
Goede en betaalbare zorg voor iedereen. Dat is ons uitgangspunt. 
We maken ons sterk voor de juiste zorg op de juiste plek. Nu en in de 
toekomst. Daarbij staat de gezondheidsvraag en welbevinden van onze 
verzekerden en inwoners van de Menzisregio’s voorop. We focussen 
op díe zorg die waarde voor hen toevoegt. Dichtbij huis als het kan, 
verder weg als het moet. We noemen dat ‘waardegerichte zorg’.  

Dit visiedocument dient als uitgangspunt bij alle zorg 
die we inkopen. Zowel voor al onze verzekerden binnen 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) als alle inwoners in onze 
zorgkantoorregio’s in Groningen, Twente en Arnhem die 
afhankelijk zijn van de Wet langdurige zorg (Wlz). De focus 
ligt hierbij vooral op de zorg geleverd aan onze verzekerden 
(Zvw). Daar waar mogelijk worden deze uitgangspunten ook 
meegenomen in de langdurige zorg (Wlz) die geleverd wordt 
aan inwoners in onze zorgkantoorregio’s. 

Om onze zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is 
verandering nodig; de zorgvraag stijgt, de personele capaciteit 
daalt en zorgkosten stijgen. De afgelopen jaren hebben we, 
samen met onze zorgpartners in de Menzisregio’s (Noord, 
Achterhoek, Twente, Midden en West) op basis van de opgestelde 
regiobeelden een transitie ingezet om toe te werken naar 
toekomstbestendige zorg. Hierbij worden mogelijkheden op 
het gebied van digitalisering steeds meer toegepast.  
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We werken vanuit onze visie samen met partners om optimaal 
invulling te geven aan onze maatschappelijke rol. Dit begint 
met het concreet formuleren van de onderdelen die voor ons 
nodig zijn om tot waardegerichte zorg te komen:

Kwaliteit van zorg

Betaalbare zorg

Leefkracht

Organisatie van zorg

Deze onderdelen visualiseren we als steunpilaren voor ons dak 
voor waardegerichte zorg. Een stevig fundament vormt de basis. 

Hieronder ziet u alle bouwblokken van ons ‘huis’. Waardegerichte 
zorginkoop zien we als de sleutel voor toekomstbestendige 
zorg. 
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We willen ‘kwaliteit van zorg’ meetbaar maken door middel 
van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten. Hierbij 
sluiten wij aan bij bestaande registraties van indicatoren. Door 
uitkomsten transparant te maken kunnen we onze verzekerden 
helpen in hun keuze en stimuleren we dat deze uitkomsten 
worden meegenomen in de spreekkamer om ‘samen beslissen’ 
te ondersteunen. Op deze manier kunnen onze verzekerden 
een weloverwogen keuze maken die aansluit bij de door 
hen gewenste kwaliteit van leven. Binnen de Wlz worden de 
uitkomsten gebruikt voor het aanvullen van het kwaliteitskader 
van deze zorg.   

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de zorg een 
wetenschappelijk onderbouwing kent. Wij faciliteren dat 
het verbeterpotentieel inzichtelijk wordt op basis van 
spiegelinformatie en verwachten van zorgaanbieders dat zij de 
zorg continu verbeteren op basis van de uitkomsten en nieuwe 
inzichten. Tot slot hechten we waarde aan kwaliteitsverbetering 
in kennis en expertise door samenwerking tussen zorgaanbieders. 

Kwaliteit van zorg

Betaalbaarheid gaat over de verantwoording van de kosten 
van de zorg. We toetsen of de geleverde zorg doelmatig 
en gepast is. We stimuleren innovatie, waaronder andere 
financieringsmodellen die potentie hebben duurzaam te zijn 
en transformatie te ondersteunen. Voorwaarde is dat beoogde 
doelstellingen bijdragen aan onze visie Waardegerichte zorg.

Wij willen de juiste prijs betalen voor de zorg die onze  
verzekerden (Zvw) en inwoners (Wlz) in onze regio’s nodig 
hebben, zodat we een betaalbare premie kunnen bieden. 
Dit zien wij als noodzaak om ons stelsel van solidariteit te 
behouden. We rekenen erop dat aanbieders zich inzetten om 
de zorg betaalbaar te houden en spreken elkaar hierop aan.  

Betaalbare zorg

Leefkracht gaat over de positieve kracht van gezond leven. 
Over bewust bezig zijn met je gezondheid, mentale fitheid en 
meedoen in de maatschappij. Door mensen te helpen bij het 
maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond, 
stimuleren we dat iedereen zo leefkrachtig mogelijk in het leven 
kan staan. Voor de inwoners (Wlz) in onze regio’s vertalen we 
leefkracht als welbevinden en kwaliteit van leven.
 
We gaan voorop in de beweging naar een leefkrachtiger 
Nederland en kiezen niet langer voor een focus op ziekte en 
zorg maar voor een focus op gezondheid en gedrag.

Gezondheid is het uitgangspunt en we stimuleren en 
ondersteunen verzekerden hun eigen regie hierop te pakken. 
We zijn ervan overtuigd dat preventie en het stimuleren van 
een gezonde leefstijl essentieel zijn om de gezondheidszorg 
toegankelijk en betaalbaar te houden. Als we samen gezonder 
leven, voorkomen we onnodige kosten en druk op de zorg. Wij 
rekenen erop dat zorgaanbieders zich binnen de mogelijkheden 
optimaal inzetten om de leefkracht van hun patiënten helpen 
te versterken en spreken elkaar hierop aan.

Leefkracht

Het organiseren van zorg staat voor het beschikbaar en 
toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden, 
passend bij de uitdagingen, zoals personele krapte en toename 
van specifieke zorgvraag in de toekomst. Dit betekent de juiste 
zorg organiseren, in of dichtbij huis als het kan en verder weg 
als het moet. Wij verwachten dat digitalisering ingezet wordt 
om dit proces te ondersteunen.    

Bij de organisatie van zorg kijken we over wetten en zorgsoorten 
heen en vinden we het belangrijk dat onze zorgpartners dit 
ook doen. Waar het mogelijk is zoeken we de verbinding met 
bijvoorbeeld de Wlz voor alle inwoners van de regio’s en stellen 
we met alle betrokken partijen regioplannen op. Op basis 
hiervan werken we samen aan onze gezamenlijke uitdagingen. 

Organisatie van zorg
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Bij het organiseren van zorg hoort ook verduurzaming van het 
zorgaanbod. De zorgsector in Nederland is verantwoordelijk 
voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. De sector heeft 
ook impact op andere milieuaspecten, zoals vervuiling van 
oppervlaktewater met medicijnresten en niet herbruikbaar 
afval. Vanuit de zorg is de Green Deal Zorg opgesteld om

verduurzaming in de zorg te versnellen. Menzis onderschrijft 
de doelstellingen van de Green Deal Zorg en we vinden het 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hierop te 
sturen. Dit doen we door enerzijds de eigen bedrijfsvoering 
verder te verduurzamen en anderzijds door de afspraken met 
zorgaanbieders mede te richten op verduurzaming. 

De vier pijlers worden ondersteund door zeven thema’s waar we in onze Menzisregio’s aan bouwen:

5. Chronische zorg 

6. Ouderenzorg - lees onze visie op ouderenzorg

7. Digitale zorg - lees onze visie op digitalisering in de zorg 

Thema’s

1. Waardegerichte zorgtrajecten

2. Gepast gebruik

3. Preventie - lees onze visie op preventie 

4. Acute zorg 

Om zo krachtig mogelijk in te zetten op waardegerichte zorg, 
hebben we een stevig fundament als Menzis. Onze verzekerden 
(Zvw) en inwoners (Wlz) in onze regio’s staan centraal, we werken 
datagedreven, integraal en vanuit een open en constructief 
gesprek. We monitoren gemaakte afspraken en verwachten 
dat onze zorgaanbieders zich hieraan houden en elkaar hierop 
aanspreken.    

Menzis wil dat haar verzekerden (Zvw) en inwoners (Wlz) 
zorg kunnen ontvangen welke te verantwoorden is op 
kwaliteit, doelmatigheid, betaalbaarheid, organisatie van 
zorg en bijdraagt aan onze gezondheid en welbevinden. 
In ons zorginkoopbeleid hebben we deze steunpilaren 
geconcretiseerd. Het waarmaken kunnen wij niet alleen. Dit 
doen we samen. Daarbij is constructieve samenwerking met 
onze zorgpartners essentieel.     
 

Het fundament
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Benieuwd naar onze initiatieven rondom 
waardegerichte zorg? 

Kijk dan op onze website 
menzis.nl/waardegerichtezorg

https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/waardegerichte-zorginkooptrajecten/ouderenzorg
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/visie-digitalisering
https://www.menzis.nl/over-menzis/in-de-praktijk/preventie
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorginkoop

