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Zijn er 

grenzen aan 

de zorg? 
Naast	de	presentatie	van	de	kerncijfers	wil	CZ	u	in	dit	

Jaarbericht	met	 dit	 thema	 een	 kijkje	 in	 de	 keuken	 bie-

den.	We	willen	laten	zien	hoe	ingewikkeld	en	gevoelig	de	za-

ken	soms	zijn	die	hier	beoordeeld	moeten	worden.	Want	het	gaat	

immers	 altijd	 om	besluiten	 die	 gevolgen	 hebben	 voor	 (de	 kwaliteit	

van	leven	van)	individueel	verzekerden.	We	geven	vijf	voorbeelden	en		

laten	 een	 aantal	 deskundigen	 reageren	 vanuit	 verschillende	 invalshoe-

ken.	De	reacties	maken	duidelijk	hoe	ingewikkeld	de	kwesties	zijn.	Er	komen		

allerlei	vragen	boven.	Vragen	waar	we	hier	bij	CZ	regelmatig	voor	worden	

geplaatst.	 Bijvoorbeeld	 de	 vraag	hoever	we	willen	 en	 kunnen	gaan.	Want	

Nederlanders	 leven	 langer	 en	we	willen	meer	 kwaliteit	 van	 leven.	Nu	 kan		

‘alles’	nog.	Daarom	gaan	we	die	(veelal	pijnlijke)	keuzes	maatschappelijk	uit	

de	weg,	omdat	veel	nog	betaald	kan	worden.	Maar	willen	we	in	Nederland	

de	uitdagingen	van	de	nabije	toekomst	het	hoofd	bieden,	dan	moeten	we	

dit	soort	besluiten	goed	afwegen	tegen	de	voorwaarden	die	een	effi-

ciënt	marktstelsel	vereist.	Alleen	dan	blijft	de	gezondheidszorg	ook	

op	de	langere	termijn	solidair,	betaalbaar	én	dus	toegankelijk.

Mike	Leers,	

voorzitter	Raad	van	Bestuur	

CZ	Actief	in	Gezondheid
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Bij	 jongetjes	 met	 de	 bloeder-

ziekte	 (hemofilie)	 of	 sommige	

andere	 bloedingziekten	 is	 er	 een	

tekort	of	een	totaal	ontbreken	van	

bepaalde	 stollingsfactoren.	 Deze	

stollingsfactoren	 zijn	 met	 moderne	

technieken	 na	 te	 maken,	 maar	 ex-

treem	 duur.	 Deze	 stollingsfacto-

ren	 worden	 helemaal	 vergoed.	 Ze	

voorkomen	 bloedingen,	 vooral	 in	

de	gewrichten.	Door	de	medica-

tie	worden	die	 niet	 aangetast.	

Er	 is	 dus	 zowel	 sprake	 van	

levensreddende	 medicatie	 als	 van	

preventie.	De	zorgverzekeraar	moet	

de	kosten	hiervan	vergoeden	op	ba-

sis	 van	de	wetgeving.	Het	blijkt	 dat	

er	zeer	wisselend	gebruik	wordt	ge-

maakt	 van	de	middelen.	De	meeste	

patiënten	gebruiken	voor	enkele	dui-

zenden	 tot	 tienduizenden	 euro	 per	

jaar.	 Er	 zijn	 enkele	 tientallen	verze-

kerden	met	een	gebruik	van	100.000	

tot	 200.000	euro	 per	 jaar.	Maar	 er	

zijn	 ook	 patiënten	 met	 kosten	 van	

400.000	tot	500.000	euro	per	jaar.

Jantine Schuit, 

Teamleider Preventie en Beleid bij het Centrum Volksgezondheid 

Toekomst Verkenningen RIVM en bijzonder hoogleraar Gezondheids-

bevordering en Beleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam:

“Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) onderzoekt de doelma-
tigheid van preventie. We zoeken daarin 
naar antwoorden op de vragen: wat kost 
preventie en wat levert het op qua ver-
betering in de kwaliteit van leven en het 
aantal gewonnen levensjaren? Hieruit 
komt een getal. Dat gebruiken we voor de 
economische vergelijking van mogelijke 
preventieve interventies. Het gaat dan ei-
genlijk om de vraag hoe we met het be-
perkte budget het meeste effect kunnen 
bereiken. Strikt genomen zouden we op 
basis van een dergelijke analyse de be-
handeling van hemofiliepatiëntjes in dit 
geval niet als kosteneffectief zien. Het 
kost veel in verhouding tot de baten.

Maar wat is de norm en de grens van wat 
je wilt betalen voor de kwaliteit van  
leven? 

Het antwoord op die vragen hangt nauw 
samen met andere factoren. Het rap-
port ‘Zinnige en duurzame zorg’ van de 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
uit 2006 beschrijft dat de bereidheid om 
te betalen hoger is, als de interventie 
noodzakelijker is (omdat de ziekte ern-
stiger is). Maar belangrijk in dit advies 
is dat er, naast de kosteneffectiviteit, 
ook wordt gekeken of de preventieve 
maatregel rechtvaardig is en of er 
sprake is van solidariteit in de sa-
menleving. Bijvoorbeeld bij 

Casus 

Hemofilie
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“De bereidheid om te 

betalen is hoger, als

de interventie 

noodzakelijker is”

kinderen met ernstige ziekten. Dan zien 
we normen vaak verschuiven en gestelde 
grenzen vervagen. 
Dat juist deze groep hemofiliepatiëntjes 
in aanmerking komt voor dergelijke ver-
goedingen is dan ook niet gek. 

In het algemeen geldt voor preventie dat 
de urgentie laag is en het effect pas op de 
langere termijn meetbaar wordt. In zo’n 
geval wordt er meer nagedacht of deze 
uitgave wel doelmatig wordt besteed. In 
het geval van hemofiliepatiëntjes is de 
behandeling weliswaar preventief, maar 
hebben zij wel meteen baat bij de behan-
deling. Bovendien gaat het om een kleine 
groep kinderen. De impact op het totale 
preventiebudget is daardoor, ondanks de 
hoge kosten, toch relatief laag.”

Jantine Schuit



Peter Hoogerbrugge, 

hoogleraar Kinderhematolo-

gie kinderoncologisch centrum 

UMC Radboud Nijmegen:

“De normen voor toediening van stol-
lingsfactoren zijn vastgelegd in landelijke 
richtlijnen in eenheden per kilogram. Dit 
hangt bijvoorbeeld af van de ernst van de 
ziekte. Er zijn geen grenzen aan de toedie-
ning van de hoeveelheid. Een vraag hoe 
hierop controles te doen, is dan ook niet 
van toepassing.”

Fons Prince, medisch adviseur CZ:

“Uit de overwegingen van Jantine Schuit 
blijkt duidelijk dat er over de indica-
tie meestal geen discussie is. Of iemand 
recht heeft op een vergoeding, staat in de 
polis van de zorgverzekeraar. En die po-
lis is afgeleid van de Zorgverzekerings-
wet. Om de indicatie per kind te bewa-
ken, moet de behandelaar per kind een 
behandelplan bijhouden. Ook bewaken 
we de kwaliteit van de zorg bijvoorbeeld 
door een paar deskundige ziekenhuizen 
aan te wijzen. Ziekenhuizen met ervaren 
specialisten op dit gebied. Het behandel-
plan kan zonodig worden gecontroleerd. 
De zorgverzekeraar moet in dit geval al-
leen de kosten bewaken. De kosten van 
de stollingsfactoren en van de toediening 
zijn het financieel risico van de zorgver-
zekeraar. De zorgverzekeraar kan in over-
leg met de ziekenhuizen nagaan of het 
ziekenhuis wel zo goedkoop mogelijk in-
koopt bij de farmaceutische bedrijven. 
Bijvoorbeeld of het ziekenhuis niet het 
duurste middel van een bepaald bedrijf 
gebruikt. Het is zelfs mogelijk dat niet het 
ziekenhuis maar de zorgverzekeraar deze 
zeer dure middelen voor haar verzekerden 
inkoopt. Dan hoeft het ziekenhuis alleen 
de toediening en bewaking te doen.” Peter Hoogerbrugge

11    10    
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De	 34-jarige	 mevrouw		

Damen*	 is	 vijftig	 kilo	 afgeval-

len	na	een	maagbandoperatie.	Ze	

heeft	nu	een	normaal	gewicht,	maar	

haar	huid	op	buik,	bovenarmen,	bo-

venbenen	en	borsten	 is	 ernstig	uit-

gerekt.	 Door	 de	 ‘losse	 vellen’	 heeft	

ze	een	verstoord	zelfbeeld.	Ze	gaat	

niet	meer	met	haar	kinderen	zwem-

men	en	durft	zich	niet	meer	naakt	

aan	haar	partner	te	tonen.

	 Ze	 heeft	 er	 ook	 lichamelijk	

last	 van.	 In	 de	 zomer	wordt	

de	 huidplooi	 op	 de	 buik	

soms	 rood	 en	 nat	

en	 ruikt	vies.	Ze	douchet	dan	vaak,	

maar	dit	helpt	nauwelijks.	De	crème	

van	de	huisarts	helpt	tijdelijk.	Het	vel	

op	de	binnenkant	van	haar	bovenbe-

nen	is	dun	en	hangt	 in	een	plooitje.	

Als	 ze	 niet	 uitkijkt,	 schuurt	 dat	 vel	

tegen	elkaar	waardoor	de	huid	gaat	

irriteren.	Ze	kan	geen	lange	wande-

lingen	maken	en	kan	geen	rok	meer	

dragen.	

Vroeger	was	ze	wel	te	dik,	maar	zag	

ze	er	beter	uit.	Een	plastisch	chirurg	

kán	armen,	borsten	en	benen	 liften	

en	de	buikwand	corrigeren.	Hiervoor	

zijn	meerdere	operaties	nodig.	

Inez de Beaufort, hoog-

leraar Gezondheidsethiek 

Erasmus Medisch Centrum 

Rotterdam:

“Waar en hoe leg je de grens als je kijkt 
naar de persoon van de verzekerde? De 
beschrijving van haar huidige toestand 
is zo erg dat je als lezer denkt dat je ie-
mand niet zo kunt laten tobben met de 
gevolgen van een verstandig besluit, 
namelijk afvallen. Daarvoor ‘beloond’ 
worden met de gevolgen die zij ervaart, 
is een hard gelag. Het motiveert ook 
niet om af te vallen, sterker nog, het is 
een schrikbeeld. Niks de opgeluchte 
‘voor’ en ‘na’ foto’s. Dat zijn ethische 
redenen waarom ik me zou kunnen 
voorstellen dat een verzekeraar in 
zulke gevallen ook plastische chi-
rurgie vergoedt. 

De regelgeving zegt iets 
over smet als reden voor 
vergoeding. Dat zou 
een argument 
kunnen zijn om 

Mevrouw	Damen	heeft	dit	er	graag	

voor	over.	Ook	vindt	ze	dat	ze	CZ	

‘toekomstige	kosten’	heeft	be-

spaard.	Denk	maar	aan	de	gezond-

heidsrisico’s	en	het	verminderde	

overgewicht.	

*Alle namen zijn om privacyredenen 
veranderd.

13    
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“Gezond leven, ook 

afvallen, doe je vooral 

voor jezelf en je eigen 

gezondheid. En niet voor 

je verzekeraar”

de operatie te vergoeden. Of is er 
sprake van een verminking, een an-

der criterium? Dat is lastiger te ver-
dedigen. Maar het effect van het af-

vallen in haar geval en het effect van 
een verminking zijn wel dezelfde: ze 

wordt bekeken als freak, voelt zich on-
zeker met haar lichaam, et cetera. Het 
verschil is dat er geen sprake is van een 
ongeluk of een ziekte. Hoewel, als je over-
gewicht als ziekte beschouwt – daar is 
veel over te doen – dan kom je nog wel 
een eind met dat argument.

De lichamelijke en geestelijke gevolgen 
zijn niet voor iedereen hetzelfde. 
Dat je rekening moet houden met de indi-
viduele persoon lijkt mij duidelijk. 
De reden om grenzen te stellen aan de 
vergoeding van plastische chirurgie is 
dat je niet wilt dat iedere ingreep uitge-

voerd wordt op kosten van de verzeke-
raar. Denk aan een facelift, een borst-

vergroting of het laten verwijderen 
van een tatoeage. Maar deze me-

vrouw lijdt onder haar uiterlijk 
en dat is goed voorstelbaar.

Het argument dat een verzekeraar zou 
moeten vergoeden, omdat zij door af te 
vallen mogelijk kosten heeft uitgespaard, 
vind ik minder overtuigend. Als je dat zou 
toepassen op andere situaties wordt het 
lastig, want waar leg je de grens? Verzeke-
ren is voor onzekere situaties. Als je dit ar-
gument acceptabel zou vinden, dan zou je 
hooguit een korting kunnen geven op de 
premie aan mensen die gezond leven. En 
het is maar de vraag of dat uiteindelijk in-
derdaad kosten bespaart. Ik ben er geen 
voorstander van. Gezond leven, ook afval-
len, doe je vooral voor jezelf en je eigen 
gezondheid. En niet voor je verzekeraar.”  

15    

Inez de Beaufort



“Er is sprake van een 

sterk gestoorde 

lichaamsvorm”

Maarten Hoogbergen, plastisch 

chirurg Catharina-ziekenhuis

Eindhoven: 

“Als er verzekeringstechnisch sprake moet 
zijn van ernstige verminking of lichamelij-
ke functiestoornissen, dan is er in dit ge-
val zeker sprake van functiestoornissen. 
Op een gegeven moment is gewoon af-
vallen niet meer mogelijk. Adequate ge-
wichtsverminderig is dan alleen nog maar 
met een maagverkleiningsoperatie be-
reikbaar. Na zo’n operatie is een drastisch 
verlies aan gewicht te verwachten. Hier-
door ontstaat een enorm huid- en vet-
overschot in alle delen van het lijf. Het 
overhangende huid- en vetoverschot gaat 
schuren bij bewegen. Dat zorgt er weer 
voor dat de huid gaat smetten en dat er 
chronische wonden ontstaan. 

Daarnaast is er in dit voorbeeld sprake van 
een sterk gestoorde lichaamsvorm. Een 
duidelijke verminking in de zin dat het pos-
tuur van de persoon fors afwijkt van wat 
we normaal vinden. Dit veroorzaakt, naast 
lichamelijke klachten, vaak ook geestelijke 
problemen. Met chirurgische ingrepen kun-
nen we dan lichaamscorrecties uitvoeren. 
Hiervoor zijn meestal meerdere ingrepen 
noodzakelijk. Onder meer het huid- en vet-
overschot van lichaamsdelen zoals onder-
benen, dijbenen, bovenarmen, buik, hals, 
rug, gelaat en borsten worden hierbij aan-
gepakt. We noemen dit ‘bodycontouring’. 
Daarmee zorgen we ervoor dat de lichame-
lijke en geestelijke problemen worden ver-
minderd. Zo kan iemand weer met een nor-
maal postuur door het leven gaan.“

Coline van Everdingen, 

medisch adviseur CZ:

“Als mensen tientallen kilo’s zijn afgeval-
len, is vaak sprake van een sterk gestoor-
de lichaamsvorm. De huid schuurt, er zijn 
problemen met het vinden van kleding en 
er is in meerdere of mindere mate sprake 
van smetproblematiek. Op het spreekuur 
bij CZ horen we hier regelmatig opmerkin-
gen over.  “Als ik dit tevoren had gereali-
seerd, dan had ik de maagband niet laten 
plaatsen.”  
Hoewel het huidoverschot een logisch ge-
volg is van het plaatsen van de maag-
band, mogen we de corrige-

rende operaties niet als een 
vervolgbehandeling aanmerken. 
De criteria in de Zorgverzekerings-
wet voor ingrepen aan het uiterlijk 
zijn streng. Onder de huidige crite-
ria kunnen we pas bij onbehandelbaar 
smetten of bij een buik die tot meer 
dan een kwart van de bovenbeenleng-
te hangt, akkoord geven voor een buik-
wandplastiek vanwege functiestoornis-
sen.  In de praktijk betekent dit, dat we 
de meeste aanvragen om een buikwand-
plastiek en andere corrigerende ope-
raties wegens huidoverschot moeten 
afwijzen, ook als er aantoonbare functie-
stoornissen in relatie tot het huidover-
schot zijn. Of als de sterk gestoorde li-
chaamsvorm in een eerste reactie een 
associatie met het begrip verminking 
oproept.  Politiek is de keuze gemaakt 
om de vergoeding van ingrepen aan 
het uiterlijk uit de Zorgverzekerings-
wet sterk in te perken om de zorg 
betaalbaar te houden.  Als verze-
keraar hebben we de wettelijke 
plicht om deze regelgeving 
uit te voeren.”

16     17    



Bij	de	heer	Jansen1	is	een	half	

jaar	 geleden	 longkanker	 vast-

gesteld.	Er	zijn	uitzaaiingen	 in	de	

lymfeklieren	 in	 de	 borstholte.	 De	

Nederlandse	 oncoloog	 kan	 alleen	

chemotherapie	 aanbieden	 om	 het	

lijden	te	verzachten.	

Van	een	kennis	hoort	de	heer	Jansen	

dat	er	in	Duitsland	een	Nederlandse	

arts	is	die	dit	soort	zeer	ernstige	ge-

vallen	kan	helpen.	De	internetsite	

van	deze	arts	—	geen	specia	list	

—	 belooft	 aan	 patiënten	 als	

de	 heer	 Jansen	 een	 ja-

renlange	 overleving	

in	relatief	goede	gezondheid.	

De	heer	Jansen	kan	in	de	Duitse	kli-

niek	 een	 totale	 warmtebehandeling	

tegen	 kanker	 krijgen	 (bodyhyper-

thermie).	 Ook	 kan	 hij	 terecht	 voor	

een	 vaccinatie	 met	 dendritische	

(vertakte)	cellen.	Daarnaast	is	er	een	

optie	 om	 maretakpreparaten	 en/of	

orthomoleculaire2	 middelen	 te	 krij-

gen.	De	heer	Jansen	heeft	een	res-

titutiepolis.	Hij	heeft	dus	in	beginsel	

recht	op	zorg	in	het	buitenland	tegen	

betaling	van	kosten.

1Alle genoemde namen in dit voorbeeld 
zijn veranderd. 
2Orthomoleculair = ' van goede moleculen.'

Cees Renckens, vrouwenarts 

Westfriesgasthuis te Hoorn en 

voorzitter Vereniging tegen de 

Kwakzalverij:  

“Zou een arts deze behandelingen in ons 
land aanbieden, dan komt hij direct in 
aanraking met de medische tuchtrech-
ter. Niet voor niets week deze basisarts, 
die zich graag ‘professor’ laat noemen, 
uit naar Duitsland. In dat land heerst een 
grotere Kurierfreiheitt. Maretaktherapie 
en orthomoleculaire geneeskunde zijn 
kwakzalverijen van het zuiverste water. 
Warmtebehandeling tegen kanker wordt 
in de normale oncologie een enkele keer 
toegepast, maar is lang niet altijd zinvol. 
Experimentele celtherapieën mogen al-
leen voor wetenschappelijk onderzoek 
worden toegepast. De Nijmeegse 

Casus 
Oncologie

“Voorlichting over 

nutteloosheid van 

alternatieve 

geneeswijzen schiet 

ernstig tekort”

18     19    



echter ernstig tekort. Veel burgers gelo-
ven erin of willen een gokje wagen. Dat 
ziektekostenverzekeraars, zoals CZ, in hun 
aanvullende verzekeringen vergoedin-
gen voor alternatieve geneeswijzen heb-
ben opgenomen versterkt bij de verzeker-
den het onjuiste idee dat het om serieuze 
geneeskunde gaat. Hieraan moet zo snel 
mogelijk een einde komen.”

Joep Hubben, hoogleraar 

Gezondheidsrecht Rijksuniversi-

teit Groningen en advocaat bij 

Nysingh advocaten-notarissen:

“De vraag of deze behandeling door een 
zorgaanbieder of instelling in het buiten-
land kan worden vergoed. Ja, als ik de CZ 
restitutiepolis, artikel 24, als uitgangs-
punt neem. Voorwaarde is toestemming 
vooraf van de zorgverzekeraar. Maar arti-
kel 25 sluit een aantal zaken uit, zoals al-
ternatieve geneeswijzen.

Als deze behandeling niet onder alter-
natieve geneeswijzen valt, dan gaat het 
om ‘andere zorg’. Volgens artikel 26.1 kan 
‘in voorkomende gevallen aanspraak ge-
maakt worden op vergoeding van kos-
ten van andere vormen van zorg dan 
genoemd in deze polis, dan wel op ver-

goeding van de kosten van deze zorg, 
als vaststaat dat de 

hoogleraar immunoloog Carl Fig-
dor stelde op 4 oktober 2006 in het 

Algemeen Dagblad dat artsen die nu 
hoopwekkende, onbewezen, celthe-

rapieën aanbieden ‘in de vijver van ter-
minalen vissen’. Figdor sprak van ‘val-

se hoop therapie’. Hij kende veel mensen 
die zich voor die behandeling diep in de 

schulden hadden gestoken. Hij had in die 
groep geen enkele genezing gezien. 

De overheid moet de kwaliteit van be-
handelingen in het buitenland bewaken. 
Ik besef me dat het praktisch onmogelijk 
is om Nederlandse patiënten te bescher-
men tegen kwakzalverij of overbehande-
ling in buitenlandse klinieken. Europe-
se regelgeving werkt de toelaatbaarheid 
ervan in de hand. Ziektekostenverzeke-

raars moeten in staat worden geacht 
of gesteld om te voorkomen dat  

Nederlands premiegeld wordt uit-
gekeerd voor zinloze therapie in 

het buitenland.

De voorlichting aan de  
Nederlandse burger over 

de nutteloosheid van al-
ternatieve genees-

wijzen schiet 

20     21    Joep Hubben



betreffende behandeling naar  
algemeen aanvaard inzicht tot een 

vergelijkbaar resultaat leidt, en de 
zorgverzekeraar voorafgaand aan de 

behandeling toestemming heeft ver-
leend en voorzover deze vormen van 

zorg niet bij of krachtens de wet zijn uit-
gesloten’. 

Toestemming zal worden gegeven als er 
sprake is van een behandeling naar alge-
meen aanvaard inzicht. Bij de beoordeling 
of een behandeling ‘algemeen aanvaard’ 
is, houden we rekening met het gebruike-
lijkheidscriterium. De behandeling moet 
naar heersend inzicht, volgens de me-
dische stand van de wetenschap en de 
medische praktijk, aanvaard en gebrui-
kelijk zijn. De literatuur maakt daar-
bij de kanttekening dat het niet al-

leen om de stand van de wetenschap 
in Nederland gaat. De wetenschap 

heeft nu eenmaal een internatio-
naal karakter. 

De beoordeling of de behande-
ling in overeenstemming is 

met de stand van de we-
tenschap en de prak-

tijk moet dus niet 
alleen volgens 

de Nederlandse normen gebeuren. Het is 
mogelijk dat de beschreven behandeling 
internationaal wél geaccepteerd is. Dan 
zou je kunnen betogen dat de behande-
ling past in de internationale ‘stand van 
de wetenschap en praktijk’. Dán zou de 
zorgverzekeraar toestemming kunnen ge-
ven; de verzekerde heeft dan recht op vol-
ledige vergoeding. 

Overigens stelt CZ nog een extra voor-
waarde: de behandeling moet ‘tot verge-
lijkbaar resultaat’ leiden. Ik vraag mij af 
of dit het geval is. Ik veronderstel voorlo-
pig dat de genoemde behandeling niet 
voldoet aan het criterium ‘algemeen aan-
vaard inzicht’. De zorgverzekeraar zal 
daarom geen vergoeding geven.”

“Het gaat niet alleen om 

de stand van de 

wetenschap in 

Nederland”

Fons Prince, medisch adviseur CZ: 

“Cees Renckens maakt korte metten met 
de medische onderbouwing van deze be-
handeling. Hieruit blijkt dat er in dit geval 
sprake is van alternatieve behandelingen. 
Joep Hubben somt een aantal belangrij-
ke passages uit de CZ-polis op. Deze polis 
is gebaseerd op de wet- en regelgeving. 
Bovendien toetst de Geschillencommissie 
en de rechter dit. CZ vergoedt de kosten 
van deze behandelingen niet. Wij verwij-
zen daarbij naar de Zorgverzekeringswet. 
Verzekerden of de nabestaanden onder-
nemen dan juridische stappen omdat de 
rekening erg hoog is. Juridische stappen 
tot aan de Centrale Raad van Beroep, de 
hoogste rechtsinstantie in ons land. Dit is 
voor iedereen vervelend. In deze rechtsza-
ken wordt de beslissing van CZ en ande-
re zorgverzekeraars getoetst aan de po-
lis en wetteksten die Joep Hubben noemt. 
Daarbij worden ook de uitspraken van het 
College voor zorgverzekeringen (de toe-
zichthouder) gebruikt. Tot nu toe hebben 
zorgverzekeraars in dit soort zaken gelijk 
gekregen. CZ vindt het jammer dat de af-
handeling steeds juridisch moet zijn. Wie 
beschermt de wanhopige patiënten en 
hun familie tegen dit soort behandelin-
gen en de kosten ervan? Wie houdt toe-
zicht op de kwaliteit van zorg die Neder-
landers in het buitenland krijgen?

Cees Renckens geeft de dubbe-
le houding van de zorgverzekeraars 
aan als het gaat om alternatieve be-
handelingen. Deze alternatieve be-
handelingen zijn niet wettelijk verze-
kerd. We mogen ze niet vergoeden op 
grond van de hoofdverzekering. 
Wel is vergoeding soms mogelijk van-
uit de aanvullende verzekeringen. Alter-
natieve behandelingen in het buitenland 
vergoeden we nooit. Vergoeding van al-
ternatieve behandelingen vanuit de aan-
vullende verzekeringen heeft ook een 
commerciële reden. Als CZ dit niet (meer) 
vergoedt, dan stapt een groot deel van de 
verzekerden over naar andere zorgver-
zekeraars die dit wel doen. De markt, de 
wensen van klanten, houdt de vergoe-
dingen voor alternatieve behandelin-
gen in stand.”
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Casus 
Rughernia

Noes Corbeij, orthopedisch 

chirurg ZorgSaam Ziekenhuis 

Terneuzen: 

“Wat ik van deze gang van zaken vind? 
Persoonlijk zou ik gráág willen kijken 
naar álle gegevens van deze patiënt. Voor 
een goed behandeladvies zijn de gege-
vens te beperkt. Leeftijd, geslacht, voorge-
schiedenis, bijkomende klachten, beroep 
en een beschrijving van de klachten zijn 
van groot belang.

De beweegbare prothese in dit voor-
beeld is een discusprothese. Dit is op dit 
moment nog steeds een ‘discussiepro-
these’. Er zijn nog te weinig lange ter-
mijn onderzoeken geweest. In 2007 
publiceerde R. Young in ‘Orthopedics 
this week’ de resultaten van een 
tweejarig onderzoek naar discus-
protheses ten opzichte van spon-
dylodes (het vastzetten van de 
wervels). Bij laatstgenoem-
de wordt de  wervelschijf 
vastgezet. Young meld-
de tot 80 

De	heer	De	Vries*	is	jaren	ge-

leden	geopereerd	aan	een	rug-

hernia.	Zijn	klachten	zijn	daarna	

gebleven.	 Hij	 heeft	meerdere	 Ne-

derlandse	 specialisten	 bezocht,	

maar	die	willen	hem	niet	opereren.	

De	man	 heeft	 geen	 afwijkingen	 die	

een	redelijke	kans	op	vermindering	

van	zijn	klachten	geven.	Er	is	geen	

operatie-indicatie.	De	specialisten	

verwijzen	hem	door	naar	de	fy-

siotherapeut	 voor	 rugreva-

lidatie.	 De	 heer	 De	 Vries	

blijft	 zoeken	en	vindt	

via	 internet	

een	rugkliniek	 in	het	buitenland.	Hij	

legt	contact	en	stuurt	zijn	medische	

gegevens	 op.	 De	 specialist	 stelt	 na	

een	 eerste	 afspraak	 (met	weer	 een	

nieuwe	MRI)	de	diagnose.	De	heer	de	

Vries	 heeft	 een	 uitpuilende	 tussen-

wervelschijf.	Zij	geven	hem	een	kans	

van	tachtig	procent	dat	klachten	na	

een	 operatie	 vrijwel	 verdwijnen.	 Hij	

zou	na	de	operatie	in	een	hotel	over-

nachten.	

De	heer	De	Vries	komt	volgens	deze	

specialist	 in	 aanmerking	 voor	 een	

verwijdering	 van	 de	 tussenwervel-

schijf.	 Er	 zou	 ook	 een	 beweegbare	

prothese	 tussen	de	wervelschijven	

komen.	De	heer	de	Vries	krijgt	een	

prijsopgave.	 Het	 totaalbedrag	 ligt	

vele	duizenden	euro’s	boven	de	Ne-

derlandse	tarieven.

*De naam in dit voorbeeld is om privacy-
redenen veranderd.
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Noes Corbeij: 

“Discusprothese is nog 

steeds een 

‘discussieprothese’“

procent goede resultaten met dis-
cusprothesen. In Nederland plaat-

sen we in een aantal centra discus-
prothesen. We gaan hiermee uiterst 

omzichtig te werk. Voordat we een 
operatie-indicatie stellen, bekijken we 

vele criteria. Denk aan leeftijd, soort 
rugpijn en overgewicht. Daarnaast moe-
ten allerlei zaken zo goed als afwezig 

zijn: zenuwprikkeling, botontkalking, slij-
tage van de gewrichten aan de achterzij-
de van de wervels, slijtage op andere  
niveaus, et cetera. 

In de ons omringende landen is hier en 
daar sprake van wildgroei. Revisies zijn 
daar zéker te verwachten. Ten aanzien 
van deze casus kan ik dan ook stellen 
dat slechts één gesprek en een MRI-
onderzoek onvoldoende onderbou-

wing geven tot geen enkele operatie-
ve therapie of voor het plaatsen van 

een discusprothese.”
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Eitel Homan, lid Raad van Bestuur 

Nederlandse Zorgautoriteit:

“Het is de taak van de zorgverzekeraar om 
de consument goed te informeren.
Of de patiënt in dit voorbeeld recht heeft 
op vergoeding hangt van veel factoren af.
 
Valt de behandeling onder de Zorgver-
zekeringswet? Heeft de verzekerde een 
natura- of restitutiepolis? En in het ge-
val van een restitutiepolis, heeft de verze-
keraar een contract afgesloten met deze 
zorgaanbieder? Heeft de patiënt deze be-
handeling echt nodig of volstaat een min-
der intensieve of kostbare vorm ook? 
Staat in de polis van de verzekeraar dat ie-
mand vooraf toestemming moet vragen? 
Zo ja, heeft de verzekerde toestemming 
gekregen?
 
Stel dat het antwoord op al deze vragen 
uitwijst dat de patiënt recht heeft op ver-
goeding. Dan moet de verzekeraar een 
bedrag vergoeden dat vergelijkbaar is 
met de kosten van de behandeling in Ne-
derland. In overige gevallen mag de verze-
keraar wel vergoeden, maar het niet ten 
laste brengen van de risicoverevening 
(risicoverevening betekent dat de zorgver-
zekeraar een compensatie krijgt voor de 
extra kosten die patiënten met een hoog 
gezondheidsrisico met zich meebrengen. 
Deze compensatie moet voorkomen dat 

een verzekeraar personen die 



voorspelbaar verliesgevend zijn, 
niet wil verzekeren, red.). 

Als waakhond van het consumen-
tenbelang houdt de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) toezicht op de ma-
nier waarop de consument wordt geïn-

formeerd over zijn verzekering en de po-
lisvoorwaarden. Uiteraard ook of hij krijgt 
waar hij recht op heeft. De NZa bestaat 
sinds oktober 2006 en is toezichthouder 
op alle zorgmarkten in Nederland. Onze 
functie is het maken en bewaken van 
goed werkende zorgmarkten. We zien toe 
op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 
Dit doen we voor de zorg die is gericht op 
genezing (curatieve zorg), maar ook voor 
langdurige zorg. We zorgen op de korte 
en lange termijn voor waarborging van 

markttransparantie, keuzevrijheid, 
toegankelijke zorg en kwaliteit. Daar-

bij stellen we steeds de belangen 
van de zorgconsument centraal. 

Zodat deze de beste waarde voor 
zijn euro ontvangt.”

Fons Prince, medisch adviseur CZ:

“Bij de patiënt in dit voorbeeld is er geen 
indicatie voor een operatie. Soms kiezen 
patiënt of chirurg om andere redenen 
toch voor een operatie. Dat is vaak het ge-
val in het buitenland. Dan voldoet de chi-
rurg niet aan wat medisch gebruikelijke 
en bewezen goede medische zorg is: de 
‘evidence based medicine’. Een zorgverze-
keraar kan deze operatie dan niet vergoe-
den. Sterker nog: het mag zelfs niet vol-
gens de wet. 
Bij de operatie in dit voorbeeld wordt ook 
een ‘discusprothese’ (beweegbare tus-
senwervelschijf) geplaatst. Deze prothe-
se vervangt de kapotte tussenwervel-
schijf. Ook zorgt de prothese ervoor dat 
de onderrug nog wat beweegbaar blijft. 
Zo worden andere tussenwervels niet ex-
tra belast. Dat een discusprothese veilig is 
en werkt (een meerwaarde heeft), is nooit 
bewezen. Patiënten hebben na deze ope-
ratie (zeer) ernstige complicaties gekre-
gen. Na korte en langere tijd. Specialisten 
in Nederland waarschuwen elkaar ook 
voor deze operatie. CZ vergoedt de (hoge) 
kosten van een discusprothese om al deze 
redenen niet.
CZ krijgt bij haar beleid goede, veilige en 
werkzame zorg te stimuleren steun van 
het College voor zorgverzekeringen en 
van de rechters. CZ wil haar verzekerden 
ook behoeden voor hoge eigen kosten. 
Want zelfs als iemand een operatie krijgt 
op goede indicatie in het buitenland, zijn 
de kosten vaak hoger dan de vergoeding 
die hij of zij krijgt. De vergoedingen zijn 
immers afgeleid van de Nederlandse 
tarieven.”

Eitel Homan:

“De zorgverzekeraar 

moet de consument goed 

informeren“
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Roken	 en	 overgewicht	 zijn	 de	 be-

langrijkste	 leefstijlrisico’s	 voor	 kor-

ter	 leven,	 of	 langer	 leven	 met	 een	

slechte	gezondheid.	Ook	speelt	erfe-

lijkheid	een	rol.	Er	zijn	echter	weinig	

preventieve	 behandelingen	 die	 ook	

op	de	langere	termijn	echt	succesvol	

blijken.	

Via	 de	 Zorgverzekeringswet	 is	 ver-

goeding	van	een	aantal	preventieve	

geneesmiddelen	 zoals	 cholesterol-

verlagers	 mogelijk.	 Ook	 een	 maag/

darmoperatie	kan	worden	vergoed.	

Van	 de	 preventieve	 behandelingen	

voor	 overgewicht	 blijken	 maag/

darmoperaties	ook	op	lange	termijn	

effectief.	 Behandelingen	 met	 ge-

neesmiddelen	zijn	niet	altijd	succes-

vol,	bijvoorbeeld	doordat	na	één	tot	

twee	 jaar	nog	maar	de	helft	van	de	

patiënten	de	medicatie	gebruikt.	Tot	

slot	moeten	aanpassingen	in	de	leef-

stijl	levenslang	worden	volgehouden.	

Dit	blijkt	vaak	onmogelijk.

Een	 aanpak	 via	 de	wijken	 (de	 com-

munity-aanpak)	 blijkt	 wel	 effectief.	

En	 tegen	 relatief	 lage	 kosten:	 en-

kele	duizenden	euro's	per	jaar	extra	

per	gewonnen	 levensjaar.	De	

huidige	kosten,	vooral	van	pre-

ventieve	behandelingen	met	ge-

neesmiddelen	via	de	Zorgverzeke-

ringswet,	 bedragen	 naar	 schatting	

ruim	 1,5	miljard	 euro.	Hoge	 kosten,	

met	 een	moeilijk	 te	 controleren	 ef-

fect.	 En	 niet	 gericht	 op	 de	 risico-

groepen.	 Terwijl	 er	 een	 concreet	

alternatief	is.	

Casus 

Preventie
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Martijn Katan, hoogleraar 

voedingsleer Vrije Universi-

teit Amsterdam:

“Maagverkleining is het enige wat echt 
werkt tegen vetzucht en de bijbehoren-

de ziektes. Als de vetzucht blijft toene-
men zullen verzekeraars niet onder ver-
goeding van maagoperaties uitkomen. 
Waarom worden we massaal dik? Niet 
omdat onze magen steeds groter wor-
den, maar door het oprukken van auto’s, 
roltrappen en andere arbeidsbesparende 
apparaten. En omdat overal goedkoop en 
handig verpakt voedsel te krijgen is, vol 
calorieën. 

Minder eten en meer bewegen zijn 
goedkoper en veiliger dan maagope-

raties. Maar hoe krijgen we de sa-
menleving zo ver? Daarvoor moe-

ten we grondig uitzoeken welke 
voedings- en bewegingsmaat-

regelen het meest effectief 
zijn. Een vettax? Verplich-

te kleinere porties? Eti-
ketteringsvoorschrif-

ten? Autowegen 

ombouwen tot fietspaden? Meer gym-
nastiek op school? Misschien werken deze 
ingrepen, maar ze zijn onvoldoende uitge-
probeerd en kunnen in de praktijk tegen-
vallen. Daarom moeten ze worden getest 
volgens de methoden van de moderne 
medische wetenschap. De kosten daarvan 
zijn laag vergeleken met de kosten van 
geneesmiddelenonderzoek. De gemeen-
schap zal het onderzoek moeten beta-
len, want bedrijven hebben er geen voor-
deel bij.

Verder moeten overheid, verzekeraars en 
wetenschappers de burgers uitleggen dat 
vetzucht leidt tot nare ziektes en opera-
ties. En dat het voorkómen daarvan pijn-
lijke ingrepen vereist in onze eetgewoon-
ten en in ons comfort. Dat zal weerstand 
geven, maar het alternatief van massale 
maagoperaties is ook niet aantrekkelijk.”

Martijn Katan:

“Waarom worden we 

massaal dik? Niet 

omdat onze magen 

steeds groter worden”
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Floor Rikken, hoofd Innovatie 

College voor zorgverzekeringen te 

Diemen:

“Of preventie thuishoort in de zorgverze-
kering? Ja, wanneer bewezen is dat pre-
ventie effectief is en het niet nadrukkelijk 
in de wet is uitgesloten. En als is vastge-
steld dat de persoon er een medische in-
dicatie voor heeft. Nogmaals, preventie 
moet bewezen effectief zijn. Die eis stelt 
de Zorgverzekeringswet aan álle zorg. Een 
behandeling moet doen wat je ervan ver-
wacht. En behoort dan tot de reguliere 
behandeling van ziekten volgens de stand 
van wetenschap en praktijk. 
Wanneer verzekeraars géén preventieve 
zorg bieden, leidt dat tot gezondheidsrisi-
co’s die zeker leiden tot gezondheidsscha-
de. Voorkomen of verminderen van deze 
gezondheidsschade is goede zorg. Het 
leidt tot een betere samenleving waar-
in mensen gezonder en actiever leven. Die 
maatschappelijke investering is de moei-
te waard.”Floor Rikken



“Burgers en patiënten hebben het 
onaantastbaar recht hun eigen ge-

drag en leefstijl te bepalen. Ook een 
doodzieke patiënt mag een medisch 

noodzakelijke en zinvolle behandeling 
weigeren. Zelfs als dat (veel) meer kos-

ten in de zorg veroorzaakt kunnen de 
overheid en de zorgverzekeraars betaling 

en vergoeding van deze kosten niet wei-
geren. De Hoge Raad, de hoogste rech-
ter in ons land, heeft daarover in 1998 
een duidelijke uitspraak gedaan. De Hoge 
Raad stelde dat je bij alle andere (schade)
verzekeringen schade moet voorkomen 
volgens wet en polis, maar bij de zorgver-
zekering niet. Dat komt volgens de Hoge 
Raad door de aard van zorgverzekerin-
gen. En dat is maar goed ook. Bij acu-
te zorg is er geen onderscheid tussen 

de vergoeding van medische kosten 
bij iemand die door  alcohol in het 

bloed tegen een boom rijdt of bij 
iemand die dat doet door  uit te 

wijken voor een kind. Datzelfde 
geldt voor rokers en (zeer) dik-

ke mensen die hogere zorg-
kosten maken en mensen 

die heel gezond leven. 
Iedereen die in de 

zorgverzekering 

is geaccepteerd, heeft hetzelfde recht op 
vergoeding van noodzakelijke medische 
zorg, ongeacht de oorzaak daarvan. Hoge-
re premies of hogere eigen bijdragen bij 
ongezond levende burgers lijken hiermee 
strijdig. Ook  een ‘eigen-schuld-dikke-bult-
polis’ brengt volgens de overheid het soli-
dariteitsbeginsel teveel in gevaar. 
In het arbeidsrecht is het anders geregeld 
als ongezond of risicovol gedrag leidt tot 
arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid 
en daarvoor vergoeding wordt gevraagd. 
De rechter zegt hierover dat een vergoe-
ding alleen geweigerd kan worden als de 
arbeidsongeschiktheid het doel is van het 
ongezonde gedrag. Het is ook mogelijk 
om bepalingen op te nemen in de CAO/
arbeidsovereenkomst. Iemand kan zo bij-
voorbeeld ontslag krijgen als er op werk-
dagen nog drugs van het weekend daar-
voor in de urine worden gevonden. 
CZ vindt dat het haar taak is verzekerden 
en werkgevers zo goed mogelijk te infor-
meren over de gevolgen van een bepaalde 
leefstijl voor zichzelf of hun organisatie. 
Dat doen we bijvoorbeeld via onze 
website en in het overleg met hulp -
verleners. Leefstijl en preventie 
zouden onderdeel moeten zijn 
van reguliere ketenzorg bij 
chronisch zieken.”

Fons Prince, 

medisch adviseur 

bij CZ: 

36     37    

Fons Prince



Joël Gijzen, directeur Zorg 

bij CZ: 

”De afgelopen 100 jaar is er veel ver-
anderd in de gezondheidszorg. Ziektes 

die 100 jaar geleden vaak een ellendige 
dood betekenden, leveren in 2008 (vaak) 

alleen nog maar ongemak op.  
Of er grenzen aan de zorg worden gesteld 
hangt dus af van tijd en omstandigheden. 
De grenzen van het Nederlandse zorgstel-
sel veranderen voortdurend. 

Acceptatie 

Het aanpassen van grenzen mag niet 
betekenen dat er gaten in de zorg ont-
staan. Voor mensen die (bijna) nooit 

ziek zijn, hangt acceptatie van het 
zorgstelsel af van de maandelijk-

se premie. De meeste burgers voe-
ren dan ook geen discussie over 

de zorg, ook niet via hun politie-
ke partij. Hierdoor blijft voor de 

meeste mensen met chroni-
sche gezondheidsklachten 

een goed en toegankelijk 
zorgaanbod bestaan.

Wezenlijke verandering 

In de komende jaren komt er echter een 
verandering. De verhouding tussen (over-
wegend) gezonde burgers en mensen 
met blijvende gezondheidsklachten gaat 
sterk veranderen. Hierdoor neemt de druk 
op de zorgpremie toe voor hetzelfde zorg-
pakket. Het risico dat mensen zich mas-
saal tegen het huidige zorgstelsel keren, 
ligt dan levensgroot op de loer. Natuurlijk 
kun je als zorgverzekeraar weinig doen 
aan de demografische ontwikkelingen. CZ 
zal door goede zorginkoop moeten bijdra-
gen aan de oplossing van dit probleem: 
het verbeteren van de zorg. En ook al heb-
ben zorgverzekeraars maar een kleine rol, 
een goede uitvoering wordt erg belang-
rijk.

Keuzevrijheid 

Het vorige kabinet heeft voor marktwer-
king in de zorg gekozen. Uiteraard om po-
litieke redenen. Ook om inhoudelijke re-
denen een keuze die te onderbouwen 
is. Hiermee is niet gezegd dat CZ voor 
marktwerking is. Nee, CZ is voor keuze-
vrijheid van verzekerden en patiënten. En 
voor ondernemerschap en verantwoor-
ding van resultaten door artsen en andere 
zorgverleners.  

Als het ons lukt om de gezondheidszorg 
door het marktinstrument beter te laten 
werken, dan accepteert het Nederlandse 
publiek het Nederlandse zorgstelsel ook 
in de toekomst en blijft de zorg voor ie-
dereen toegankelijk. 

Eisen 

Een markt werkt pas als die aan een aan-
tal eisen voldoet. Dat hebben we geleerd 
van de gezondheidseconomie. Vrije toe- 
en uittreding en een autonome vraag zijn 
wat mij betreft de meest cruciale voor-
waarden voor een goed werkend markt-
stelsel. 

Nieuwe initiatieven 

Met die toetreding zit het momenteel wel 
goed. We zien veel nieuwe initiatieven 
om de capaciteit door een slimmere or-
ganisatie van de zorg te verruimen. Hier-
door gaat er op de korte termijn capaci-
teit bij collega-zorgverleners vrijkomen. In 
een normale bedrijfstak zou deze vanzelf 
gesaneerd worden. De klant blijft weg, 
de aanbieder schoolt zich om of gaat nog 
meer zijn best doen om andere klanten 
weer binnen te halen. Net dit aspect is 
onze vrees in de zorg. Wie garandeert dat 
een zorgverlener, bewust of onbewust, de 

vrijvallende tijd opvult met meer 
aandacht aan de overgebleven pa-
tiënten? De patiënt hoor je niet kla-
gen. Eindelijk meer aandacht en tijd 
van de dokter.
Het risico is dat vrijkomende capaci-
teit niet nuttig wordt ingevuld. Hier-
door wordt de zorg dan (onnodig) duur-
der. Zonder dat we een wezenlijke grote 
verandering zien in kwaliteit of doelma-
tigheid van de zorg. Waardoor uiteinde-
lijk versneld het zorgstelsel tegen de klip-
pen aanloopt. 

Verkenning 

De discussie over de grenzen aan de zorg 
is niet alleen een discussie over de toe-
komstige omvang van het basispak-
ket in financiële zin. Ook bij het huidi-
ge pakket doet zich een aantal vragen 
voor bij het verkennen van de gren-
zen aan de zorg. Vragen waar we 
bij CZ regelmatig voor worden ge-
plaatst.  

Compensatie 

Deze vragen krijgen 
meer betekenis nu de 
marktwerking in 
de zorg toe-

Grenzen aan 

de zorg
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neemt en de Europese grenzen vervagen. 
De aanname hierbij is dat door markt-
werking de zorg efficiënter en effectiever 
wordt. De patiënt krijgt door de markt-
werking echter ook steeds meer keuze-
mogelijkheden. Zorgverleners spelen hier-
op in. De vraag is of de stijgende kosten 
die hiervan het gevolg zijn, kunnen wor-
den gecompenseerd door een kostenef-
fectievere zorgverlening. 
Zorgverleners, patiëntenorganisaties en 
zorgverzekeraars hebben samen de ver-
antwoordelijkheid te zoeken naar ma-
nieren om onnodige of te dure zorg te 
voorkomen, preventieve maatregelen te 
bevorderen en de zorgverlening efficiën-
ter in te richten. Als dat niet lukt wordt de 
noodzaak om grenzen te stellen aan de 
zorg de komende jaren groter. 

Dit laatste vergt veel moed en doorzet-
tingsvermogen van iedereen. Goede en 
verstandelijke communicatie over de 
doelstellingen van het nieuwe zorgstel-
sel en robuuste, ‘fluwelen’ grenzen aan de 
zorg zijn een eis. Alleen zo zorgen we er-
voor dat ook onze (klein)kinderen de zorg 
krijgen waarvoor we de laatste 100 jaar 
samen keihard hebben gewerkt.“Joël Gijzen
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CZ Actief in Gezondheid is een van 
de grootste zorgverzekeraars van 

Nederland. Ongeveer 2.400 mede-
werkers spannen zich dagelijks in om 

ruim 2,6 miljoen verzekerden actief 
van dienst te zijn. Voor ongeveer 3 mil-

joen AWBZ-verzekerden regelt CZ dat 
cliënten die aanspraak hebben op ver-

pleging en verzorging, gehandicapten-
zorg en geestelijke gezondheidszorg, deze 
zorg daadwerkelijk ontvangen. CZ is een 
verzekeraar met een sociaal karakter die 
principieel geen winst wil maken.

Actief in Gezondheid 

CZ staat voor Actief in Gezondheid: een 
dienstverlener op het gebied van de juis-
te zorg vinden, gezond leven én gezond 
blijven. CZ werkt continu aan nieuwe 

vormen van dienstverlening. Nieu-
we manieren om de klant te infor-

meren, adviseren en ondersteunen. 
Een hoge kwaliteit en zekerheid, 

goede service, lage premies en 
ruime dekkingen staan bij 

CZ hoog in het vaandel. De 
werkwijze is gericht op 

een snelle, directe com-
municatie met ver-

zekerden. 

Regiefunctie 

Binnen de gezondheidszorg heeft CZ een 
regiefunctie. CZ oefent invloed uit op de 
structuur van de gezondheidszorg, orga-
niseert zorgprocessen en maakt zorgaf-
spraken met zorgverleners. Voor een inte-
grale benadering van de ziektekosten, het 
ziekteverzuim en de arbeidsongeschikt-
heid heeft CZ strategische allianties.

 CZ speelt in op veranderingen 

De gezondheidszorg in Nederland wordt 
beïnvloed door vele factoren zoals de 
wensen van verzekerden, het bedrijfsle-
ven, de politiek en ontwikkelingen in de 
medische wetenschap. De politiek wil 
mensen meer zelf verantwoordelijk ma-
ken. Dat betekent meer eigen bijdragen 
en beperkingen in het wettelijke pakket. 
Voor bedrijven betekent dit meer finan-
ciële betrokkenheid bij ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid. Tegelijkertijd ma-
ken ontwikkelingen in de medische we-
tenschap steeds meer mogelijk, maar 
daaraan hangt wel een prijskaartje. CZ 
speelt in op deze veranderingen door de 
introductie van nieuwe en aangepaste 
pakketten zodat iedereen verzekerd blijft 
van de meest essentiële zorg. 

Profiel van de 

organisatie Verzekerdenkaart

A: Groei aantal verzekerden t.o.v. 2006
B: Marktaandeel op basis van inwonersaantal per 01-01-2007
C: Aantal verzekerden per 1 juli 2007

Totaal Nederland

A -0,8%
B 15,7%
C 2.560.499

Totaal Buitenland

A 21,2%
C 39.032
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‘Samen	nog	beter	zorgen.’	

Dat	was	het	centrale	thema	

in	2007.	De	fusie	van	CZ	Actief	

in	Gezondheid	en	OZ	zorgverzeke-

ringen	is	dit	jaar	verder	uitgewerkt.	

OZ	is	CZ	geworden,	qua	naam	en	

qua	organisatie.

2007 stond in het teken van de verdere 
inrichting van de nieuwe CZ-organisatie. 
Beide gefuseerde bedrijven moesten één 
geheel worden. Wat het jaar ervoor in 

gang is gezet, hebben we in 2007 ver-
der uitgewerkt. De puntjes zijn op de 

i gezet. Zo zijn alle arbeidsvoorwaar-
den en regelingen tot een goed sa-

mengaand geheel gemaakt en 
in de hele organisatie toege-

past. Ook zijn functies ge-
analyseerd en waar nodig 

opnieuw vastgesteld. 
De gewenste groei 

van CZ houdt daar 
echter niet op. 

Op 12 juli 2007 ondertekenden CZ en de 
Delta Lloyd Groep namelijk een principe-
overeenkomst over de overname van de 
drie zorg- en ziektekostenverzekeraars 
van Delta Lloyd Groep. Op 1 januari 2009 
komen de ruim 300 medewerkers van 
deze verzekeraars in dienst van CZ.

Sociaal plan

CZ werkt al een paar jaar met een ‘flexi-
bele schil’. Door nieuwe medewerkers tij-
delijke contracten te geven en uitzend-
krachten in te zetten, kan de organisatie 
de schommelingen in het werkaanbod 
een heel eind opvangen. Toch zijn er in 
2007 medewerkers boventallig geworden. 
Dit omdat er functies zijn vervallen en er 
sprake was van ‘dubbeling’ als gevolg van 
de fusie en de herinrichting van de orga-
nisatie. Voor boventallige medewerkers 
geldt sinds juli 2006 een sociaal plan. Dit 
wordt in 2008 herzien. Dit hebben we af-
gesproken met de vakbonden. Tussen juli 
2006 en eind 2007 zijn in totaal 94 me-
dewerkers boventallig geworden. Van hen 
zijn 59 medewerkers intern herplaatst en 
hebben er 23 afscheid genomen van CZ. 
Hierbij hebben veel boventallige mede-
werkers steun gekregen van CworkZ, het 
mobiliteitsbureau dat CZ sinds 1 januari 

2007 heeft. Ook medewerkers die zelf een 
vervolgstap in hun loopbaan willen zet-
ten, kunnen bij CworkZ terecht. 

Opleiden en ontwikkelen

Voor CZ is het opleidingsbeleid een be-
langrijk instrument om kwaliteit te bie-
den. Van de medewerkers van CZ wordt 
verwacht dat zij zich voortdurend ontwik-
kelen en hun kennis actueel houden. In 
2007 is bovendien binnen de organisatie 
een start gemaakt met de wettelijk ver-
plichte kennistoets in het kader van de 
Wet op het financieel toezicht (Wft). Meer 
dan duizend medewerkers met direct 
klantcontact hebben deze toets in 2007 
gemaakt. De gemiddelde score kwam uit 
op 87,5%. In cijfers uitgedrukt betekent dit 
een ruime 8,5. Alle leidinggevenden heb-
ben bovendien deelgenomen aan een 
management development-programma. 
Ook voor de toekomst blijft de ontwikke-
ling van het management belangrijk.

Gezondheidsbeleid

CZ voert een actief gezondheidsbeleid. 
Hierbij spelen ‘demedicaliseren van ver-
zuim’ en ‘regie in eigen hand’ een belang-
rijke rol. Bij CZ kijkt een leidinggevende 
samen met een zieke medewerker naar 

de mogelijkheden voor werk-
hervatting. Waar nodig krijgt de 
leidinggevende hierbij ondersteu-
ning van HRM en een externe ar-
bodienst. Sinds CZ in 2004 voor deze 
manier van ziekteverzuimbegeleiding 
heeft gekozen, is het verzuim laag. In 
2007 was het gemiddelde verzuimper-
centage van het hele bedrijf 3,67 pro-
cent. Medewerkers die bijna nooit ziek 
zijn, worden door CZ ‘beloond’. Ze kun-
nen een individuele verzuimbonus en een 
teamverzuimbonus krijgen. Maar ze  
kunnen ook een fitbonus krijgen als ze 
aantoonbaar fit zijn of hun fitheid  
verbeteren. 

De puntjes op 

de i zetten
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Premies en bijdragen
Per verzekerde in euro’s

   
Uitkeringen ziektekosten
Als % van de premies en bijdragen

Per verzekerde in euro’s
   
Kosten van beheer
Als % van de premies en bijdragen
Per verzekerde in euro’s
   
Resultaat technische rekening
Resultaat niet-technische rekening
Totaal resultaat
   
Eigen vermogen
Als % van de premies en bijdragen

   
Gemiddeld aantal verzekerden1 

Aantal personeelsleden (fte)
Aantal verzekerden per fte

	1Hierin	zijn	32.000	(2006:	33.000)	verdragsverzekerden	wonend	in	Nederland	begrepen,	

waarvan	de	uitkeringen	van	ziektekosten	ten	laste	komen	van	CVZ.	Hiermee	is	rekening	

gehouden	in	de	premies	en	uitkeringen	per	verzekerde.

Kerncijfers

2007

4.250            
¤1.657,-

4.184
98%

¤1.631,-

169
4%

¤65,-

-40
61
21

1.343
32%

2.596.800
2.137
1.215

2006

4.348            
¤1.688,-

4.260
98%

¤1.654,-

166
4%

¤64,-

-79
70
-9

1.356
31%

2.609.100
2.296
1.136

2005

3.939
¤1.512,-

3.742
95%

¤1.437,-

167
4%

¤64,-

115
93

208

1.407
36%

2.604.700
2.361
1.103

(x ¤ 1.000.000,-)
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Activa

31-12-2007

      74.666
            856
    981.736

1.057.258

      82.196
            496
1.955.826

2.038.518

      14.407
      26.721

41.128

4.861

3.141.765

	

31-12-2006

      78.475
         1.693
    973.483

1.053.651

    124.619
            379
1.767.724

1.892.722

      10.500
    139.625

150.125

 8.040

3.104.538

	

Beleggingen

Terreinen en gebouwen
Deelnemingen

Overige financiële beleggingen
 

Vorderingen

Vorderingen uit directe verzekering op 
verzekeringnemers

Vorderingen uit herverzekering
Overige vorderingen

     

Overige activa

Materiële vaste activa
Liquide middelen

Overlopende activa

Geconsolideerde 

balans

Passiva

Eigen vermogen   

Technische 

voorzieningen

  

Andere 

voorzieningen    

Schulden

   

Overlopende 

passiva

31-12-2007

1.343.254

1.456.863

111.269

182.707

47.672

3.141.765

	

31-12-2006

1.356.387

1.479.469

97.298

133.546

37.838

3.104.538

(na resultaatbestemming; x¤1.000,-)
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Technische rekening 

ziektekostenverzekering  

Verdiende premies en bijdragen 
Toegerekende opbrengsten uit beleggingen

Overige technische baten 
Uitkeringen ziektekosten 

Wijziging overige technische voorzieningen 
Bedrijfskosten 

Resultaat technische rekening 

ziektekostenverzekering

Niet-technische rekening

  

Resultaat technische rekening 
ziektekostenverzekering
Netto opbrengst uit beleggingen
Toegerekende opbrengst uit beleggingen, 

overgeboekt naar de technische rekening 
ziektekostenverzekering

Andere lasten

Resultaat 

2007

4.249.800
            10.069

   198
4.183.825

52.530
168.529

-39.757

2006

4.347.528
            8.866

698
4.259.679

-9.960
166.318

-78.865

-39.757
            70.419

   

10.069
-

20.593

	

 
-78.865

           79.018
   

8.866
591

-9.304

	

Geconsolideerde 

winst-  en 

verliesrekening
 
(x¤1.000,-)
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Accountants-
verklaring

Opdracht

Wij hebben gecontroleerd of de in dit be-
richt opgenomen verkorte geconsoli-
deerde balans en winst- en verliesreke-
ning van O.W.M. CZ groep Zorgverzekeraar 
U.A. te Tilburg over 2007 op de juiste wij-
ze zijn ontleend aan de door ons gecon-
troleerde jaarrekening 2007 van O.W.M. 
CZ groep Zorgverzekeraar U.A. Bij die jaar-
rekening hebben wij op 26 maart 2008 
een goedkeurende accountantsverklaring 
verstrekt. Het bestuur van de O.W.M. CZ 
groep Zorgverzekeraar U.A. is verantwoor-
delijk voor het opstellen van de verkorte 
geconsolideerde balans en winst- en ver-
liesrekening in overeenstemming met de 
grondslagen zoals gehanteerd in de jaar-
rekening 2007 van O.W.M. CZ groep Zorg-
verzekeraar U.A. te Tilburg. Het is onze 
verantwoordelijkheid een accountants-
verklaring inzake de verkorte geconsoli-
deerde balans en winst- en verliesreke-
ning te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze controle verricht in over-
eenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig dienen wij onze con-
trole zodanig te plannen en uit te voe-
ren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de verkorte geconso-
lideerde balans en winst- en verliesreke-
ning op de juiste wijze zijn ontleend aan 

de jaarrekening. Wij zijn van mening dat 
de door ons verkregen controle-informa-
tie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel zijn de verkorte gecon-
solideerde balans en winst- en verliesre-
kening in alle van materieel belang zijnde 
aspecten op de juiste wijze ontleend aan 
de jaarrekening.

Toelichting

Wij vestigen er de aandacht op dat voor 
het inzicht dat vereist is voor een verant-
woorde oordeelsvorming omtrent de fi-
nanciële positie en de resultaten van de 
entiteit en voor een toereikend inzicht in 
de reikwijdte van onze controle de verkor-
te geconsolideerde balans en winst- en 
verliesrekening dienen te worden gelezen 
in samenhang met de volledige jaarreke-
ning waaraan deze zijn ontleend, alsme-
de met de door ons daarbij op 26 maart 
2008 verstrekte goedkeurende accoun-
tantsverklaring. Deze toelichting doet 
geen afbreuk aan ons oordeel.
Den Haag, 26 maart 2008

Ernst & Young Accountants
namens deze
w.g.
G.W. Hilverda RA
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Colofon

Dit Jaarbericht is een uitgave van CZ Actief in Gezondheid.
Coördinatie : CZ, Josephine Vogel 

Vormgeving : CZ Studio, Heidi Sieben 
Fotografie: CZ Studio, Britt de Looff, Frank Poppelaars

Redactie: Insight PR, Stefan van Wijchen 
(Eind)redactie : CZ, Denise van der Veeke 

Druk: Drukkerij Groels, Tilburg

CZ brengt naast het Jaarbericht de volgende rapportages uit die – naast financiële in-
formatie – ook informatie bevatten over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO):
• Maatschappelijk Verslag van CZ groep Zorgverzekeraar;
• Sociaal jaarverslag CZ Actief in Gezondheid;
• Jaarverslag CZ Fonds. Dit fonds bestaat uit de reserves van de in 1986 opgeheven 
   Vrijwillige Ziekenfonds verzekering;
• Jaarverslag AWBZ voor de zorgkantoren Zeeland, Zuidoost- Brabant, West-Brabant,       
   Zuid-Hollandse Eilanden en Zuid-Limburg;
• Uitvoeringsverslag AWBZ van CZ Zorgkantoor B.V.

Deze verslagen zijn bij onze afdeling Marketing & Communicatie op te vragen, 
e-mail: marketingservicebureau@cz.nl

Suggesties of opmerkingen over het Jaarbericht 2007 zijn welkom via e-mail: 
denise.van.der.veeke@cz.nl

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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