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Zilveren Kruis vergroot waarde voor klant door zelfregie 

patiënt, verbeteren kwaliteit en verlagen zorgkosten 

Klanten ondersteunen  

bij zelfregie 

Voor klanten relevante  

kwaliteit helpen verbeteren 

Klanten een herkenbaar  

financieel voordeel 

bieden in zorgkosten 

POLIS 

ZELF 
REGIE 

Elke patiënt met hart- en vaatziekten kan kiezen 

om controles thuis of door de huisarts uit te laten 

voeren 

Patiënt met hart- en vaatziekten ondergaat geen 

ingreep als dit niet nodig is en krijgt meteen de 

meest geschikte ingreep wanneer dit wel nodig is 

Alle klanten hebben een zo laag mogelijke 

premie omdat Zilveren Kruis doelmatige 

zorgverlening stimuleert 

Thema Gewaagd doel 
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Ziektelast van groep aandoeningen met de hoogste ziektelast1  

[DALY2 x 1.000] 

Hart- en vaatziekten blijven de komende jaren naast psy-

chische stoornissen aandoeningen met een hoge ziektelast 

 

1. In de prognoses zijn veranderingen in de ernst van aandoeningen (door bijv. betere behandeling) niet meegenomen. 

2. Disability-adjusted life years 

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 

Ziekten van de ademhalingsorganen 

878 

Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 
610 

Ziekten botspierstelsel en bindweefsel 

657 

Nieuwvormingen 

351 

Ziekten van hart en vaatstelsel 

394 

Psychische en gedragsstoornissen 
963 

933 
876 

855 
925 

837 
885 

2025 2017 
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Weinig 

Veel 

Preventie/CVRM 

Substitutie: meer zorgverlening 

in eerste lijn en thuis Meer zinnige/zuinige zorg 

Er zijn verschillende ontwikkelingen in het veld die de 

groei van de zorgvraag voor hart- en vaatziekten remmen 

1. Uit interne analyses blijkt dat kans op ingreep aan het hart tot 30% hoger dan verwacht is in de buurt van een hartcentrum. 

2. Bijvoorbeeld Verstandig Kiezen, Not to do, Zinnige Zuinige zorg 

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, Hartstichting (2015) , SIRM (Next level gezondheidszorg), ZiNl, declaratiedata ZK 

Door het promoten van een  

gezonde levensstijl en het 

beter inzetten van 

risicoprofilering/  

vroegdiagnostiek  worden 

minder mensen ziek. 

O.a. door inzet van E-health is 

behandeling van de chronische 

patiënt dichterbij huis mogelijk. 

Er bestaan grote verschillen 

tussen zorgaanbieders bij 

behandelkeuzes1. In het veld 

ontstaan initiatieven om deze 

verschillen terug te dringen2. 

Terugdringen behandelvariatie 

leidt tot minder complicaties en 

lagere zorgkosten. 
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De financiële 

prikkels in het 

zorgstelsel 

stimuleren niet het 

leveren van de 

beste kwaliteit van 

zorg1 

Inzicht in 

(verschillen in) 

kwaliteit v/d keten 

ontbreken of 

worden niet 

gedeeld indien wel 

beschikbaar 

De patiënt wordt 

nog niet altijd 

centraal gesteld en 

er wordt nog niet 

voldoende 

samengewerkt 

tussen 

zorgprofessionals2 

Wet- en regelgeving 

kan in de weg staan 

voor het 

implementeren van 

succesvolle 

innovaties3 

1. How should we pay for health care? van Porter en Kaplan (2014). 

2. Zorgmonitor 2015/2016 TNS NIPO en Gezondgids Consumentenbond augustus 2017 

3. Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg, contractvormen onder DOT van Zorgmarkt Advies in opdracht van NZa 

Zilveren Kruis wil voor 2025 meerdere knelpunten 

aanpakken om de groeiende zorgvraag op te vangen 

Gebrek 

aan inzicht 

Financiële 

prikkels 

Patiënt niet 

centraal 

Formele 

obstakels 
Gebrek aan 

inzicht 

Financiële 

prikkels 

Patiënt niet 

centraal 

Formele 

obstakels 
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Zilveren Kruis vergroot waarde voor klant door zelfregie 

patiënt, verbeteren kwaliteit en verlagen zorgkosten 

Zelfregie 

Kwaliteit 

Zorgkosten 

POLIS 

ZELF 
REGIE 

Thema 

 

Zilveren Kruis 

bekostigt 

zorg-

aanbieders in 

lijn met 

kwaliteit 

ZK 

ondersteunt 

klant met 

informatie om 

het zorgpad 

te verbeteren 

en zelfregie 

te stimuleren  

Zilveren Kruis 

geeft inzicht 

in kwaliteit 

van de keten 

Zilveren Kruis  

stimuleert 

actief 

innovaties 

t.b.v. HV-zorg 

thuis 


