
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheid dichterbij: 
speerpunten preventie 
 

 
Datum: maart 2022 

 



 

2 
 

Wat kunt u lezen 
in deze paper? 
 

1) Onze ambitie bij preventie 4 

2) Onze rol bij preventie 5 

3) Onze speerpunten bij preventie en de benodigde 
randvoorwaarden 6 

4) Wat gaan we oppakken om preventie te versterken? 6 



 

3 
 

Onze bijdrage aan preventie om gezondheid 
dichterbij te brengen voor iedereen   

Dit document beschrijft de bijdrage van Zilveren Kruis aan preventie 
van gezondheidsproblemen en onnodig zorggebruik met zorginkoop, 
(collectieve) vergoeding aanvullende verzekering en samenwerking 
met gemeenten.  
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1) Onze ambitie bij preventie  

Onze visie is ‘Gezondheid dichterbij voor iedereen’ 

Als verzekerden zorg nodig hebben, dan zorgen we ervoor dat ze die zoveel mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving ontvangen. Samen met zorgaanbieders verleiden we klanten om hun zorg 
anders te regelen (digitaal) en zorg te ontvangen op de plek waar ze willen.  Met onze manier van 
werken willen we een 9+ klantbeleving realiseren voor 5 miljoen klanten tegen een concurrerende 
premie. Klanten ervaren dat zij goed verzekerd zijn en ervaren geen verrassingen op financieel 
gebied. 

Onze ambitie is om klanten anders te laten denken en handelen over 
gezondheid 

We hebben een brede visie op gezondheid: gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Het gaat over 
lichaam, geest, omgeving en relaties. Vanuit deze brede visie stimuleren en helpen we verzekerden 
om gezonder te leven en te werken. Maar onze ambitie richt zich ook op zorgaanbieders: niet altijd 
draagt meer zorg bij aan meer gezondheid.  

Preventie richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen en onnodig 
zorggebruik 

Zilveren Kruis heeft een ambitie om actief bij te dragen aan de gezondheid van haar verzekerden 
en daarom is preventie essentieel om onze visie ‘Gezondheid dichterbij voor iedereen’ te 
realiseren. Preventie dient twee doelen.   

▪ Allereerst is preventie gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Vaak gaat 
het dan om leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen en is preventie dus gericht op 
het verbeteren van leefstijl en vroegsignalering bij risicogroepen.  

▪ Preventie gaat anderzijds ook om het voorkomen van onnodig zorggebruik. Dat omvat 
verschillende onderdelen. Allereerst voorkomen dat sociale problemen in het medische 
domein worden opgelost. Daarnaast gaat het om gepast gebruik van zorg: soms is 
behandeling in de eerste lijn net zo effectief als behandeling in de tweede lijn. Al deze 
activiteiten dragen bij aan preventie en worden samengevat met “voorkomen, vervangen, 
verplaatsen”.  

Zo breed zien we preventie, maar wel steeds vanuit onze rol als zorgverzekeraar. 
Gezondheidsbescherming rekenen we niet tot onze rol, ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering in samenwerking met gemeenten en collectiviteiten wel. 
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2) Onze rol bij preventie 

Onze gezondheidsambitie betekent concreet het volgende bij preventie vanuit onze rol in de 
basisverzekering, de Wlz, bij (collectieve) aanvullende verzekeringen en bij samenwerking met 
gemeenten:  

▪ We hebben in de basisverzekering een zorgplicht en vanuit dat perspectief willen we dat 
preventieve interventies die zijn opgenomen in de basisverzekering en die bijdragen aan 
het voorkomen van gezondheidsproblemen maximaal bereikbaar zijn voor onze 
verzekerden. Veel van die interventies zijn onderdeel van de eerstelijnszorg en van de 
professionele richtlijnen van de beroepsbeoefenaren. Als die interventies er nog niet zijn 
ontwikkelen we die samen met aanbieders.   Als we samen met onze zorgaanbieders 
mogelijkheden zien voor het voorkomen van onnodig zorggebruik, maken we daar 
afspraken over. Dat nemen we mee in de contract afspraken door inkoop op uitkomsten en 
dat gaat dus veel verder dan alleen de preventieve interventies in de basisverzekering of 
de eerste lijn: deze afspraken maken we in de GGZ, MSZ, wijkverpleging etc. Als dat om 
innovatieve contracten vraagt, dan ontwikkelen we die met aanbieders.  Om flexibeler te 
zijn in de afspraken met zorgaanbieders, lobbyen we voor vermindering van de 
verantwoording op individueel niveau naar onze toezichthouders.   

▪ In de Wet langdurige zorg (Wlz) is preventie zowel gericht op het voorkomen van 
complicaties als op het voorkomen van onnodig zorggebruik. Preventie is onderdeel van 
de integrale zorg die via het zorgzwaartepakket wordt ingezet (de Wlz kent geen 
inkoopbare prestaties voor preventie). In ons inkoopbeleid stimuleren we de inzet op 
innovaties (bijvoorbeeld heupairbag, leefstijlmonitoring).  

▪ Met een passend aanbod van aanvullende verzekeringen sluiten we aan op de specifieke 
behoefte aan preventie van bepaalde groepen. Door samenwerking met collectiviteiten 
waarin we die preventieve interventies aanbieden, stimuleren we dat onze verzekerden 
ook gebruik maken van dat aanbod zodat ze maximaal bijdragen aan het voorkomen van 
gezondheidsproblemen en van onnodig zorggebruik.  

▪ Tot slot versterken we onze aanpak door de samenwerking met Gemeenten. Regionale 
samenwerking richten we zo in dat we door stapeling van verantwoordelijkheden (en 
financiering) bijdragen aan gezamenlijk vastgestelde speerpunten. Dat is ‘preventie’ 
gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Betere afstemming tussen medisch 
en sociaal domein is hierin de kern. Lokale preventieakkoorden vormen veelal een basis, 
regionaal voegen we meerwaarde toe door afspraken met de belangrijkste regionale 
partijen (waaronder de GGD). Zilveren Kruis is in haar kernregio’s (11 in totaal) 
verantwoordelijk voor het samen met gemeenten opzetten van een regionale- en lokale 
preventie-infrastructuur conform de afspraken die daarover zijn gemaakt tussen VNG, ZN 
en VWS. Bij ‘ouderen’ en GGZ’ ligt de focus vooral op voorkomen van onnodig zorggebruik 
en zijn de afspraken binnen ZN verband over de aanpak van Juiste Zorg op de Juiste Plek 
het kader.  
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3) Onze speerpunten bij preventie en de 
benodigde randvoorwaarden   

Preventie vraagt een lange adem en focus en daarom kiezen we in eerste instantie drie 
speerpunten. Deze zijn gekozen omdat we verwachten hiermee de grootste impact hebben op 
gezondheid (en op wat langere termijn zorgkosten).  

1. Roken: roken levert grote gezondheidsschade op, maar er is ook aangetoond dat het terug 
dringbaar is. Doel is verminderen aantal rokers conform het landelijk gestelde doel in het 
Nationale Preventieakkoord in samenwerking met gemeentelijk aanpak  

2. Valpreventie: valincidenten hebben veel impact op zelfredzaamheid en kwaliteit van 
leven, en leiden jaarlijks tot hoge kosten in de spoedeisende zorg. Doel is om een 
sluitende ketenaanpak te realiseren in aantal pilotregio’s om daarna op te schalen 

3. Overgewicht en bewegen: overgewicht heeft impact op chronische aandoeningen. De GLI-
interventie wordt nog maar beperkt ingezet. Doel is om de GLI  beter toegankelijk te 
maken als onderdeel  van de integrale aanpak in regio t.a.v. gezond gewicht   

Voor elk van deze speerpunten stemmen we het aanbod van instellingen in de ZvW en Wlz met 
lokale gemeentelijke initiatieven af zodat er een sluitende ketenaanpak mogelijk is en we ook 
specifiek aandacht vragen voor het bereiken van de meest kwetsbare groepen in de samenleving.  

 

4) Wat gaan we oppakken om preventie te 
versterken?  

Vanuit de keuze voor deze 3 speerpunten en vanuit onze rol bij preventie in de basisverzekering, 
aanvullende verzekering, Wlz en samenwerking met Gemeenten, willen we de volgende 
activiteiten oppakken en zodanig uitwerken dat ze elkaar versterken (zie tabel). Sommige 
activiteiten lopen nu al, andere komen tot uiting in ons inkoopbeleid 2023 en weer andere zijn 
onderdeel van lopende samenwerkingstrajecten. Vanuit een nulmeting van gebruik van 
preventieve interventies voor roken, valpreventie en GLI willen we gericht werken aan een groter 
bereik van deze interventies. 

Voorkomen van gezondheidsproblemen en onnodig zorggebruik vraagt ook om samenwerking 
tussen zorgprofessionals. Daarom gaan we in ons inkoopbeleid 2023 uitwerken hoe we binnen de 
eerste lijn (o.a. paramedie, de specialist ouderengeneeskunde en de apotheek) aansluiten op de al 
lopende samenwerking van regio-organisaties met de wijkverpleging. Daarnaast ontwikkelen we 
een plan van aanpak preventie-infrastructuur voor samenwerking met gemeenten en het sociale 
domein.  

Inkoop op uitkomsten: waar we samen met onze zorgaanbieders kansen zien om onnodig 
zorggebruik te voorkomen, maken we daarover afspraken tijdens de zorginkoop. Voorwaarde is dat 
we tot toetsbare kpi’s kunnen komen om effecten te meten op gezondheidsproblemen en/of 
onnodig zorggebruik.  
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Overzicht activiteiten versterken preventie  

 

 Valpreventie Roken Overgewicht 

Doel 
Vergroten gebruik 

valpreventie trainingen 

Vergroten gebruik 

stoppen met roken 

programma’s 

Vergroten gebruik Gli 

Ba
si

sv
er

ze
ke

rin
g 

Ontwikkelen van 
preventieve 
interventies ten 
behoeve 
basisverzekering 

Stimuleren traject ZiNL 

om valpreventie training 

onder te brengen in 

basisverzekering 

Waar nodig aanvullende 

programma’s voordragen 

voor toetsing door ZiNL  

Monitoren ontwikkeling 

GLi voor kinderen en t.z.t. 

vertalen naar 

inkoopbeleid  

Inkopen van 
preventieve 
interventies 

Afspraken HA/POH 

screening en activatie 

deelname training 

valpreventie  

Afspraken paramedie 

aanbieden 

valpreventietraining 

Afspraken met HA / POH 

over verwijzen naar SMR 

of het zelf aanbieden van 

SMR  

In elke gemeente in ons 

kernwerkgebied is 

tenminste één 

gecontracteerde GLI 

aanbieder actief  

W
lz

 

Stimuleren van 
innovaties 

Afspraken met aanbieders 

over het aanbieden van 

valpreventietrainingen 

aan bewoners en mensen 

met VPT/MPT 

Specifieke aandacht voor 

leefstijlbevordering voor 

WLZ clienten 

Specifieke aandacht voor 

leefstijlbevordering voor 

WLZ cliënten 

Aa
nv

ul
le

nd
e 

ve
rz

ek
er

in
ge

n 

Dekking van 
preventieve 
interventies 

Uitbreiden Valpreventie 

naar 2-sterren  dekking 

-  

Samenwerking 
collectiviteiten 

Lokale afspraken over 

financiering kosten  

ouderen zonder AV door 

gemeenten  

  

Ge
m

ee
nt

en
 

Afstemming 
lokale / regionale 
speerpunten 

Valpreventie is speerpunt 

in een aantal regio’s (oa 

Vitaal en Gezond 

Amsterdam, Flevoland, 

Zwolle. Fryske Marren)  

Gezamenlijke aanpak 

formuleren  

 

Gezamenlijke aanpak 

formuleren  

 

Sluitende keten 
aanpak 
organiseren 

lokale afspraken keten 

aanpak  

Samen optrekken in een 

betere toeleiding naar 

SMR zorg  

 

Gemeentelijk 

beweegaanbod is 

afgestemd met de GLI  

 



 

8 
 

Wij helpen u 
graag verder 

Kijk op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders 

Op onze website vindt u veel informatie. Heeft u het antwoord op uw vraag niet 
gevonden? Op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact vindt u een overzicht van 
alle contactmogelijkheden en openingstijden. 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact

