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3.3 Activiteiten van Zorgverzekeraars Nederland

De terugtredende overheid, meer marktverantwoordelijkheden voor de zorgverzekeraars en het herle-
ven van de stelselherziening zijn leidraad voor de activiteiten van ZN, dat zich sinds 1995 profileert
als brancheorganisatie voor de zorgverzekering.

Werken aan branche-identeit
ZN wil geen sturende koepelorganisatie meer zijn. De relatie tussen Zeist en de leden is veel even-
wichtiger dan vroeger en de inbreng van de leden bij het ZN-beleid is groter. En hoewel privaat en
publiek, ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars, elkaar gevonden hebben, blijft de diversiteit van
de leden een rol spelen.
ZN wil eenheid in deze verscheidenheid te brengen door normen en waarden vast te stellen, volgens
welke alle leden zich gedragen op de markt van de zorgverzekeraars. Het grote belang van de gezond-
heidszorg maakt ook het verzekeren daarvan tot een zware taak. De Code Goed Zorgverzekeraar-
schap, in werking sinds 8 december 1997, moet een goede uitvoering daarvan garanderen.
In deze gedragscode hebben ZN en de leden gezamenlijk richtlijnen opgesteld. Centrale vragen zijn:
waar staan we als branchegenoten en hoe gaan we met elkaar en met onze klanten om? De basiswaar-
den zoals de leden die hebben vastgesteld zijn zekerheid, betrokkenheid en solidariteit. De zorgverze-
keraars willen volgens deze waarden opereren en betrokken partijen mogen hen hiernaar beoordelen.
Transparantie is het sleutelwoord: wat doen we, waarom doen we het en hoe doen we het?
Door de gedragscode is een vorm van toetsing in het leven geroepen. Toetsing is ook het doel van de
door ZN ingestelde Raad van Advies, die wordt gevormd door leden die in de maatschappij hun spo-
ren hebben verdiend. Een derde stap die ZN heeft gezet om verantwoording te kunnen afleggen was de
aanstelling van een Ombudsman Zorgverzekeringen op 1 januari 1996. De eerste Ombudsvrouw was
mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen, oud-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Zij
werd in 2000 opgevolgd door mevrouw mr. E.M.A. Schmitz, oud-staatssecretaris van Volksgezond-
heid.

Modernisering van de uitvoering van de AWBZ: het zorgkantoor
De veranderingen in de zorgverzekering raken niet alleen de ziekenfonds- en ziektekostenverzekering,
maar ook de AWBZ-gefinancierde zorg. De AWBZ-zorg verandert van aanbodgerichte zorg in vraag-
gerichte zorg. Vermaatschappelijking van de zorg, modernisering van de indicatiestelling, de intro-
duktie van persoonsgebonden budgetten en de groeiende variëteit aan zorgvormen zijn belangrijke
veranderingen. Efficiënt gebruik van de begrensde financiële middelen voor een groeiend aantal zorg-
vragers en gelijke rechten voor iedereen worden steeds belangrijker. Vergroting van de vrije marge
voor zorgvernieuwing, het versterken van de indicatiestelling en de regionale afweging bij de inzet van
middelen zijn de thema's voor de komende jaren.1

Het initiatief tot modernisering van de AWBZ ging in 1997 uit van de zorgverzekeraars die de uitvoe-
ring van de Wet als kerntaak zagen.2 De stuurgroep Zorgkantoren nieuwe stijl van Zorgverzekeraars
Nederland kwam in 1997 met voorstellen om het sinds 1968 bestaande systeem van Verbindingskan-
toren te moderniseren tot een bestel van zorgkantoren. Deze werkgroep stelde voor om VWS op voor-
dracht van ZN één zorgverzekeraar per regio als zorgkantoor te laten aanwijzen voor de uitvoering van
de AWBZ.
De politiek nam dit voorstel van de zorgverzekeraars over.3 Op 1 januari 1999 werden de Verbin-
dingskantoren opgeheven en vervangen door 31 regionaal werkende zorgkantoren. Iedere Nederlander
blijft via zijn of haar zorgverzekeraar verzekerd voor AWBZ-zorg, terwijl de zorgkantoren verant-
woordelijk worden voor de uitvoering.
De taken van de zorgkantoren zijn verdeeld over de terreinen4:
• patiënt/consument. De zorgkantoren verstrekken informatie over AWBZ-zorg, stellen het recht op

verzekering vast en bepalen en innen de eigen bijdrage.
• regionaal zorgbeleid. De zorgkantoren hebben de verantwoordelijkheid gekregen voor het vast-

stellen van de vierjaren planning voor het regionaal zorgbeleid. Zij sluiten met zorgaanbieders
contracten af over de aard, omvang en prijs van de zorg, vastgelegd in productieafspraken en ta-
rieven, voeren subsidieregelingen uit, voeren overleg met betrokken partijen over afstemming van
de kwantiteit en de kwaliteit van de zorg, zijn verantwoordelijk voor het verdelen van de wacht-
lijstmiddelen, houden toezicht op de instellingen en adviseren over de toelating en de huisvesting
van instellingen.
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• bedrijfsvoering voor een goede administratie en registratie
De missie van de zorgkantoren is: Het zorgkantoor staat voor een klantgerichte en doelmatige uitvoe-
ring van de AWBZ. Het zorgkantoor geeft op een actieve manier op regionaal niveau inhoud aan de
aanspraken die gelden binnen de sociale ziektekostenverzekering. Het zorgkantoor kent de zorg, kent
de wensen van de patiënten/cliënten en voert op basis van die kennis transparant en toetsbaar zijn ta-
ken uit. Die uitvoering is vrij van concurrentie tussen zorgverzekeraars.5

Zorgkantoren treden niet alleen op als uitvoerders van de AWBZ, maar proberen ook een voortrek-
kersrol te spelen bij het zorgbeleid, zoals in 2000 bij de wachtlijstproblemen in de gehandicaptenzorg. 6

De zorgkantoren namen in hun regio het voortouw om overleg te plegen met de regionale oudervere-
nigingen, de zorgaanbieders, de provincie en de gemeente om de wachtlijsten terug te dringen en om
het aanbod beter af te stemmen op de zorgbehoefte van de mensen. In Groningen bemiddelde het
zorgkantoor bij het huren van huizen voor gehandicapten die ongeveer dezelfde zorg nodig hadden,
samen konden wonen en met hun Persoonsgebonden Budget zelf  hun zorg konden financieren.
De taken en functies van de zorgkantoren worden steeds groter. Zorgkantoren zijn vanaf 2001 regio-
naal verantwoordelijk voor de registratie van wachtenden. Aanbesteding van de uitvoering van
AWBZ-taken door de overheid, visitatie, benchmarking en het afleggen van verantwoordelijkheid
zullen bepalend zijn voor hun bestaan. Dit zijn elementen die passen bij marktwerking, zoals door
Zorgverzekeraars Nederland wordt voorgestaan. Een marktwerking waar de Zorgkantoren voor zijn
toegerust, maar waarvoor wel de AWBZ zelf nog moet worden gemoderniseerd. Dat is echter een taak
voor de politiek.

De ZN/KPZ Regiovertegenwoordiging nieuwe stijl
Bij de invoering van de Wet Tarieven Gezondheidszorg werd in 1982 gekozen voor tariefonderhande-
lingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars op regionaal of lokaal niveau. Een vertegenwoordiger van
de ziektekostenverzekeraars nam naast het regionale ziekenfonds deel aan dit lokale overleg.7 Deze
Regiovertegenwoordigers, afgevaardigd door het KLOZ en de KPZ, kregen een duidelijke positie aan
de onderhandelingstafel met de ziekenhuisafgevaardigden.
De voordelen van dit regiovertegenwoordigingsmodel bleken groot. De onderhandelingen verliepen
efficiënt doordat niet alle individuele ziektekostenverzekeraars zich er mee hoefden te bemoeien. De
inbreng van de regiovertegenwoordiging droeg bij aan een beheerste kostenontwikkeling. De Regi-
overtegenwoordigers vormen een belangrijk informatiepunt voor de brancheorganisaties bij de lande-
lijke beleidsontwikkeling.
Bij de discussies over de stelselherziening werd ook gesproken over de regiovertegenwoordiging in
samenhang met de functie en de rol van zorgverzekeraars bij de zorginkoop. Door het vervallen van de
ziekenfondswerkgebieden, de convergentie van ziekenfonds- en ziektekostenverzekering en de
marktwerking werd de behoefte aan deze vertegenwoordiging alleen maar groter. De vorm van de re-
giovertegenwoordiging moest worden gemoderniseerd, maar hoe?
ZN en de KPZ besloten in 1996 de vertegenwoordiging voort te zetten. Het opheffen van het verte-
genwoordigingsmodel zou een onbeheersbare chaos op de zorginkoopmarkt tot gevolg kunnen heb-
ben.8 Elke ziektekostenverzekeraar of zorginkoopcombinatie zou zelf met alle ziekenhuizen moeten
onderhandelen, terwijl de bekostigingssystematiek van de instellingen gebaseerd bleef op de vorming
van één budget. De zorgverzekeraars bleven van mening dat, landelijk werkend of niet, het beste op
regionaal niveau sturing aan de zorg gegeven kon worden.
Zorgverzekeraars Nederland definieerde een Regiovertegenwoordiging Nieuwe Stijl9:
• het takenpakket werd beperkt tot het tweede compartiment, gekoppeld aan instellingen
• soberheid aan tafel door beperkte deelname van verzekeraarszijde, de marktleider, en een verte-

genwoordiger namens de andere verzekeraars
• geen gesloten beurzen; deelname aan het vertegenwoordigingsmodel is verplicht als men niet zelf

als marktleider aan tafel zit
• maatschappijneutrale uitvoering. De Regiovertegenwoordiger treedt op in het belang van alle

zorgverzekeraars. De leden van ZN en KPZ hebben de vertegenwoordigingsfunctie gedelegeerd
aan ZN, dat deze taak weer aan Regiovertegenwoordigers mandateert.

De Regiovertegenwoordigers zijn uitsluitend actief in het tweede compartiment, de reguliere curatieve
zorg. Het eerste compartiment, de AWBZ-sector, is het domein van de Zorgkantoren. Regiovertegen-
woordigers en Zorgkantoren stemmen wel hun beleid op elkaar af.
De ZN/KPZ Regiovertegenwoordigers nieuwe stijl zijn vanaf 1 januari 1999 actief. De hoofdtaken van
de Regiovertegenwoordigers zijn:
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• het voeren van overleg en het maken van afspraken met zorginstellingen en de daarbinnen werk-
zame specialisten voor contractering

• bijdragen aan de ontwikkeling van het zorgbeleid binnen de regio
• verzorgen van een spilfunctie in de regio door het vormen van een netwerk op beleidsmatig ni-

veau, het vergaren van kennis over het hele zorgveld en het functioneren als aanspreekpunt voor
andere zorgverzekeraars

De zorgverzekeraar die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regiovertegenwoordiging heeft
geen binding met de in die regio actieve marktleider. Hiervoor is gekozen om dubbele petten te ver-
mijden en om te garanderen dat het gezamenlijk belang van alle zorgverzekeraars in de regio wordt
gediend. ZN zorgt voor coördinatie om een uniform beleidskader te vormen. De rol van communicatie
en informatie is van grote invloed op de efficiency en kwaliteit van de uitvoering van de regioverte-
genwoordiging.
Zorgverzekeraars Nederland heeft zich met de Regiovertegenwoordigers een belangrijk gereedschap
verschaft om het zorgbeleid in het tweede compartiment aan de basis, de regio, te sturen. Het is afhan-
kelijk van de kennis en kwaliteiten van deze Vertegenwoordigers hoe effectief ZN de gemeenschap-
pelijke belangen van de zorgverzekeraars tegenover de zorgaanbieders kan behartigen.

De aanpak van wachttijden
De wachttijden in de gezondheidszorg zijn al jaren een bron van ellende voor de zorgconsument en
grond voor uitvoerige discussies door politiek en maatschappij. De door de politiek te beperkt toege-
stane groei voor de gezondheidszorg, de tekorten aan artsen, medisch personeel en de bureaucratie wa-
ren en zijn de belangrijkste oorzaken voor de in 2000 nog steeds groeiende wachtlijsten.
In maart 1998 besloten maatschappelijke organisaties en de politiek tot een gemeenschappelijke,
structurele aanpak van de wachttijden in de curatieve sector.10 Voor het Regeerakkoord 1998 van het
kabinet Kok-II werd de krapteproblematiek de leidraad bij het beleid voor de zorg en de volksgezond-
heid. 11 Het Platform Aanpak Wachttijden curatieve sector  moest onder leiding van oud-
staatssecretaris Dees de problemen aanpakken. Een brede coalitie van zorgverzekeraars, zorgaanbie-
ders, arbodiensten, patiënten- en consumentenorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties
deed concrete voorstellen als openbaarmaking van wachttijden, stroomlijning van logistieke processen
in de zorg en oprichting van voorzieningen van arbeidsgerelateerde aandoeningen, verbetering en ver-
ruiming van de financiering.
ZN behartigt de belangen van de zorgverzekeraars bij de wachtlijstproblemen door het vergaren van
kennis, die inzichtelijk te maken en de overheid daarmee te confronteren. Extra zorg is alleen op korte
termijn effectief, maar blijft op lange termijn een lapmiddel. Registratie is dan rendabeler: Want als je
écht weet hoe het zit, zou het wel eens mee kunnen vallen.12 De Taskforce aanpak Wachtlijsten werd
opgezet als samenwerkingsverband tussen ZN en het ministerie van VWS om de wachtlijsten in de
AWBZ op te schonen, onorthodoxe maatregelen te stimuleren en de structurele registratie voor de hele
AWBZ-sector op te zetten. De Taskforce bracht in juli 2000 voor de eerste maal in de geschiedenis de
wachtlijsten voor de sector Verpleging en Verzorging in kaart.13

Zorgverzekeraars Nederland stelde in 1999 conceptnormen op voor aanvaardbare wachttijden in de ca-
re en curesector. De partners van het Treekoverleg bereikten in februari en april 2000 overeenstem-
ming over streefnormen voor maximale wachttijden voor de curatieve sector, de thuiszorg, de gehan-
dicaptenzorg en de ouderenzorg.14

ZN spant zich niet alleen in voor normvastlegging, maar ook voor de landelijke wachtlijstregistratie,
vereenvoudiging van de regelgeving voor de wachtlijstbemiddeling en het in beeld brengen van de so-
ciale zekerheid. 15 Voorrangszorg voor zieke werknemers bleek politiek niet haalbaar, maar verbeterde
reïntegratie van werknemers in het arbeidsproces door het opzetten van een infrastructuur met de be-
schikbare kennis over arbeidsrelevante aandoeningen en de reïntegratieproblematiek wel. Arbodien-
sten en huisartsen kunnen aangeven naar welke centra patiënten met bepaalde aandoeningen het beste
kunnen gaan voor behandeling.
Het Platform Aanpak Wachttijden nam de adviezen over de reïntegratie van zieke werknemers en de
streefnormen voor wachtlijsten over. Deze normen moeten uiterlijk op 1 januari 2003 van kracht zijn.
Ondanks alle acties blijft het terugdringen van de wachtlijsten een langdurig, moeizaam proces. De
meeste lijsten groeiden in 2000 nog steeds. Toch worden langzaam successen geboekt. In november
2000 was de wachtlijst gehandicaptenzorg met ±25% gedaald.16
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De stelseldiscussie en Zorgverzekeraars Nederland; de ideologie
In het Regeerakkoord van het kabinet Kok-II werd afgesproken dat de regering zich zou beraden of het
wenselijk is om voor de langere termijn verdergaande aanpassingen van het verzekeringsstelsel voor
te bereiden, rekening houdend met de vergrijzing en de systemen en ontwikkeling in andere landen
van de Europese Unie.17 De stelseldiscussie barstte in 1998 weer los, voor het eerst sinds het vastlopen
van het Plan Simons. Het vervangen van het duale stelsel door een basisverzekering werd leidraad.
Minister Borst had zich al in maart 1998 voor de vaststelling van het Regeerakkoord uitgesproken
voor een basisverzekering als oplossing voor de problemen met de financiering van de gezondheids-
zorg. 18 Iedere politieke partij en maatschappelijke organisatie die bij de verzekering van de zorg be-
trokken was, formuleerde tussen 1998 en 2000 de eigen visie op de basisverzekering.
Het kabinet maakte op 24 november 2000 zijn voorkeur bekend: voor alle Nederlanders een vaste
kostendekkende premie voor hun ziektekostenverzekering. 19 Het belastingstelsel zou voldoende mo-
gelijkheden moeten bieden om de lagere inkomens te compenseren voor hogere kosten. Een mix van
een inkomensafhankelijke premie en een nominale premie werd onnnodig ingewikkeld geacht.
Zorgverzekeraars Nederland wijst de basisverzekering niet af, maar duidt er op dat bij de stelselher-
ziening moet worden uitgegaan van het wegnemen van de bestaande knelpunten in de zorg, niet bij de
verzekering. 20 De wachtlijsten in de zorg, het krappe en eenzijdige aanbod van zorgaanbieders en de
verstikkende budgettering zijn voorbeelden van problemen waarmee de burger te maken heeft. De
zorgverzekeraars willen, samen met de organisaties van de zorgaanbieders en van de consumenten
voor deze problemen oplossingen bieden. De voorwaarden die ZN stelt voor de toekomst van de ver-
zekeringsstelsel zijn21:
• de klant als koning. De positie van de consument moet worden verbeterd door meer keuzemoge-

lijkheden voor de zieke en de verzekerde, garanties voor tijdige beschikbaarheid van zorg en het
bevorderen van innovatieve ontwikkelingen van zorg- en veredelingsproducten.

• het verzekeringsstelsel moet worden afgestemd op de dynamiek van de zorgverlening en de vrije
toegankelijkheid tot de zorg. De lasten dienen via de zorgverzekering op rechtvaardige wijze over
de bevolking te worden verdeeld, afhankelijk van de maatschappelijke opvattingen over solidari-
teit.

• bevordering van de doelmatigheid boven kostenbeheersing. Er moet een nieuw evenwicht worden
gevonden tussen vraag en aanbod door gereguleerde marktwerking. Vaststelling van het collectie-
ve verzekeringspakket, de verzekerbaarheid van ziektekostenrisico's en de koopkracht van de con-
sument bepalen op welk kostenniveau het evenwicht tussen vraag en aanbod kan worden bereikt.
Marktconforme stimulansen moeten leiden tot een doelmatige uitvoering van zorg en verzekering.

• meer markt en ondernemingsgeest, minder overheid. Innovatie, doelmatigheid, keuzevrijheid, zorg
op maat en tijdige beschikbaarheid van de zorg zijn alleen levensvatbaar bij een meer vraagge-
richte ordening van de zorg. De overheid zal zich niet meer moeten richten op capaciteitsplanning,
detailpunten en macrobudgettering, maar zich bezig moeten houden met kwaliteitsborging, het
bewaken van voldoende marktwerking en een goed toezicht. Het toetsen van de uitkomsten van de
gezondheidszorg moet belangrijker zijn dan het controleren van het proces.

• meer verantwoordelijkheden voor de zorgverzekeraars om de knelpunten beter te kunnen aanpak-
ken, zoals de gebrekkige capaciteitsplanning, het knellende financiële kader, de financierings-
systemen, de wachtlijsten en de geringe differentiatiemogelijkheden in de ziekenfondsverzekering
voor pakket en eigen risico

• het verzekeringsstelsel mag de breedte en de omvang van het zorgaanbod niet beperken, zonder
daarbij de toegang tot het verzekerde deel van de zorg in gevaar te brengen

• een juist evenwicht tussen de maatschappelijke randvoorwaarden voor toegankelijkheid en solida-
riteit enerzijds en de keuzevrijheid en mogelijkheid van zorg op maat anderzijds

De vormgeving van de verzekering dient volgens ZN te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
• de veranderingen in het stelsel mogen geen directe schade toebrengen aan de posities van de indi-

viduele zorgverzekeraars
• de premiestelling moet verdergaand worden genominaliseerd om de marktwerking tussen zorgver-

zekeraars te stimuleren. Hiermee kan hun doelmatigheid worden vergroot.
• als in het verzekeringsstelsel voor alle verzekerden of categorieën van verzekerden een verzeke-

ringsplicht en toegankelijkheid geldt, dan moet de daarmee samenhangende gekoppelde vereve-
ning van schades uitvoerbaar zijn met instandhouding van het verzekeringskarakter

• bij de differentiatie in de premiestelling moet de risicosolidariteit volgens maatschappelijke nor-
men worden gegarandeerd. De overheid kan hiervoor regels stellen.
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• het verzekeringsstelsel moet zodanig worden vormgegeven dat de samenhang met ontwikkeling
op terreinen als sociale zekerheid, wonen en welzijn wordt gestimuleerd

De stelseldiscussie en Zorgverzekeraars Nederland; de budgettering
Zorgverzekeraars Nederland profileert zich niet alleen ideologisch, maar ook praktisch bij de ontwik-
keling van de stelselherziening. Meer verantwoordelijkheid voor de zorgverzekeraars voor hun eigen
bedrijfsvoering een grotere regierol voor de gezondheidszorg zijn leidraad. De belangrijkste voorbeel-
den zijn grotere budgetverantwoordelijkheden en de overname van de overheid van de regie over de
farmacie door de zorgverzekeraars.
ZN blijft pleiten voor vergroting van de budgettaire verantwoordelijkheid van de individuele zorgver-
zekeraars. De Toetsingscommissie Budgettering concludeerde in 1997 in haar rapport Verantwoord
verdelen binnen smalle marges dat de invoering van de verstrekkingenbudgettering en de afbouw van
verevening en nacalculatie een majeure systeemverandering vormden.22

Het systeem van overheidsregulering kan echter niet helemaal worden losgelaten, zoals in eerdere fa-
ses van de stelselherziening werd bepleit. De afstemming tussen de veranderingen op de zorgmarkt en
de financiering van de zorg houden geen gelijke tred. De jonge landelijk werkende zorgverzekeraars
worden door het bestaande budgetsysteem bevoordeeld boven de traditionele regionale zorgverzeke-
raars, die werken in gebieden waar de gezondheidstoestand minder gunstig is en het zorgaanbod groter
met een grotere zorgconsumptie. De landelijk werkende zorgverzekeraars moesten investeren om hun
ziekenfondsen van de grond te krijgen, waarbij de hun gegunde budgetten te laag zijn. In 1999 werd
tussen de politiek en de zorgverzekeraars een convenant gesloten over de budgettering met afspraken
over aanpassing van de verevening.

De stelseldiscussie en Zorgverzekeraars Nederland; de farmacie
De prijzen van de geneesmiddelen bleven stijgen, ondanks de overheidsregelgeving. ZN en haar leden
wilden daarom de regierol  bij het betaalbaar en toegankelijk houden van de farmaceutische zorg.23 ZN
publiceerde in november 1999 het rapport Geneesmiddel verzekerd, waarin zij pleitte voor een actie-
vere rol van de zorgverzekeraars in de geneesmiddelenvoorziening, in samenwerking met de artsen, de
overheid en de andere partijen in de zorg. De verzekeraars wilden zich meer als ondernemers opstel-
len, die voor eigen rekening en risico werken en met elkaar concurreren om de gunst van de verzeker-
de.
Historisch gezien hebben de verzekeraars gelijk. Vóór de doorvoering van het Ziekenfondsenbesluit in
1941 waren de ziekenfondsen volledig verantwoordelijk voor hun financiële exploitatie en hun leden-
werving. Voor de beheersing van de kosten van de farmacie bestonden goed ontwikkelde systemen als
het Zaanlandse stelsel met zijn varianten, de collectieve lokale ziekenfondsovereenkomsten tussen de
ziekenfondsen, de artsen en de apothekers waarin de kosten en afspraken voor de receptuur waren
vastgelegd en het verschijnsel van de eigen apotheken van de onderling beheerde fondsen. De kosten
in dit marktbestel waren stabiel of de kostenstijging verliep beheerst.24 Dit veranderde na de volledige
vergoeding van de receptuur als verstrekking volgens de verplichte verzekering.
De zorgverzekeraars formuleerden in 1999 een landelijk beleid voor de aanpak van de farmaceutische
kosten langs drie lijnen:
• verbetering van de samenwerking met de artsen om het efficiënter voorschrijven te bevorderen.

Zorgverzekeraars moeten de artsen ondersteunen en belonen. Het voorschrijfgedrag kan worden
verbeterd door elektronische protocollen.

• de zorgverzekeraars willen, als zij verantwoordelijk worden voor de inkoop van medicijnen, het
recht van afleveren en inkopen aanbesteden. Bestaande apothekers of apothekersketens kunnen
een rol krijgen, maar ook nieuwe partijen. Dit bevordert de concurrentie in de distributie van ge-
neesmiddelen en houdt de prijzen lager.

• de zorgverzekeraars willen op termijn het oude, beproefde systeem van formularia of voorkeurs-
lijsten van geneesmiddelen opnieuw in een moderne vorm invoeren. Hiervoor zullen zij een be-
roep doen op farmacotherapeutische experts. De verzekerden wordt gegarandeerd dat zij met deze
vastgestelde geneesmiddelen voor alle voorkomende aandoeningen volgens de meest recente me-
disch-wetenschappelijke standaarden kunnen worden behandeld.

Deze plannen moeten niet alleen financieel winst opleveren, maar ook de groei van het medicijnge-
bruik afremmen. De baten moeten terugvloeien naar de verzekerden.
Het kabinet Kok-II koos in april 2000 voor de voorstellen van ZN en de zorgverzekeraars.25 De verze-
keraars zijn volgens minister Borst beter in staat de uitgaven te beheersen, omdat zij dichter bij de
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voorschrijvende artsen staan. Zij sluiten immers met deze artsen contracten en kunnen daarbij afspra-
ken over het voorschrijfgedrag maken.26 De zorgverzekeraars kregen van de minister, waar zij al eer-
der om hadden gevraagd: Geef ons meer speelruimte, dan kunnen wij zowel bij het inkopen als bij het
voorschrijven veel winnen.
De minister zag dit als goede mogelijkheid om de marktwerking als onderdeel van de stelselherziening
verder te ontwikkelen. Meer deregulering en een stap terug door de overheid zullen de positie van de
zorgverzekeraars versterken. Daarmee komt op termijn een einde aan de dubbele financiële verant-
woordelijkheid bij overheid en verzekeraars voor de extramurale geneesmiddelen.
De uitvoering van de plannen is in 2000 begonnen. Verschillende zorgverzekeraars hebben gezorgd
voor de opening van politheken, apotheken binnen poliklinieken, en zijn projecten gestart om bespa-
ringen op de medicamentverstrekkingen te realiseren. Voorbeelden zijn de politheek Rotterdam van
Zilveren Kruis Achmea en het benzo-project van VGZ en CZ. Het ministerie van VWS stimuleert deze
experimenten met poliklinisch voorschrijven.
De leden verwachten van hun brancheorganisatie een faciliterende rol. ZN heeft een businessunit far-
macie ingericht om deze activiteiten te coördineren, randvoorwaarden te scheppen, opleidings- en trai-
ningsmogelijkheden te bieden, instrumenten uit te werken en experimenten op te zetten. De zorgver-
zekeraars verwachten van ZN de ontwikkeling van een Masterplan Aanbesteding en het Elektronisch
Voorschrijfsysteem.
De hervorming van zorgverzekeraars naar marktgerichte organisaties gaat als onderdeel van de stel-
selherziening ook in 2000 door en wordt door de regierol bij de farmacie nog versterkt. ZN en haar le-
den profileren zich ideologisch en praktisch bij de ontwikkeling van de stelselherziening. Daarbij is
praktische haalbaarheid voor hen de leidraad en niet de ideologische discussie over de hervorming van
het duale bestel tot de basisverzekering, al wordt deze om pragmatische redenen niet uitgesloten.

Activiteiten van Zorgverzekeraars; een evaluatie
ZN is tussen 1995 en 2000 gegroeid in de rol van brancheorganisatie. De branche-identiteit is door
middel van de Code Goed Zorgverzekeraarschap, de Raad van Advies en de Ombudsman Zorgverze-
kering sterker geworden, onder meer door de mogelijkheden om de zorgverzekeraars op hun activite i-
ten te toetsen. ZN speelt bij de modernisering van de gezondheidszorg in het eerste en tweede com-
partiment met de introduktie van de zorgkantoren en de Regiovertegenwoordigers een belangrijke
sturende rol. Als de wachtlijsten in de zorg zullen slinken is dit in belangrijke mate te danken aan de
activiteiten van de Taskforce aanpak Wachtlijsten en de andere activiteiten die de zorgverzekeraars op
landelijk en regionaal niveau ontwikkelen.
Ondernemerschap, markt- en klantgerichtheid, verantwoordelijkheid voor de eigen bedrijfsvoering en
innovatie zijn de sleutelwoorden waarmee ZN en de zorgverzekeraars zich in de stelseldiscussie pro-
fileren. Zakelijkheid wordt daarbij boven ideologie gesteld om de solidariteit en de toegankelijkheid
tot de gezondheidszorg voor iedere Nederlander blijvend te garanderen.
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