


Zorgverzekeraarslobby

: 

gezond of zorg?



Inhoud
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❖ Wie is ONVZ

❖ Lobby in het kort

❖ Voorbeelden uit de praktijk

❖ Gezondheidsbevordering

❖ Suikertaks



• Onafhankelijke specialist in zorgverzekeringen

• Ruim 87 jaar ervaring: opgericht in 1933

• Geen winstoogmerk (vereniging) 

• Topkwaliteit, service en gemak

• Keuzevrijheid

• Gids in gezondheid

• Goede prijs/kwaliteitsverhouding aanvullende verzekeringen

• Landelijk werkgebied

• Verzekeringsadviseurs belangrijk distributiekanaal

• Risicodrager en uitvoeringsorganisatie voor meerdere labels
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In het kort





Tandfit Preventief
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Lobby in het kort



Wat is lobbyen (voor ONVZ)?
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❖ Het uitoefenen van invloed op besluitvorming

❖ ONVZ is actief op een zeer strak gereguleerde markt, niet de tucht van de markt maar de tucht van de 
beleidsmakers is dominant

❖ Elk jaar worden randvoorwaarden en spelregels aangepast, elk jaar wordt daarmee het (gelijke) speelveld 
(on)bedoeld veranderd. Hierop hebben betrokkenen invloed!

❖ Andere belanghebbenden lobbyen ook om het speelveld (d.m.v. beleid) in een voor hun relatieve 
concurrentiepositie gunstige richting te beïnvloeden

❖ Niet meedoen betekent geen grip op of informatie over de uitkomsten van beleid. Dit kan grote gevolgen 
hebben omdat:

1. Je te laat op de hoogte bent om de organisatie adequaat te kunnen voorbereiden op de 
wijzigingen

2. Jouw argumenten wellicht niet worden meegenomen in de uitkomst



Hoe oefent ONVZ invloed uit?
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❖ 1st lobby line:

❖ 2nd lobby line:

❖ 3th lobby line:          



Inhoud.

11

Lobbyen in de praktijk



Stakeholders hebben meerdere issues = schaakborden:
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Lobby issues ONVZ in 2021 (verkiezingsjaar)

- Legitimiteit van zorgverzekeraars en zorgstelsel

- Betaalbaarheid nominale premie
- Systeem van eigen risico
- Toekomst collectieve zorgverzekeringen
- Preventie en vitaliteit in relatie tot wetgeving bijv. de Werkkostenregeling
- Klantwaardemodellen van zorgverzekeraars
- Beschikbaarheid en inkoop van dure geneesmiddelen
- Risicovereveningsmodel
- Solvabiliteitseisen, werking van Solvency II in de praktijk
- Risicoselectie 



Hoe pak je lobbyen aan?
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❖ Directe lobby richting departement (VWS) (wie meeschrijft blijft)

❖ Directe lobby richting Tweede Kamer 

❖ Via coalitie (vb. dure patiënt die in de WMO hoort)

❖ Via oppositie 

❖ Lobby via / i.s.m. de media 
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Kamervragen en moties
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In de media
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Issues zijn vaak twee kanten van dezelfde medaille

Privacy

Financiële reserves

Uitgebreid basispakket of 
hogere lonen

Toezicht

fraudebestrijding

risico voor belastingbetaler

hoge(re) premie

Bureaucratie



Voorwaarden tot succes
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kennis van zaken

institutionele kaartkennis

beschikking hebben over hulpmiddelen

een zeer onbevangen spelhouding 

Snel reageren op veranderende omstandigheden

gevoel voor timing



Lobbycasus:
Gezondheidsbevordering



De federatie voor gezondheid
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Nederland gezond(st)

Gezondheid is een maatschappelijke noodzaak, vastgelegd in artikel 22 van de 
Nederlandse grondwet. Dit betekent dat de overheid de plicht heeft om te zorgen 
voor gezonde burgers in een gezonde samenleving.

Dat betekent dat we ons continu bewust zijn van de context waar we als mens, 
professional of organisatie deel van uit maken. ‘Hoe kan ik optimaal bijdragen aan 
gezondheid?’ zou een leidende vraag moeten zijn, die net als duurzaamheid in het 
denken en handelen van mensen wordt verankerd.

Alleen als we zo gaan denken over zorg en gezondheid, kunnen we een houdbaar 
zorgstelsel inrichten. Het voorkómen van ziekte en bevorderen van individuele en 
collectieve gezondheid zijn hierin leidend.



Bron: RIVM, Trends in de Volksgezondheid

Wat is het probleem?





Gezondheidsverschillen naar opleidingsniveau

79,3
82,2 83,8

57,1

64,7

70,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

BO/VMBO/MBO 1 HAVO/VWO/MBO 2-4 HBO/WO

Levensverwachting naar opleidingsniveau

Levensverwachting Totaal M+V 0 jaar Levensverwachting in goed ervaren gezondheid Totaal M+V 0 jaar

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2020/gezonde-levensverwachting-naar-onderwijsniveau/1-inleiding



Zoek medestanders
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Samen sta je sterk(er)



Zoek medestanders
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Samen sta je sterk(er)



Zoek het juiste moment
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Bijvoorbeeld de bespreking van onderzoeken, 
of debatten in de kamer

‘Gezondheid als het nieuwe normaal’
Coronacrisis

Polisaanbod en collectiviteiten

WRR sept 2021



Lobbycasus:
Suikertaks



Suikertaks
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❖ Preventie steeds belangrijker

❖ Belangrijke rol voor de 
zorgverzekeraars

❖ Heel veel ideeën en initiatieven 
maar concrete stappen lijken lastig.



Trend overgewicht volwassenen - Overgewicht | Cijfers & Context | Trends | Volksgezondheidenzorg.info

Wat is het probleem?

Trend obesitas volwassenen - Overgewicht | Cijfers & Context | Trends | Volksgezondheidenzorg.info

Vrouw
Man 
Totaal

❖ In 2018 had voor het eerst meer dan 
de helft van de Nederlanders 
overgewicht

❖ ernstig overgewicht geeft onder meer 
een sterk verhoogde kans op diabetes 
mellitus type 2, hart- en vaatziekten 
en verschillende soorten kanker. 

❖ zonder wijzigingen moet in 2040 één 
op de vier mensen in Nederland in de 
zorg werken en stijgen de zorgkosten 
naar maar liefs 174 miljard euro, zo’n 
16,4% van het bbp

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/trends#node-trend-obesitas-volwassenen
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/trends#node-trend-obesitas-volwassenen


Zoek het juiste moment
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Bijvoorbeeld de bespreking van onderzoeken, 
of debatten in de kamer







Lobbycasus:
De coronacrisis en de continuïteitsbijdrage



De coronacrisis en de ondersteuning van de zorg
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Wat waren / zijn de issues?
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- Continuïteit van de zorg onder druk door vraaguitval (zorgplicht)

- Een eerlijke verdeling van de kosten van de crisis

- Reserves zorgverzekeraars voor tijden van crisis 

- Marktwerking in de zorg (of meer regie?)

- Capaciteit in de zorg / IC’s

- Meerkosten coronacrisis

- Hoogte van de premie



Wie zijn de stakeholders
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- (verenigingen van) zorgaanbieders

- Zorgverzekeraars

- Ministerie van VWS

- Toezichthouders (ACM, DNB, NZa)



Context 
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- Verkiezingsjaar/formatie

- Beeldvorming zorgverzekeraars

- Zorgplicht

- Bekostiging zorgstelsel (risicoverevening 
(op data voorgaande jaren))

- Verschillende uitgangsposities 
zorgverzekeraars


