daardoor niet mogelijk verzekeraars te beoordelen op het 
niveau van de 145 indicatoren. Het is echter wel mogelijk om een algemene beschrijving en een 
globale vergelijking te maken. Daartoe zijn de aangeleverde gegevens van verzekeraars geanalyseerd 
en deels gereconstrueerd, zodat zoveel mogelijk vergelijkbare resultaten worden verkregen.  

4.1 Het maken van afspraken over de kwaliteit van zorg  

Huisartsenzorg 
Het gebruik van indicatoren voor huisartsen staat nog in de kinderschoenen. In dit onderzoek is 
gekeken naar de indicatoren voor drie chronische ziekten, te weten, diabetes, COPD en hart- en 
vaatziekten. De indicatoren voor diabetes zijn het beste geïmplementeerd, gevolgd door COPD en 
hart- en vaatziekten. Niet alle verzekeraars zijn hierbij even ver. Er is een kopgroep bestaande uit Agis, 
CZ en Uvit. De middengroep wordt gevormd door De Friesland, Menzis, Salland en Zorg & Zekerheid. 
De starters bestaan uit Achmea, Azivo en DSW. Multizorg komt niet voor in de lijst daar verzekeraars 
bij de inkoop van huisartsen de lokale verzekeraar volgt (zie het einde van hoofdstuk 3).  

                                          
5 Deze aandoeningen zijn: prostaatkanker, borstkanker, cataract, bloeddoorstroming benen, 
spataderen, diabetes bij volwassenen, heup/knieprothese, reumatoïde artritis en de ziekte van 
Bechterew. 
6 Deze worden vanaf dit punt ‘P/C-criteria’ genoemd  
7 Etalage+-informatie slaat op informatie waarvan consumenten hebben aangegeven dat ze die 
nodig hebben om een keuze voor een bepaalde aanbieder te kunnen maken. Voor de aandoeningen 
die in dit onderzoek zijn onderzocht bestaat Etalage+=informatie voor: cataract, spataderen, 
heup/knie-operaties/hartfalen en mammacare.  
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Bij de analyse van de gegevens kregen verzekeraars een punt per gemaakte, en twee punten per 
getoetste NHG-indicator. Op basis van de spreiding van de resultaten zijn verzekeraars in drie groepen 
ingedeeld.   
 

Afspraken maken en toetsen huisartsenzorg 

Koploper  Agis 

 CZ 

 UVIT  

Middengroep De Friesland 

 Menzis 

 Salland 

 Zorg en Zekerheid 

Starters Achmea 

 Azivo  

 DSW  

 

Medisch specialistische zorg 
In de grafiek hierna is zichtbaar gemaakt hoe vaak verzekeraars gemiddeld genomen gebruik maken 
van de verschillende indicatoren. Er is zowel gekeken naar het aantal gemaakte afspraken als naar het 
aantal getoetste afspraken.  
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IGZ indicatoren 
De IGZ-indicatoren worden niet altijd specifiek opgenomen in de afspraken met zorgverzekeraars.  Dit 
is ook niet noodzakelijk daar deze indicatoren verplicht en  openbaar zijn. Verzekeraars kunnen via de 
openbare weg nota nemen van deze indicatoren.  
 
Etalage indicatoren 
Etalage indicatoren worden door alle verzekeraars gebruikt. Er zijn 40 etalage-indicatoren in ons 
onderzoek opgenomen. Alle verzekeraars scoren hier tussen de 35 en 40 indicatoren. Uitzondering 
hierop is Menzis. Menzis heeft een aantal speerpunt diagnoses benoemd, en scoort hierdoor alleen op 
deze punten. Uit het door verzekeraars aangeleverde materiaal blijkt dat ziekenhuizen veelal dezelfde 
lijsten aanleveren, ongeacht de verzekeraar en of deze dit van te voren specifiek heeft afgesproken.  
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Dit is enerzijds verklaarbaar vanuit het oogpunt dat de etalage-indicatoren een landelijk draagvlak 
hebben, anderzijds verklaarbaar vanuit de visie van de zorgaanbieder. Het zou een grote 
administratieve last zijn wanneer er voor iedere verzekeraar verschillende indicatoren bijgehouden 
zou moeten worden. De goede score van verzekeraars bij etalage-indicatoren komen dus niet perse 
voort uit de individuele inspanning per verzekeraar.  
 
Patiënten- en consumenten indicatoren 
Alhoewel deze indicatoren in algemene zin relatief slecht scoren, vinden wij hier wel de grootste 
verschillen tussen de verzekeraars. Verzekeraars kregen een punt voor het maken van afspraken en 
twee punten voor het toetsen ervan. Op basis van de spreiding van de resultaten zijn verzekeraars in 
drie groepen ingedeeld.  Uit de analyse blijkt dat Agis duidelijk koploper is bij het afspreken van 
patiënten- en consumenten indicatoren. Daarna volgt een midden groep bestaande uit Achmea, 
Azivo, CZ, De Friesland, Menzis, Salland, UVIT en Zorg en Zekerheid. De groep starters wordt hierbij 
gevormd door DSW en Multizorg. 
 

Maken en toetsen afspraken van                  
patiënten- en consumentenindicatoren  

Koploper Agis 

Middengroep Achmea 

 Azivo  
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 De Frieland 

 Menzis 

 Salland  
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 Zorg en Zekerheid  

Starters DSW 

 Multizorg  

 
Analyse per aandoening 
In de volgende grafiek zijn de scores van alle verzekeraars per aandoening bij elkaar opgeteld. Uit de 
grafiek blijkt dat er vooral afspraken worden gemaakt over de diagnoses blaaskanker, borstkanker, 
cataract, spataderen, diabetes voor volwassenen en heup/knieprotheses. Er worden nauwelijks 
afspraken gemaakt over de diagnoses Bechterew, prostaatkanker, chronische bloeddoorstroming 
benen en reuma.  
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gemaakte afspraken tussen verzekeraar en aanbieder in kernregio per aandoening 
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Een nadere analyse per aandoening geeft het volgend beeld 

 Bij blaaskanker valt op dat veel etalageafspraken vaak in combinatie met een aantal P/C-criteria 
worden gemaakt. 

 Bij borstkanker worden in totaal de meeste afspraken gemaakt. Hier zit veel overlap tussen 
etalage-, etalage+- en P/C-criteria. Vooral Agis en CZ maken gebruik van P/C-criteria.  

 Bij cataract is voor het grootste gedeelte gebruik gemaakt van etalage-indicatoren. Dit geldt ook 
voor heup/knie-operaties.  

 Bij prostaatkanker springt één verzekeraar eruit. Agis hanteert diverse P/C-criteria bij de 
contractering van ziekenhuiszorg.  

 Bij diabetes spelen vooral etalage- en etalage +-afspraken een belangrijke rol. Daarbij valt op dat 
Menzis en Multizorg ook veel criteria vanuit P/C-perspectief gebruiken.  

In de grafiek hieronder is aangegeven welk percentage van het aantal beschikbare indicatoren 
gemiddeld gezien door verzekeraars is gebruikt. Hier scoren vooral diabetes (bij huisartsenzorg), 
spataderen, en heup- en knieprotheses hoog.  

overzicht gemiddeld aantal gebruikte indicatoren ten opzicht van totaal aantal indicatoren 
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4.2 Het controleren van kwaliteitsafspraken 

Over het algemeen werden de afgesproken indicatoren voor gemiddeld 90% van de gevallen bij 
zorgaanbieders opgevraagd. Bij huisartsenzorg werden vooral afspraken over diabetes getoetst. Ook 
hier werd minder gescoord op COPD en hart- en vaatziekten. Bij de ziekenhuiszorg bleek dat vooral 
etalage-indicatoren werden aangeleverd.  

 

4.3 Het openbaar maken van kwaliteit van zorg voor verzekerden   

In de voorgaande paragrafen ging het om de vraag welke rol verzekeraars spelen door in de 
zorginkoop gericht naar kwaliteitsaspecten te kijken en zorgaanbieders daarop te toetsen. Vanuit 
consumentenperspectief blijft dit van beperkte waarde als niet duidelijk is waar verzekerden met een 
bepaalde aandoening het beste terecht kunnen. Verzekeraars is daarom gevraagd of ze de kwaliteit 
van de zorg voor verzekerden transparant maken en zo ja, op welke manier.  

 
Huisartsenzorg  
Bij huisartsen is gekeken naar de openbaarheid van de kwaliteit van de gecontracteerde zorg voor 
COPD, hart- en vaatziektes en diabetes. Agis8 geeft informatie via de website van een huisartsengroep 
die daar inzicht in geeft. CZ9 heeft een andere invalshoek: deze verzekeraar vermeldt per huisarts of 
die specifiek gecontracteerd is voor COPD en diabetes. Zorg en Zekerheid10 verwijst naar de algemene 
site. Een aantal verzekeraars heeft (nog) geen informatie via internet over de kwaliteit van de 
gecontracteerde huisartsenzorg. Dit zijn: Achmea, Azivo , de Friesland, DSW, Menzis, Multizorg, 
Salland, UVIT.  
 
Medisch specialistische zorg 
De verzekeraars is gevraagd hoe transparant (voor verzekerden) de kwaliteit is van de ingekochte zorg 
bij de volgende aandoeningen: prostaatkanker, borstkanker, cataract, bloeddoorstroming van benen, 
spataderen, diabetes bij volwassenen, heup/knieprothese, reumatoïde artritis en ziekte van 
Bechterew. Azivo11 heeft van beide ziekenhuizen in het kerngebied alle data beschikbaar op de eigen 
website. CZ12 heeft onder andere alle IGZ-indicatoren via internet op diagnoseniveau toegankelijk 
gemaakt. Dat geldt ook voor Menzis13 en UVIT14, waarbij de laatste op zijn site ook de wachttijd laat 
zien en of de zorg volledig wordt vergoed. De Friesland en DSW verwijzen naar de algemene site van 
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)15, Zorg en Zekerheid verwijst naar de website van 
Zichtbare Zorg16. Een aantal verzekeraars (Achmea, Agis, Multizorg, Salland) geeft aan (nog) niets via 
internet te doen voor hun verzekerden.  

Geconcludeerd kan worden dat CZ en UVIT het verst zijn met het informeren van consumenten over 
de kwaliteit van gecontracteerde zorg op diagnosespecifiek niveau. CZ maakt zowel de 
ziekenhuiszorg als de huisartsenzorg inzichtelijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
8http://www.preventzorg.nl/showpage.php?tekst=4.txt 
9https://www.cz.nl/zoekeendokter 
10 http://www.zichtbarezorg.nl/ 
11 http://www.azivo.nl/index.php?pageId=534 
12 http://www.itouchdesign.nl/choicz/#app=bbf5&83b7-selectedIndex=2&25df-selectedIndex=0 
13 http://www.menzis.nl/web/show/id=204948#height=469 
14 http://www.unive.nl/basisverzekering/ziekenhuisvergelijken 
15 http://www.ziekenhuizentransparant.nl/ 
16 http://www.zichtbarezorg.nl/ 
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5 Conclusies, trends en vergelijking tussen 2007 en 2008 
 
Wat zijn nu de opvallende zaken uit de voorgaande hoofdstukken? Hieronder komen de conclusies, 
de trends en een vergelijking met de resultaten van het onderzoek uit 2007 aan bod.  
 
Vergelijking tussen verzekeraars 
In 2007 is voor het eerst het onderzoek verricht naar zorginkoop. Het onderzoek was beschrijvend van 
aard en richtte zich op alleen op verstrekkingen. In 2008 is het onderzoeksinstrument verder 
ontwikkeld. In het onderzoek is een norm ontwikkeld voor transparantie en voor de inrichting van het 
inkoopproces door verzekeraars. Een score van 100 procent geldt daarbij als norm. 
 
Verzekeraars zijn nog niet zo ver dat ze die norm halen. Agis heeft met een score van 79% zijn 
inkoopbeleid het beste op orde. Dat komt doordat deze verzekeraar transparant is in wat hij inkoopt, 
waarom hij het inkoopt, hoe hij patiënten- en consumentenperspectief daarbij betrekt en hoe hij 
individuele verzekerden informeert. Op de tweede plaats staan CZ en Zorg en Zekerheid met 71%. 
UVIT komt op de derde plaats met 62%.  
 
Als de classicifactie van 2007 vergeleken wordt met de score van 2008, dan blijken die nauw met 
elkaar samen te hangen. Vorig jaar waren er drie groepen zorgverzekeraars: koplopers, 
middenmoters en starters. De verzekeraars die in 2008 het hoogst scoren, behoorden in 2007 tot de 
kopgroep. Dat geldt omgekeerd ook voor de starters. Binnen de koplopers blijken er duidelijke 
verschillen in transparantie zijn. Het verschil met de middengroep en met sommige starters wordt 
kleiner.  
 

Scores verzekeraar inkoop 

 2007 2008 2008 

  Score  Rangorde  

Agis  KOPLOPER 79% 1 

Zorg en zekerheid KOPLOPER 71% 2 

CZ KOPLOPER 71% 2 

UVIT  KOPLOPER 62% 3 

DSW Nvt 55% 4 

De Friesland  KOPLOPER 50% 5 

Menzis KOPLOPER 50% 5 

Azivo STARTERS 48% 6 

Achmea MIDDEN GROEP 45% 7 

Salland STARTERS 31% 8 

Multizorg17 STARTERS  26% 9 

Delta Lloyd STARTERS Nvt Nvt 

 
De verzekeraars die in de top drie staan scoren (behalve Zorg en Zekerheid) ook hoog op andere 
onderdelen in het onderzoek. Zo behoren Agis, CZ en UVIT tot de koplopers bij inkopen van 
huisartsenzorg op basis van de NHG-indicatoren voor diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Agis 
scoort tevens als hoogste bij het gebruik maken van patiënten- en consumentenindicatoren bij de 
inkoop van medisch specialistische zorg. UVIT en CZ zijn het verst met het informeren van 
verzekerden over de kwaliteit van gecontracteerde zorg. 
 
 
 
 

                                          
17 Bij Multizorg is gecorrigeerd voor het gegeven dat die als inkooporganisatie geen eigen 
inkoopbeleid voor huisartsenzorg heeft. Dat is gedaan door de gemiddelde score van alle 
verzekeraars op het onderdeel ‘huisartsen’ in de berekening mee te nemen. Wanneer huisartsen 
helemaal buiten beschouwing worden gelaten, scoort Multizorg 17%. 
 



 25 

Trends in 2007 en 2008 
 
Meer inkoop op diagnose  
In 2007 gaven verzekeraars aan dat het nog niet mogelijk was om hun beleid op het gebied van 
diagnosespecifieke inkoop onderling te vergelijken. In 2008 is deze wens van de ANBO en de NPCF 
wel realiseerbaar gebleken. Er kan worden geconstateerd dat de inkoop van diabeteszorg bij een 
aantal verzekeraars van vergelijkbaar niveau is als de verstrekkingen. Deze ontwikkeling breidt zich 
langzaam uit naar een breder palet aandoeningen. 
 
Geen selectie, maar tariefsdifferentiatie  
Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel werd verwacht dat aanbieders de kwaliteit van hun zorg 
zouden verbeteren doordat verzekeraars sommige aanbieders al dan niet zouden contracteren. Drie 
jaar na invoering blijkt dat verzekeraars zich vooral richten op tariefsdifferentiatie of ‘pay for 
performance’-modellen. Aanbieders krijgen extra geld of volume wanneer zij aan bepaalde 
kwaliteitsmaatstaven voldoen, korte wachtlijsten hebben of op door klanten gewaardeerd worden. 
Naarmate er meer kwaliteitsinformatie komt en breder wordt aanvaard dat inkooptarieven daarop 
gebaseerd kunnen worden, kan tariefsdifferentiatie breder worden toegepast. Bij ziekenhuizen zet die 
lijn zich versterkt voort, bij fysiotherapie is er sprake van een continuering. Bij huisartsenzorg is deze 
trend in ontwikkeling, vooral in de geïntegreerde eerstelijnszorg.  
 
Betere informatie over inkoop  
Bij ziekenhuiszorg, fysiotherapie en huisartsenzorg is het beeld van 2007 vergelijkbaar met dat van 
2008: alle verzekeraars beschikken over een inkoopbeleid. Een positief verschil met 2007 is dat 
verzekeraars sectorbreed er meer aan doen om de verzekerde daar via internet over te informeren 
Sommige verzekeraars doen dat anno 2008 consequent voor alle onderzochte verstrekkingen en 
diagnoses, bij enkele andere wisselt die openbaarheid. De transparante verzekeraars zijn ook duidelijk 
over het diagnosespecifieke inkoopbeleid. Wat in de vergelijking tussen verzekeraars opvalt, is dat 
verzekeraars die goed scoren op openbaarheid ook goed scoren op de andere gemeten items (zoals 
het hebben van een inkoopbeleid en een toetsingsprotocol).  
 
Meer contact met patiënten- en consumentenorganisaties  
Er zijn meer verzekeraars die contact zoeken met regionale en/of categorale patiënten- en 
consumentenorganisaties. Dat is een positieve ontwikkeling. De koplopers lijken in 2008 de vruchten 
te plukken van beleid dat ze lang geleden op dat punt hebben ingezet.  Patiënten- en 
consumentenorganisaties hebben bij deze verzekeraars een aantoonbare inbreng op het 
inkoopbeleid. In 2007 was de gedachte dat sommige verzekeraars voor de inbreng van klanten vooral 
het accent zouden leggen op hun verzekerdenraad. Dat is echter niet uit de resultaten in 2008 naar 
voren gekomen.  Er zijn verzekeraars die de inbreng van patiënten- en consumentenorganisaties goed 
georganiseerd hebben en een duidelijke plek in de inkoopcyclus hebben gegeven. Ze zijn daar vaak al 
jaren mee bezig. Zij scoren dan ook goed. Andere verzekeraars zijn hier nog ad hoc mee bezig en bij 
hen is dan ook nog geen sprake van structurele verankering. Het onderzoek laat echter zien wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Kwaliteit nog vooral een zaak van aanbieder en verzekeraar 
De openbaarheid van de ingekochte zorg is anno 2008 vergelijkbaar met die van het niveau van 2007. 
Ook in 2008 is op de sites te vinden welke aanbieders gecontracteerd zijn. Maar welke kwaliteit de 
aanbieders bieden, is informatie die slechts in incidentele gevallen door verzekeraars wordt verstrekt. 
Het lijkt erop dat verzekeraars prioriteit geven aan het gebruik van kwaliteitsindicatoren voor de 
tariefonderhandeling met aanbieders en verzekerden daar minder over informeren. In het onderzoek 
is tevens gekeken naar de informatie die verzekeraars bieden over de kwaliteit van gecontracteerde 
huisartsen en ziekenhuizen. Een aantal verzekeraars informeren consumenten via zoekmachines op 
hun websites. 
 
Toetsen is beter mogelijk, ‘afrekenen’ nog niet  
Het lijkt erop dat resultaatgericht inkopen en daadwerkelijk toetsen of zorgaanbieders voldoen aan de 
gemaakt inkoopafspraken zijn verbeterd. Dat komt misschien doordat steeds meer 
kwaliteitsgegevens over ziekenhuiszorg beschikbaar zijn gekomen en doordat zakelijke relaties tussen 
inkopers en aanbieders, waarin een hogere kwaliteit van de zorg meer wordt gewaardeerd, steeds 
meer geaccepteerd raken. Het is echter nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn als aanbieders hun 
afspraken niet nakomen.  
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6 Aanbevelingen 
 
Verzekeraars hebben dankzij de Zorgverzekeringswet veel verantwoordelijkheid en vrijheden 
gekregen. Hoe kan hun inkoopbeleid vanuit patiënten- en consumentenperspectief verder worden 
ontwikkeld? 

1. Maak het inkoopbeleid openbaar  

Aangezien nog geen enkele verzekeraar de onderzoeksnorm van honderd procent transparantie 
haalt, kunnen alle verzekeraars zich wat transparantie betreft nog verder ontwikkelen. De meeste 
verzekeraars maken delen van hun inkoopbeleid openbaar. Maar de teksten waarin dat gebeurt zijn 
soms vrij algemeen en nog lang niet altijd geschreven vanuit consumentenperspectief. Het verdient 
aanbeveling het inkoopbeleid vanuit dat perspectief transparanter en begrijpelijker te maken. En het 
verdient aanbeveling duidelijk te maken dat het accent in het beleid ligt op tariefsdifferentiatie en 
duidelijk te maken wanneer aanbieders in algemene zin geen contract krijgen.  

2. Maak de kwaliteit van zorg duidelijk voor patiënt en consument 

Voor consumenten is het belangrijk dat verzekeraars kwaliteitsafspraken met aanbieders maken. 
Momenteel is niet altijd duidelijk wat de kwaliteit van de geleverde zorg is en welke aanbieders de 
voorkeur van de verzekeraar genieten. Er is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar om aanbieders als 
preferente aanbieders aan te merken. De verzekeraar probeert op die manier klanten naar een 
bepaald zorgaanbod te ‘sturen’. Het onderzoek laat zien dat daarbij vooral positieve prikkels worden 
gebruikt, bijvoorbeeld vrijstelling van het wettelijke eigen risico bij gebruik van preferente aanbieders. 
De grondslag daarvoor is tariefsdifferentiatie op basis van kwaliteit. Meer duidelijkheid daarover 
(waarom zijn preferente aanbieders beter?) kan stimuleren dat consumenten meer op kwaliteit gaan 
kiezen.  

3. Wees helder over de keuzevrijheid in het aanbod 

Op dit moment is niet altijd duidelijk hoeveel aanbieders gecontracteerd zijn (de 
contracteringsgraad). Zolang dat alles niet helder is, blijft het de vraag hoe beducht consumenten 
moeten zijn voor de kans dat hun zorgverlener niet gecontracteerd is en zij daarom moeten 
bijbetalen. Maak daarom de contracteringsgraad en de reden waarom bepaalde aanbieders niet 
gecontracteerd worden, ondubbelzinnig helder voor de consument.  

De Zorgverzekeringswet maakt expliciet onderscheid tussen natura- en restitutiepolissen. 
Verzekeraars hebben de vraag of de aard en de omvang van de gecontracteerde zorg tussen de 
natura- en de restitutiepolis verschillen echter vrijwel allemaal ontkennend beantwoord. Onduidelijk 
is in hoeverre het onderscheid tussen natura en restitutie voor consumenten relevant is als er geen 
verschillen in contracteringsgraad tussen de beide polissen lijken te bestaan. Maak dat de verzekerde 
duidelijk. 

4. Toets en maak duidelijk welke kwaliteitsafspraken gelden 

Wees helder over de consequenties wanneer een aanbieder afspraken over de kwaliteit van de zorg 
niet nakomt. Die helderheid geeft de kracht van kwaliteitsafspraken aan. Een beleidscorrectie in geval 
van onderprestatie levert bijvoorbeeld een duidelijke kwaliteitsnorm op waar aanbieders aan moeten 
voldoen als ze gecontracteerd willen worden.  

5. Veranker de inbreng van patiënten en consumenten 

Er zijn verzekeraars die de inbreng van patiënten- en consumenten organisaties goed hebben 
georganiseerd en een duidelijke plek in de inkoopcyclus hebben gegeven. Ze zijn daar vaak al jaren 
mee bezig. Bij andere verzekeraars staat aandacht voor het consumentenperspectief nog in de 
kinderschoenen. Zij krijgen het advies de inbreng vanuit patiënten- en consumentenorganisaties in de 
inkoopcyclus te verankeren.  

De onderzochte manieren voor cliënteninbreng (via verzekerdenraden of patiënten- en 
consumentenorganisaties) blijken te lonen. Maar zowel nu als in komende jaren zijn er andere 
werkwijzen in opkomst. Te denken valt aan de zogeheten CQ-index (voor het in beeld brengen van 
klantervaringen) en het inzetten van klantenpanels (per verzekeraar, per aanbieder). Het is de vraag 
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hoe de participatie of de inbreng vanuit de vraagzijde in de toekomst verder vorm kan krijgen. Welke 
mix van strategieën betaalt zich voor verzekeraars uit? Het is goed om samen met patiënten- en 
consumentenorganisaties naar andere wegen te blijven zoeken. 

Er bestaan verschillende indicatoren vanuit patiënten- en consumentenperspectief, bijvoorbeeld de 
Etalage+-criteria (preferente keuze-indicatoren vanuit klantperspectief), die zijn ontwikkeld door de 
Consumentenbond en de NPCF. Uit het onderzoek blijkt echter dat die een zeer beperkte rol bij de 
inkoop van ziekenhuiszorg spelen. Hetzelfde geldt voor de wensen van patiënten- en 
consumentenorganisaties in de ZN-inkoopgids. Het verdient aanbeveling om samen met patiënten- 
en consumenten te bekijken waar kansen liggen om deze indicatoren wel te gebruiken. Het gaat 
immers om hun voorkeuren.  

6. Zorg snel voor kwaliteitsafspraken en prestatie-indicatoren  

Het gemis van een heldere set valide en betrouwbare prestatie-indicatoren en van klantervaringen is 
een groot knelpunt dat verzekeraars bij het inkopen van zorg ervaren. Het vraagt de nodige aandacht 
van alle zorgpartijen om daar snel werk van te maken, zodat kwalitatieve en transparante inkoop van 
zorg een stap verder gebracht kan worden.  

Er is gelukkig inmiddels sprake van een toenemende aandacht voor kwaliteit. Denk aan de ZN-
inkoopgids, aan de normen van de inspectie en aan certificeringtrajecten van bijvoorbeeld NIAZ en 
HKZ. Daarnaast is de verwachting dat er in de komende jaren voor een groter geheel van 
aandoeningen indicatoren via de Zichtbare Zorg-trajecten tot stand zullen komen. De minister van 
VWS noemt in zijn programma over ‘De zeven rechten van de cliënt in de zorg’ de beleidsdoelstelling 
om voor ongeveer 80 aandoeningen tot een gerichte kwaliteitsstandaard te komen. Daarbij is het de 
vraag wat het veld straks gaat doen met de gegevens die vrijkomen. Aandachtspunt is de hoeveelheid 
indicatoren die per aandoening zullen vrijkomen: welke zijn zinvol voor de zorginkoop en welke als 
keuze-informatie?  

7. Streef niet naar verstrekking per diagnose, maar naar integrale zorg 

Er bestaat een breed spectrum aan chronische ziektes die gepaard gaan met langdurige beperkingen. 
De mensen die door deze ziektes worden getroffen hebben niet alleen behoefte aan een goede 
kwaliteit van de afzonderlijke segmenten van de gezondheidszorg (eerstelijnszorg, ziekenhuis et 
cetera), maar ook aan een zorgketen die meer samenhang vertoont. Verzekeraars ontwikkelen 
verschillende projecten, ook voor de integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte. Het 
verdient aanbeveling om ook voor zulke integrale zorg een actief inkoopbeleid op te zetten. 


