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Dit position paper gaat over het werken aan een toekomstbestendige zorg voor alle Nederlanders en 
hoe het Zorginstituut daar nog beter aan kan bijdragen. Dat vraagt om maatschappelijke oriëntatie, 
samenwerking met vele andere partijen in de zorg en herkenbaarheid van Zorginstituut Nederland. 
Dit position paper is de aanzet daartoe. 

 HOUDBAARHEID VERZEKERDE ZORG STAAT OP HET SPEL
De Nederlandse gezondheidszorg is één van de betere in de wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via 
belastingen, premies en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal –jong, oud, gezond 
of ziek- rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Deze solidariteit tussen oude en jonge 
mensen en tussen zieke en gezonde mensen vinden we een collectief groot goed. Maar. De kosten van de 
zorg stijgen en blijven stijgen, vooral voor nieuwe behandeltechnieken, medicijnen en de langdurige zorg. 
Deze groei van de zorguitgaven zet de solidariteit onder druk en verdringt andere belangrijke collectieve 
uitgaven. En met meer mensen die gebruik maken van de zorg en de druk op het aantal zorgverleners 
staat ook de toegang tot de verzekerde zorg op het spel. 

Deze zorg wordt breed gedeeld. Als we niets doen, zullen we op de drie publieke doelen in onze zorg - 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid - moeten inleveren en zijn aanpassingen in de aanspraken 
en verhogingen van verplichte eigen betalingen van mensen onvermijdelijk. Dit vraagt om aanpassingen 
door alle betrokken partijen (overheid, burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars). Bij de overheid 
ligt de verantwoordelijkheid om onder andere via het pakketbeheer te regelen dat alleen die zorg wordt 
geleverd die echt werkt en dat we dat efficiënt organiseren. En als het over het pakketbeheer gaat, doet 
men natuurlijk een beroep op het Zorginstituut om een meer uitgesproken en krachtiger positie in te 
nemen om aan die toekomstbestendige zorg te werken.

 ZORGINSTITUUT PAKT DE HANDSCHOEN OP
Het oppakken van de hiervoor geschetste uitdaging vraagt om maatschappelijke keuzes. Door te agenderen 
en met haar wettelijk instrumenten kan het ZIN er voor zorgen dat alle betrokkenen die keuzes ook maken en 
daar concrete stappen in gaan zetten. Wij gaan immers over het samenstellen van het pakket van goede  
verzekerde zorg. Daar overleggen, adviseren en oordelen we over. Wat gaat er in, wat gaat er uit. En dat doen 
we binnen de grenzen van o.a. wet en budget zoals dat wordt vastgesteld door ons parlement. We richten 
onze pakkettaak zowel op behandelingen als geneesmiddelen met grote maatschappelijke consequenties.  

Zorginstituut Nederland faciliteert en organiseert de noodzakelijke keuzes om onze zorg goed en betaalbaar 
te houden. Meer dan ooit zetten wij onze taken en bevoegdheden zo in dat het geld voor de zorg, waar we 
allemaal aan mee betalen, alleen wordt besteed aan zorg die aantoonbaar bijdraagt aan het functioneren 
van mensen die op die zorg zijn aangewezen. Deze ingewikkelde keuzes organiseren we uiteindelijk voor en 
namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare 
zorg. Dat is het doel.
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 BEWEZEN EFFECTIEVE ZORG CENTRAAL IN SAMENSTELLEN PAKKET VAN GOEDE  
VERZEKERDE ZORG
We gaan bij onze kerntaak, het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg, al onze pijlen 
richten op de voorwaarden van die verzekerde zorg. Een belangrijke voorwaarde is dat voldoende  
bewezen effectieve zorg wordt vergoed en bewezen niet effectieve zorg wordt uitgesloten van ver- 
goeding. Zorg met onvoldoende onderbouwing vraagt om onderzoek naar onderbouwing. Die onder-
bouwing moet zeker voldoen aan het wettelijke criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’. 

Deze voorwaarden van de verzekerde zorg bepalen het wettelijk kader van de geleverde zorg. Ook af-
spraken door de betrokken partijen in de zorg over de wijze waarop de zorg wordt verleend, bijvoorbeeld 
kwaliteitsstandaarden, kunnen dan via het Zorginstituut onderdeel gaan uitmaken van de voorwaarden 
voor verzekerde zorg. De voorwaarden van verzekerde zorg vinden vervolgens hun weg naar de praktijk. 
Dat loopt via de verzekeraars en de bestuurders van de zorgaanbieders. Om uiteindelijk bij de (behandel)
relatie tussen zorgaanbieder en patiënt of cliënt uit te komen. Door voorwaarden aan de verzekerde zorg 
te verbinden, zoals voor welke patiënten en cliënten is dit wel en voor welke geen goede verzekerde zorg, 
dragen we bij aan gepaste geleverde zorg.

Daarom gaan wij onze taken nog meer in samenhang uitvoeren, zodat zij elkaar verder versterken en we 
een eenduidiger gezicht naar de buitenwereld hebben. Het gaat om de taken met betrekking tot klassiek 
pakketbeheer (standpunten en adviezen), kwaliteitstandaarden en kwaliteitsinformatie, systematische 
doorlichting (zinnige en passende zorg), data (over gebruik verzekerde zorg) en risicoverevening. Voor 
wat betreft de kwaliteitstaken wil het Zorginstituut actief gaan toetsen hoe de uitkomsten van kwaliteits- 
afspraken bijdragen aan de voorwaarden van goede verzekerde zorg of via een generiek kwaliteitskader 
passende zorg. We willen dat afspraken over kwaliteit onderdeel worden van de randvoorwaarden voor 
verzekerde zorg.

Dit overdenken en overleggen wij met onze opdrachtgever (ministerie VWS), andere overheidsinstellingen 
en met de (bestuurlijke) vertegenwoordigers van de zorgpartijen (aanbieders, professionals, verzeke-
raars, patiënten). Hoe gaan we deze focus op de voorwaarden van die verzekerde zorg goed aanpakken?

 

Toekomstbestendige zorg; dé grote opgave
In internationale vergelijkingen komt de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland er  
steevast (zeer) goed uit. Dat heeft ook een prijs. Kijkend naar de komende twintig jaar is het helder dat 
de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid onder druk komen te staan. De Nederlanders maken 
zich daarover zorgen: “Kan ik het straks nog wel betalen?”, “Kan de overheid het straks nog wel  
betalen?” en “Hoe is de beschikbaarheid van zorg nu en in de toekomst?” Politiek en de Rijksoverheid 
zijn het eens dat het toekomstbestendig maken van de zorg een grote en urgente opgave is. Voor de 
betrokkenen in de zorg is dit dé opgave. Ook voor het Zorginstituut. 

De SER zegt daarover in haar rapport ‘Zorg voor de toekomst: over de toekomstbestendigheid van de 
zorg’ uit juni 2020: het vraagstuk van die toekomstbestendigheid kent drie hoofddimensies, namelijk 
arbeidsmarkt & schaarse mensen, financiën & schaarse middelen en draagvlak & solidariteit. Een brede 
en integrale benadering is nodig. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid moeten in samenhang 
worden bezien.

Voor ons is deze analyse zeer herkenbaar en zet ons aan tot meer inzet op de samenstelling van het  
pakket van goede verzekerde zorg. 
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 AANPAK VAN HET ZORGINSTITUUT
De publieke waarden kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid bepalen alle drie in gelijke mate en 
in samenhang ons kompas. Bij het vaststellen van de randvoorwaarden voor verzekerde zorg zullen we 
altijd vroegtijdig een herkenbare positie kiezen. Onder andere door een transparante werkagenda op te 
stellen. We zijn helder over ons proces, onze besluitvorming en het beoogd resultaat. Zodat duidelijk is 
wat men van ons kan en mag verwachten.

De grote maatschappelijke (internationale) thema’s op het gebied van de (risico’s in de) zorg bepalen 
onze werkagenda en prioriteiten. Denk daarbij aan de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten,  
oncologische zorg, geestelijke gezondheidszorg en passende zorg in brede zin in de (langdurige) zorg aan 
zorg- en hulpbehoevenden. We bevragen de maatschappelijk relevante partijen en halen dat wat er leeft 
bij het algemeen publiek naar binnen. We agenderen, we gaan het gesprek aan met partijen en we stimu-
leren de rol van partijen. En … we nemen die rol over waar dat vanuit publiek belang nodig is (regie).

De kijk op zorg verandert. Meer en meer is het uitgangspunt dat iedereen in onze samenleving mee doet 
en kan doen. Naar eigen vermogen, ook mensen met een beperking of mensen die tijdelijk of chronisch 
ziek zijn. We kijken naar wat mensen kunnen, en niet wat ze niet (meer) kunnen. Dat stelt andere eisen 
aan de collectieve en individuele zorg: minder gericht op genezing, meer op behoud van functioneren en 
zelfredzaamheid, meer regie, afstemming en coördinatie tussen verschillende zorgvormen. Deze kunnen 
dan via het Zorginstituut onderdeel gaan uitmaken van de voorwaarden voor het pakket van goede 
verzekerde zorg.

Kerntaken en werkwijze Zorginstituut

Onze kerntaken zijn:
• advisering aan de minister over de inhoud van het verzekerde pakket;
• eenduidige uitleg van de verzekerde zorg;
• bevordering van de kwaliteit van zorg en inzicht in de kwaliteit van zorg;
• bevordering van digitale informatie-uitwisseling in de zorg;
• beheer en verdeling van het premiegeld over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun  

verzekeringsplicht kunnen nakomen.

Onze kerntaken en de bevoegdheden die we daarbij hebben, liggen vast in de Zorgverzekeringswet en 
de Wet langdurige Zorg. Het Zorginstituut heet voor de wet een Zelfstandig bestuursorgaan (Zbo) en legt 
verantwoording af aan de minister van VWS. Om de maatschappelijke verankering te borgen heeft het 
Zorginstituut drie adviescommissies met externe leden.

Kwaliteitsraad (KR)
De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van 
kwaliteit van zorg. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Zorginstituut en heeft een 
wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut.

Wetenschappelijke Advies Raad (WAR)
De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een integrale beoordelingscommissie, die wetenschappelijke 
adviezen geeft op het gebied van de taken in het kader van pakketbeheer en op het gebied van kwaliteit. 
Daarnaast zijn er voor specifieke aandachtsgebieden aparte werkcommissies. De WAR bestaat uit verschil-
lende deskundigen, waaronder artsen, wetenschappers, onderzoekers en beleidsadviseurs binnen de zorg.

Advies Commissie Pakket (ACP)
De Adviescommissie Pakket adviseert over voorgenomen rapporten en signalementen waarin het 
Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over 
ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.
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We volgen de implementatie van de voorwaarden voor verzekerde zorg door de hele keten: van Zorg- 
instituut, NZa, verzekeraar, zorgbestuurder, zorgprofessional, etc. naar de spreekkamer of werkplek. Ener-
zijds om te leren of de uitwerking past bij het beoogde doel, anderzijds om in te kunnen grijpen wanneer er 
meer dan verantwoord van de voorwaarden van verzekerde zorg wordt afgeweken (pas toe of leg uit).

 ROL EN POSITIE ZORGINSTITUUT
Onze taak, het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg, voeren wij uit voor zeventien 
miljoen Nederlanders. Namens hen stellen regering en parlement vast wat de randvoorwaarden voor 
goede zorg zijn en wat we daarvoor willen betalen. Goede zorg is bewezen effectief, voldoet aan ‘stand 
van wetenschap en praktijk’ en is goed bruikbaar voor de patiënten en cliënten die erop aangewezen zijn. 
Het Zorginstituut ondersteunt ook de noodzakelijke en eenduidige gegevensuitwisseling in de zorg. Het 
is aan de zorgaanbieders en zorgverzekeraars om -in samenspraak met de patiënten- die goede  
verzekerde zorg binnen het vastgestelde budget te leveren.

Het Zorginstituut zit net als de NZa en de IGJ in de publieke schil (overheid) rond de privaat georganiseerde 
zorg (zorgaanbieders). VWS is vanuit de overheid het verantwoordelijke ministerie (‘stelselhouder’) 
en stelt de beleidskaders vast. En Zorginstituut Nederland voert uit door het scheppen van de juiste 
randvoorwaarden voor goede verzekerde zorg. Voortdurend toetsend op de publieke waarden kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dat doen we samen met andere Zbo’s en agentschappen waarmee 
we ook nadrukkelijker gezamenlijk zullen optrekken om de publieke doelen te realiseren.

Dat vraagt om een zelfverzekerde uitvoering van de taak die op onze schouders rust. Samengevat is het 
Zorginstituut van ‘het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg’. En samenstellen is voor 
ons een werkwoord, waarbij we actief gebruik maken van de kennis en kunde van alle betrokken partijen.

 
Ontwikkeling kwaliteitstaken
Het Zorginstituut heeft in 2014 naast haar pakkettaak een aantal wettelijke kwaliteitstaken opgedragen 
gekregen. Vanaf dat moment heet het Zorginstituut zich uitdrukkelijker met de kwaliteit van geleverde 
zorg beziggehouden Het gaat om het stimuleren van de continue kwaliteitsverbetering in de gezond-
heidszorg en het voor iedereen toegankelijk maken van begrijpelijke en betrouwbare informatie over 
de kwaliteit van de geleverde zorg. Kwaliteitsstandaarden en de bijbehorende meetinstrumenten en 
informatiestandaarden leveren hier als kwaliteitsinstrumenten een belangrijke bijdrage aan.

Implementatie van (pakket)afspraken via de weg van de kwaliteitsinstrumenten blijkt weerbarstig omdat 
deze afspraken geen wettelijke basis hebben. De positie en de toegewezen instrumenten van het Zorg- 
instituut hebben geen invloed op de mate waarin de professionals op de werkvloer volgens de kwaliteits-
standaarden handelen. 

Daarom gaat het Zorginstituut zich vanaf nu meer richten op de voorwaarden voor goede verzekerde 
zorg. Het Zorginstituut wil actief gaan toetsen of de uitkomsten van kwaliteitsafspraken bijdragen aan de 
voorwaarden van goede verzekerde zorg. Afspraken over kwaliteit worden onderdeel van de rand- 
voorwaarden voor verzekerde zorg; dat is nu (nog) niet het geval. Het expliciet maken van ‘wat is  
kwaliteit’, is vanuit publiek perspectief  noodzakelijk om de juiste zorg op de juiste plek in het verzekerde 
pakket op te nemen. Veldpartijen stellen criteria van goede zorg voor in kwaliteitsstandaarden, wij  
kunnen agenderen, stimuleren en tenslotte toetsen wij deze standaarden aan kwaliteit, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid en stellen vast. Bij het inschrijven van een kwaliteitsstandaard in het openbaar 
register toetst het Zorginstituut ook op de beschrijving van de organisatie van zorg, inclusief zorg- 
innovatie, en eventueel ook op de uitvoerbaarheid in de regio waar zorg wordt verleend.

Bij dit agenderen, stimuleren en toetsen treedt het Zorginstituut meer op als ‘procesarchitect’ en minder 
als inhoudelijk deskundige. Het doel is om alle betrokken partijen op basis van overeenstemming tot 
afspraken te laten komen. Lukt dat niet, dan nemen wij het initiatief over en geven wij de Kwaliteitsraad 
de opdracht om de kwaliteitsafspraak te formuleren, de ‘doorzettingsmacht’ van het Zorginstituut.  
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