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Verwachting?

Agenda door mij voorbereid: 

- Introductie

- Overzicht financiering van de zorg

- WLZ & WMO

- ZVW

Maar: waar wat wilt u meenemen?
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Wet langdurige zorg (Wlz)

Mensen met een zware zorgvraag die constant toezicht, zorg 

of begeleiding nodig hebben. 

De Rijksoverheid betaalt, de zorgkantoren van de 

zorgverzekeraars coördineren de uitvoering. Hiervoor is 

Nederland opgedeeld in zorgregio’s. Binnen deze regio’s 
regelen zorgkanoren de zorg voor alle zorgbehoevenden, 

ongeacht waar ze verzekerd zijn. 

Met een Wlz-indicatie (CIZ) kunnen mensen terecht in een 

verpleeghuis, een instelling voor mensen met een 

handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor 
kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg.



Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mensen zo lang mogelijk thuis laten 

wonen bv door: 

• huishoudelijke hulp

• woningaanpassingen

• een rolstoel / scootmobiel

• taxivervoer

• begeleiding, bijvoorbeeld 

dagbesteding of 

woonbegeleiding

• mantelzorgondersteuning

• respijtzorg, bijvoorbeeld 

logeeropvang

• beschermd wonen





Strategische doelen VGZ

1. Betaalbare zorg: een zorggarantie voor al onze 

verzekerden nu en in de toekomst.

2. Concurrerende premie: een top 2 positie in 

Nederland voor de premie van de VGZ ruime keuze 

polis.

3. Verhoogde klantloyaliteit: een verhoogde 

klanttevredenheid en klantloyaliteit blijkens een 
hogere NPS (Net Promotor Score).
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Concurrerende premie

14

n cVGZ ZK-Achmea CZ Menzis DSW

 Premiestelling 2017 

 VGZ - 

Gemiddeld  

ZK-Achmea - 

Gemiddeld 

CZ - 

Hoofdpolis

Menzis  - 

Hoofdpolis

DSW  - 

Hoofdpolis

rekenpremie VWS 2017 1.326             1.326             1.326             1.326             1.326             

resultaat verevening en zorginkoop -65                  -0                    2                      37                   -38                  

bedrijfskosten en schadebeh.kosten 78                   88                   76                   78                   74                   

inzet beleggingsopbrengsten -                  -                  -                  -                  -                  

onttrekking aan reserves -98                  -114               -148               -103               -94                  

toevoeging aan reserves -                  -                  -                  -                  -                  

opslag winst -                  -                  -                  -                  -                  

overig, incl opslag i.v.m. coll.kortingen 94                   109                 99                   89                   28                   

gemiddelde premie excl. Coll.kortingen 1.334             1.409             1.354             1.428             1.296             

Bruto per maand 111,19           117,45           112,85           119,00           108,00           
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Resultaat vervening en zorginkoop
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Zorgkosten Verevening

Zorgsoort € x mrd.
Soort hulp PC 2016

MSZ  5,7 
GGZ 0,9 
Farmaceutische zorg 1,1 
Huisartsen en ketenzorg 0,8 
Wijkverpleging 0,7 
Hulpmiddelen 0,4 
Mondzorg 0,2 
Paramedische hulp 0,2 
Geboortezorg 0,1 

Totaal Zorgkosten 10,1 
Eigen Risico 0,7 

Uit te keren 9,4 

Deelbijdrage € x mrd.

Soort hulp PC 2016

Variabel 8,6 

Vast -
GGZ 18+ 0,9 

LGGZ 18+ 0,1 
Wijkverpleging 0,8 

Eigen Risico 0,8-
Totaal Verevening 9,6 
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Doelen Risicoverevening 

1.Gelijk speelveld 

2.Voorkomen Risicoselectie 

Zodat 

1.Uniforme premie 

2.Onderscheid door doelmatigheid en kwaliteit 

17Typ titel en datum
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Solidariteit 

Inkomenssolidariteit van hoge met lage inkomens is geregeld via de procentuele 

inkomensafhankelijke bijdrage. Hoge inkomens betalen meer dan lage inkomens. 

Hierin zijn nog wel verdere keuzes te maken in welke mate hogere inkomens 
solidair zijn met lagere inkomens.

Gezondheidssolidariteit van gezond met ziek is geregeld via de nominale premie. 
Gezonden betalen evenveel nominale premie als zieken en betalen dus gelijk 

mee aan hun kosten. Eigen risico is een inperking van deze solidariteit. 

Gezonden betalen niet mee aan de kosten onder de ER grens. 

Risicoverevening zorgt voor behoud van gezondheidssolidariteit. Daar waar de 

risicoverevening niet goed werkt staat de gezondheidssolidariteit onder druk.

18Typ titel en datum





3 voorbeelden van zorgvernieuwing

• Kijk en luistergeld voor het (niet) plaatsen van 

buisjes – Flevoziekenhuis

• Optometrische screening – Ziekenhuis Bernhoven

• Dotter in dagbehandeling – OLVG

Zelf een Good Practice? Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven die de zorg verbeteren en de doelmatigheid verder 

vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan ook uit om deze initiatieven aan te reiken via ons Zinnige Zorg Loket: 

zinnigezorgloket@vgz.nl.

Zinnige Zorg






