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Betreft: Speerpunten formatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Het Nederlands zorgstelsel wordt vaak gekwalificeerd als één van de beste ter wereld. Toch blijkt uit recent 

onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat veel Nederlanders zich zorgen maken over de zorg, met 

name over de kwaliteit en de kosten. De opdracht van een nieuw kabinet is om de zorg in Nederland naar een 

nog hoger niveau te tillen én tegelijkertijd de kosten in bedwang te houden.  

 

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) behartigt de belangen van haar leden. Leden van ZKN hebben allemaal 

het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor doelmatige medische zorg van hoge kwaliteit, met aantoonbaar 

hoge patiënttevredenheid. Wij geloven dat zelfstandige klinieken een nieuw kabinet kunnen helpen bij het 

realiseren van de opgave om de zorg in Nederland nóg beter te maken. ZKN geeft u daarom voor de formatie 

graag een viertal speerpunten mee:  

 

1. Stel de patiënt centraal  

Zorgverleners moeten zich afvragen waar de patiënt het beste op zijn of haar plek is. Leidend moet zijn: ‘zit 

deze patiënt wel op de juiste plek onder mijn dak en mijn verantwoordelijkheid? Of is de patiënt beter af in een 

ander deel van de keten. Substitutie binnen het zorgsysteem - zoals binnen de tweede lijn of tussen de lijnen - 

leidt tot minder verspilling en komt de kwaliteit van de geleverde zorg ten goede. Hoe kan dit gerealiseerd 

worden?  

Reserveer 1% van het curatieve zorgbudget. Met dit geld wordt een proeftuin voor bovengenoemde electieve 

zorg gecreëerd. Leidend bij de inkoop binnen de proeftuin zijn de voor de patiënt relevante uitkomsten. Om de 

proeftuin te realiseren wordt betrokkenheid van de hele keten gevraagd. Bovenstaande beweging zorgt dat de 

zorgkosten beheersbaar worden en waarborgt de beste zorg op de juiste plek voor de patiënt.  

 

2. Bevorder transparantie in de zorg 

Geef patiënten inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en geef hen instrumenten om ervaringen te delen. 

Gebruik hiervoor uitkomstmetingen (zoals Patient Reported Outcome Measures - PROMs) en stimuleer 

zorgverleners om dit te verspreiden onder patiënten en de resultaten te bespreken in de behandelkamer. De 

uitkomst van de vragenlijsten van alle zorgverleners in Nederland moet gebenchmarkt worden (dit kan in het 

door ons ontwikkelde PROMs platform ‘Zorgladder’), zodat de kwaliteit van de zorgverleners individueel en 

zorgverleners onderling zichtbaar wordt.  

 



 

3. Maak uitkomsten leidend bij zorginkoop  

De patiëntgerichte aanpak moet centraal komen te staan, zowel binnen als buiten de medisch-specialistische 

zorg. Patiënten zijn immers gebaat bij de beste zorg. Inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg versterkt hun 

positie. Zorgverzekeraars dienen zorg in te kopen waar de kwaliteit voorop staat en niet de kwantiteit. Dit kan 

door het meten van kwaliteit met uitkomstmetingen. Er zijn uitkomstmetingen waar direct gestart mee kan 

worden. Beschikbare instrumenten voor uitkomstmetingen zijn de eerder genoemde PROMs, Internationale 

Standaarden van ICHOM en de generieke PREM Ziekenhuizen & Klinieken.  

 

4. Benut en beloon efficiënte zorg  

Een gelijk speelveld tussen gevestigde partijen en innovatieve nieuwe toetreders verdient betere bescherming. 

Zelfstandige klinieken kunnen, doordat zij kwalitatief hoogwaardige zorg bieden die planbaar is, zorg efficiënter 

organiseren zonder wachtlijsten. In de contractering krijgt het hoge niveau van zorg van klinieken vaak niet de 

beloning die het verdient. Strikte budgetplafonds zorgen er voor dat klinieken niet alle patiënten kunnen 

helpen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Zorgverzekeraars moeten zichzelf de vraag stellen: ‘koop ik voor mijn 

verzekerde wel de juiste zorg in op de juiste plek?’ Zij hebben hierin een vergelijkbare rol als de zorgverleners 

(zie punt 1). Stimuleer concentratie en deconcentratie, als het maar in dienst staat van het behandelen van de 

patiënt op de juiste plek. Argumenten als financiële constructen van zorginstellingen zouden geen rol mogen 

spelen bij de inkoop van zorg.  

 

Wij wensen u succes en wijsheid bij de formatie van een nieuw kabinet. Wij zijn altijd bereid tot een nadere 

toelichting indien gewenst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Paulette Timmerman 

Directeur ZKN 

 

 

 

 

 

 

 


