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Samenvatting

Samenhang en integraliteit ontbreekt op dit moment 
of is in ieder geval onvoldoende voor wat betreft pre-
ventie-activiteiten. Dit vraagt om het ontwikkelen van 
een concrete toekomstvisie op preventie en kwaliteit 
van leven en een integraal preventiebeleid dat ingaat 
op de rol die De Friesland wenst te nemen in initiatie-
ven. Zodat focus kan worden aangebracht op die initi-
atieven die een concrete toegevoegde waarde kunnen 
realiseren voor de klant, maar ook De Friesland. 
Preventie is het bevorderen van gezondheid door het 
stimuleren van een gezonde leefstijl, ondersteunen 
van zelfredzaamheid en het voorkomen van com-
plicaties. Dit kan op 4 niveaus: universeel, selectief, 
geïndiceerd of zorg gerelateerd. 
Ook de veranderingen in de zorg geven noodzaak om 
juist een beweging te maken naar de voorkant van de 
keten: preventie. De Nederlandse bevolking verandert: 
er zijn meer ouderen, meer chronisch zieken en meer 
alleenstaanden, tevens is er een toenemende druk 
op kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van 
zorg. Ook zien we dat er steeds meer aandacht is voor 
gezonde leefstijl en eigen verantwoordelijkheid. De 
solidariteit met hen die ongezonde keuzes maken, 

neemt steeds verder af. De noodzaak tot verandering 
aan de vraagkant en het toenemend aantal tech-
nologische mogelijkheden vragen om innovatie en 
transformatie van de gezondheidszorg zoals wij deze 
nu kennen. We gaan van een disease management 
systeem naar een systeem van health management. 
De onderliggende basis voor dit visiedocument is de 
definitie van gezondheid van Huber. We gaan uit van 
een positieve definitie van gezondheid. 
Om tot een gerichte focus te komen is er een analyse 
gemaakt op basis van interne en externe data. In de 
analyse is ingezoomd op 14 wijken binnen een zestal 
Friese gemeenten. Uit de analyse blijkt onder andere 
dat opleidingsniveau een sterke samenhang heeft 
met de zorglasten en gemaakte zorgkosten. 

Op het vlak van preventie wenst De Friesland vanuit 
haar sociaal maatschappelijk verantwoordelijkheid, 
vanuit de mienskip gedachte, verder te gaan dan haar 
wettelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat De 
Friesland zich actief richt op verschillende soorten 
preventie in samenwerking met relevante stakehol-
ders. Wij willen van onderscheidende betekenis zijn 
voor de vitaliteit voor de mensen zelf, maar ook voor 
de lokale samenleving. De Friesland kiest voor een 

specifieke focus per type preventie op grond van 
geanticipeerde toegevoegde waarde voor vitaliteit van 
de Friese gemeenschap. De focus van De Friesland 
draagt bij aan de vitaliteit en kwaliteit van leven van 
de mienskip en aan beheersing van zorgkosten, re-
ductie van maatschappelijke kosten en het versterken 
van de binding met verzekerden. 
Voor de universele preventie richten wij ons vanuit 
mienskip op interventies die bijdragen aan zichtbaar-
heid van De Friesland op het vlak van preventie in 
samenwerking met relevante stakeholders. Voor de 
selectieve preventie geldt een wijkgerichte aanpak 
bij kwetsbare (risico)groepen. Tot slot geldt voor de 
geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie, focus op 
klanten met aandoening of behorend tot risicogroe-
pen voor aandoening met daarbij een initiële focus 
op diabetes. 
Onze ambitie is om in samenwerking met partners 
gericht werk te maken van preventie. De focus op 
preventie in samenwerking met onze partners moet er 
toe leiden dat wij in 2030 de meest vitale regio zijn in 
Nederland, hetgeen zich uit in gezondheid, welzijn en 
samenredzaamheid. 

Managementsamenvatting
De Friesland Zorgverzekeraar ziet voor zichzelf een maatschappelijke en 
regionale rol die verder reikt dan het verzekeren van zorg. 
Als zorgverzekeraar wil zij van onderscheidende betekenis zijn voor de 
vitaliteit voor de mensen zelf, maar ook voor de lokale samenleving. 
De Friesland wil zich inzetten voor het versterken van kwaliteit van 
leven en het herinrichten van het zorglandschap. Kwaliteit van leven 
vergt daarbij aandacht voor gezondheid, preventie en leefbaarheid. 
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1. Aanleiding, doelstelling, uitgangspunten
We zetten ons in op vitaliteit en het versterken van kwaliteit van 
leven en gezondheidswinst voor onze klanten en de samenleving

1 a. Aanleiding en doel/ambitie

De Friesland ziet voor zichzelf een maatschappelijke 
en regionale rol die verder reikt dan het verzekeren 
van zorg. Als zorgverzekeraar willen wij van onder-
scheidende betekenis zijn voor de vitaliteit voor de 
mensen zelf, maar ook voor de lokale samenleving 
indachtig onze strategie voor 2020.

De Friesland wil zich inzetten voor het versterken 
van kwaliteit van leven en het herinrichten van het 
zorglandschap. Kwaliteit van leven vergt daarbij 
aandacht voor gezondheid, preventie en leefbaar-
heid. We willen mensen helpen te ondersteunen in 
de  kwaliteit van leven en zorg. 
Leidend tot gezondheidswinst voor onze klanten.

Samen met de klant wil De Friesland goede zorg en 
kwaliteit van leven nu en in de toekomst garanderen. 
Daarbij worden de burger, zorgaanbieders, gemeen-
ten en zakelijke partijen als partners gezien. 
In co-creatie met stakeholders willen wij hierin een 
actieve en onderscheidende rol spelen en focus en 
invulling geven aan concrete producten, diensten en 
initiatieven die waarde toevoegen.

In aansluiting op het versterken van de kwaliteit van 
leven gericht op preventie ondersteunt en initieert 
De Friesland verschillende initiatieven in samen-
werking met verschillende (lokale) stakeholders. De 
initiatieven zijn divers en de daadwerkelijke bijdrage 
is niet altijd goed meetbaar. Er is echter nog onvol-
doende samenhang en integraliteit in preventie-ac-
tiviteiten. Verder zijn zij nu ook veelal onvoldoende 
gericht. Het richten is wenselijk om prioriteiten te 
kunnen stellen en toegevoegde waarde te realiseren 
voor de Friese gemeenschap, particuliere klanten, 
zakelijke klanten, relevante stakeholders. Dit vraagt 
om het ontwikkelen van een concrete toekomstvisie 
op preventie en kwaliteit van leven en een integraal 
preventie-beleid dat ingaat op de rol die De Fries-
land wenst te nemen in initiatieven samen met 
stakeholders. Hiermee wordt focus aangebracht op 
die initiatieven die een concrete toegevoegde waarde 
realiseren. Preventie levert dan een bijdrage aan vi-
taliteit, maar ook aan  de duurzaamheid van de zorg 
via beheersing van de zorgkosten.
Toegevoegde waarde voor De Friesland bestaat uit 
het versterken van het marktaandeel in haar kern-
gebied Friesland, het reduceren van zorgconsumptie 
door relevante initiatieven op preventie en herkend 

worden als partij die in samenwerking met andere 
stakeholders bijdraagt aan het versterken van kwali-
teit van leven en vitaliteit.

Hiertoe is het wenselijk om inzichtelijk te maken 
welke initiatieven er reeds zijn, of nog geïnitieerd 
dienen te worden, met welke partijen en met welke 
resultaten.

Het vraagt eveneens om bewustwording over en 
concreet en gedeeld inzicht in de lokale en regionale 
zorgvraag nu en de ontwikkeling naar de toekomst. 
Op basis van de interne en externe data heeft er een 
analyse plaatsgevonden.

Op basis daarvan wordt De Friesland in de gelegen-
heid gesteld om gericht met relevante stakeholders 
en op basis van speerpunten keuzes te maken 
in investeringen en initiatieven te ontplooien die 
verder gaan dan zorg en bijdragen aan preventie en 
gezondheidswinst. Door een meer samenhangende 
en integrale aanpak willen we ook de effectiviteit in 
preventie-activiteiten vergroten.
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1b. Uitgangspunten

Universele preventie
Gericht op de algemene bevolking en 
heeft tot doel de kans op het ontstaan 
van aandoeningen te verminderen en 
gezondheid te bevorderen.

Selectieve preventie
Heeft tot doel om specifieke (hoog) risico 
groepen te identificeren en toe te leiden 
naar de zorg en gerichte preventie pro-
gramma’s uit te voeren zodat gezondheid 
wordt bevorderd.

Geïndiceerde preventie
Heeft tot doel het ontstaan van een aan-
doening, dan wel verdere gezondheids-
schade te voorkomen door middel van 
een interventie of een behandeling bij een 
individu met (meerdere) risico factoren.

Zorg gerelateerde preventie
Is gericht op het ondersteunen van het 
individu met bestaande gezondheidspro-
blemen: om de ziektelast te reduceren, 
complicaties tegen te gaan en zelfred-
zaamheid te ondersteunen.

Preventie is het bevorderen van gezondheid door stimuleren gezonde 
leefstijl, ondersteunen zelfredzaamheid en voorkomen van compli-
caties en kan op 4 niveaus: universeel, selectief, geïndiceerd of zorg 
gerelateerd
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De verschillende soorten preventie zijn gericht op het 
bestendigen van gewenst gedrag en het veranderen 
van ongewenst gedrag in het kader van bijdrage aan 
gezondheidswinst en het voorkomen van  onnodige 
gezondheidsrisico’s.

Universele preventie en selectieve preventie zijn over 
het algemeen gericht op groepen, en geïndiceerde en 
zorg gerelateerde preventie op zowel groepen als in-
dividuen  die aanwijsbare gezondheidsrisico’s lopen 
of met een specifieke zorgbehoefte en/of vraag. 

Voor verschillende soorten preventie is nagegaan 
voor welke doelgroepen deze relevant kunnen zijn in 
de context van de demografische ontwikkelingen en 
verwachtingen omtrent toekomstige zorgvraag en 
-behoeften van de Friese bevolking.
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2. Noodzaak voor verandering

De samenstelling van de Nederlandse bevolking 
verandert. Geleidelijk zien we de bevolking 
vergrijzen en ontgroenen. 

Dit toenemend aantal ouderen veroorzaakt deels 
ook een toename in het aantal chronisch zieken.

Minder voorspelbaar zijn de ontwikkeling in 
verschillen tussen SES. Verschillen in hoge en 
lage SES worden duidelijk zichtbaar kijkend naar 
de levensverwachting en gezonde levensver-
wachting. 

Maar ook veranderende samenstelling van huis-
houdens en verdeling van etnische achtergronden 
zullen impact hebben op de zorgvraag.

2a. Populatie van de zorg

De Nederlandse bevolking verandert: er zijn meer ouderen, 
meer chronisch zieken en meer alleenstaanden, tevens is er een 
toenemende druk op kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid
van zorg

Minder werkende betalen 
zorg en pensioen van een 
groeiend aantal ouderen 
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Toenemende druk op 
kwaliteit, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van 
zorg

• De zorgkosten zullen de komende jaren alleen 
 maar verder toenemen, met een jaarlijkse stijging
 van ruim 6%.

• In 2014 bedroegen de zorguitgaven 14,5% van het
 BBP. Als de zorguitgaven net zo hard blijven stijgen
 als de afgelopen 10 jaar, zullen de zorguitgaven in
 2030 groeien tot 23% van het BBP.

• Dit betekent dat er volgens het CBS in 2030 150,8
 miljard wordt uitgegeven aan de gezondheidszorg
 ten opzichte van 81 miljard in 2014. 

• De absolute groei van de zorgkosten zijn een
 gevolg van een groei van de totale bevolking en de
 stijgende uitgaven kosten in de zorg. 

• De relatieve groei is een gevolg van de vergrijzing. 
 Door de stijging van het aantal ouderen (met
 chronische aandoeningen) en daarmee het aantal
 kwetsbare ouderen, stijgt de zorgconsumptie. 

• Door de toenemende zorgvraag, zorgkosten en de
 vraag om transparantie neemt de druk op kwaliteit, 
 toegankelijkheid en betaalbaarheid toe. 

• Noodzakelijke bezuinigingen, die reeds doorgevoerd
 zijn met name in de langdurige zorg, resulteren in
 een grotere vraag naar informele zorg (mantelzorgers
 en vrijwilligers). 

• In 2012 waren er ruim 1,5 miljoen actieve mantel-
 zorgers in Nederland. Dit aantal zal met 5% stijgen
 in 2030. De meerderheid van deze groep (60%) zal
 mantelzorg verlenen aan ouderen. 

• Door een stijgende zorgvraag (op maat), de
 daarmee gepaarde kostenstijging en een beperkte
 toegang tot formele zorgverleners krijgt de 
 participatiesamenleving steeds meer vorm: samen
 zorgen en een eigen verantwoordelijkheid over het
 persoonlijke zorgproces.

2b. Druk op de zorg
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Voorkomen is beter dan genezen, daar zijn de 
meesten het wel over eens. Internationaal weten-
schappelijk onderzoek toont steeds vaker aan dat de 
zogenaamde welvaartsziekten (de ontwikkeling en 
effecten ervan) beperkt kunnen worden door 
aanpassingen in voeding, leefstijl en gedrag.

Ook in de samenleving zien we dit besef groeien. 
Toch maken nog veel mensen (onbewust) ongezonde 
keuzes. Het draagvlak voor deze keuzes neemt af en 
in tijden van kosten en bezuinigingen is de vraag hoe 
we de stijgende zorgkosten als gevolg van een 
ongezonde leefstijl nog kunnen veroorloven. 
Zijn mensen met een gezonde leefstijl bereid om
financieel op te draaien voor de toenemende zorg-
kosten als gevolg van de ongezonde keuzes van 
anderen? 

In tijden van stijgende zorgkosten wordt ook steeds 
vaker de vraag gesteld “is het deze prijs waard?”. 
Discussies over extreem dure medicatie  en het wel 
of niet vergoeden vanuit de basisverzekering komen 
steeds vaker voor. 

Er is steeds meer aandacht voor gezonde leefstijl en eigen 
verantwoordelijkheid. Solidariteit met hen die ongezonde keuzes 
maken, neemt af

2c. Van zorg naar gezondheid

Mening van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder over de hoogte 
van de vaste premie voor de basisverzekering voor mensen die roken, 

mensen die veel alcohol drinken, mensen die onvoldoende bewegen en 
mensen die genetisch belast zijn

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

M ensen die 
r oken

M ensen die 
veel alcohol 

dr inken

M ensen die 
onvoldoende 

bewegen

M ensen die 
genetisch 

belast zijn

De premie zou lager moeten 
zijn voor …

De premie zou ongewijzigd 
moeten blijven voor …

De premie zou hoger moeten 
zijn voor …

Mening van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder over de 
hoogte van de vaste premie voor de basisverzekering voor mensen 

die roken naar rookgedrag

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Niet-r oker s Niet-dagelijkse 
r oker s

Dagelijkse r oker s

De premie zou hoger moeten 
zijn voor mensen die roken

De premie zou ongewijzigd 
moeten blijven voor mensen 
die roken

De premie zou lager moeten 
zijn voor mensen die roken



9

ICT omvat een breed 
gebied met verschil-
lende informatie- en 
communicatietech-
nologieën die invloed 

hebben op het dagelijkse leven. Ook 
de gezondheidszorg digitaliseert. Er is 
een wildgroei aan gezondheidsapps, 
wordt er steeds meer data verzameld 
door draagbare meetapparaten en 
opgeslagen in online datacenters. 
Met behulp van Big Data wordt al deze 
informatie verwerkt en ingezet bij 
onderzoek, diagnose en behandeling. 
Het maakt niet meer uit waar je bent 
of hoe laat het is, contact kan altijd 
gelegd worden. Elektronica in huis 
(domotica) ondersteunt de steeds 
langer zelfstandig wonende oudere 
bij de dagelijkse levensbehoeften. De 
wereld van zorg verandert snel. 

Medische technolo-
gieën met diagnos-
tische en therapeu-
tische doeleinden 
zijn in te delen in vele 

verschillende categorieën. Voorbeel-
den zijn micro- en nanotechnologieën, 
verscheidene imaging apparatuur, 
wearables, implantables, robotica, 
3D-(bio)printers, nieuwe geavanceerde 
materialen, fotonica technologieën, 
etc. 

De ontwikkelingen gaan in dit vlak 
heel snel, dagelijks komen er honder-
den nieuwe mogelijkheden bij. Buiten 
verbetering van kwaliteit hebben de 
ontwikkelingen vaak nog een gedeelde 
noemer: alles moet kleiner, sneller en 
goedkoper. 

De tijd van blockbus-
ters ligt achter ons 
en door wetenschap-
pelijke doorbraken 
op het gebied van 

genomics ligt de wereld van persoon-
lijke medicatie open. Door het opti-
maal doorgronden van het genetische 
profiel van een individu, ontstaat er de 
mogelijkheid voor specifieke behan-
deling. Hierdoor vallen niet-werkende 
behandelingen per definitie af en 
reduceert het aantal bijwerkingen. 

Met de kennis van het menselijk ge-
noom en de werking van het menselijk 
lichaam wordt ook steeds meer gebruik 
gemaakt van biofarma, bijvoorbeeld 
door middel van ‘biomarkers’. Deze 
geven een persoonlijk inzicht in de 
werking en effecten van medicatie. De 
laatste 10 jaar is het gebruik van bio-
farmaceutica aanzienlijk toegenomen. 

Al lang is er een 
besef er dat er een 
relatie bestaat 
tussen voeding en 
gezondheid. Door 

de relatie tussen voeding en genen 
(nutrigenomics & nutrigenetics) heb-
ben verschillende individuen meer of 
minder baat bij bepaalde voeding. Dit 
leidt tot de ontwikkeling van geperso-
naliseerde diëten om de gezondheid 
te waarborgen en het voorkomen van 
aandoeningen. Het doel is om aan de 
hand van iemands DNA de kans op 
bepaalde aandoeningen te verminde-
ren via voeding. 

3. Enablers voor change

De noodzakelijke transitie wordt gelijktijdig gedreven èn mogelijk 
gemaakt door verschillende technologische ontwikkelingen

De Friesland bevindt zich in een logische positie om vanuit haar eigen rol, zelfstandig of in samenwerking met relevante stakeholders, de transitie richting te 
geven en/of te ondersteunen en zal vanuit haar rol  sturen op de enablers ict en e-health en voeding. 

ICT en e-Health Medische technologieën Farma- en Biotechnologieën Nutritech

3a. Technologische ontwikkelingen
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Ontwikkeling van de Nederlandse gezondheidszorg: van een disease 
management systeem naar een systeem van health management

3b. Transformatie gezondheidszorg

De Nederlandse gezondheidszorg heeft het laat-
ste decennium een aanzienlijke transformatie 
doorgemaakt en dit zal de komende jaren verder 
doorzetten. 

We zien verschillende veranderingen in zorg-
vraag en -aanbod, technologische ontwikkelin-
gen en aanpassingen in beleid en sturing. 

Ondanks verwoede én succesvolle pogingen om 
deze groei te remmen, blijven de uitgaven groei-
en, onder andere als gevolg van de vergrijzing en 
het daaraan gerelateerde groeiend aantal kwets-
bare ouderen en chronisch patiënten. 

We kunnen niet op dezelfde manier doorgaan 
en een transformatie van het zorgsysteem is 
onvermijdelijk.

Deze transformatie moet door innovaties de 
Nederlandse gezondheidszorg doelmatiger en 
effectiever maken en beter laten aansluiten bij 
de (veranderende) behoeften van patiënten. 

We onderscheiden de ontwikkelingen in, aan de 
ene kant de zogenaamde needs for change en 
aan de andere kant de enablers for change. 

De need for change brengt de veranderende 
zorgvraag in beeld. Dit maakt dat ons zorgstelsel 
qua betaalbaarheid en daarmee toegankelijk-
heid onder druk staat. Wat zijn de behoeftes 
van mensen? Waardoor worden deze behoeftes 
beïnvloed? Welke gevolgen hebben deze nieuwe 
behoeftes (op de oriëntatie) binnen de gezond-
heidszorg?

Daarnaast zijn er ontwikkelingen van nieuwe 
(technologische) mogelijkheden: de zogenaamde 
enablers for change. Zij creëren de mogelijkheid 
om in te spelen op de veranderingen aan de 
vraagkant en kunnen bijdragen aan het vergro-
ten van de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. 

De noodzaak tot verandering in zowel de vraag-
kant als het toenemend aantal technologische 
mogelijkheden vragen om innovatie en transfor-
matie van de gezondheidszorg zoals we die nu 
kennen. 

Als we kijken naar de toekomst van de Neder-
landse gezondheidszorg zal deze door de nieuwe 
technologische mogelijkheden in de komende 
15 tot 20 jaar steeds meer Persoonlijk, Preven-
tief, Participatief en Predictief moeten en zullen 
worden.

• 

• 

• 

  
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Het begrip van gezondheid verandert, we gaan uit van een positieve 
definitie van gezondheid

Bron: WHO, Huber, BeBright: ZorgWaardeCyclus

WHO (1948):
“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, 

geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van 
aandoening of handicap” 

Huber (2011):
“Gezondheid is het vermogen zich aan 

te passen en het zelf beheren en 
invullen van sociale, fysieke en 

mentale uitdagingen”

De onderliggende basis voor dit visiedocument is de definitie van gezondheid 
van Huber. We gaan uit van een positieve definitie van gezondheid. Hierbij

staat het functioneren centraal en wordt de eigen regie gestimuleerd.
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4. Analyse
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Op basis van de scan in 6 gemeenten blijkt dat, 
buiten een hoge leeftijd, opleidingsniveau een 
belangrijke indicator is voor hoge zorguitgaven en 
zorglasten. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe 
hoger de zorguitgaven. 

Binnen de zes gemeenten zijn 14 wijken geïdenti-
ficeerd waar deze situatie zich duidelijk voordoet. 
De uitdagingen in de gemeenten Leeuwarden, Het 
Bildt en Harlingen lijken het grootst. Op basis van 
leefstijlkenmerken en het relatief vaak voorkomen 
van specifieke aandoeningen kunnen vergelijkbare 
profielen gemaakt worden van deze ‘probleemwijken’.

De Friesland kan dit onderzoek uitbreiden naar 
andere gemeenten binnen Friesland, zodat voor de 
hele provincie alle ‘probleemwijken’ geïdentificeerd 
worden.

Met deze identificatie kan in deze wijken ingezet 
worden op interventies gericht op mensen met een 
lage opleiding en de oudere klanten (vanaf 55+).

4a. Betekenis voor de Friese context

Gebaseerd op de gemaakte zorguitgaven, de zorglasten en 
opleidingsniveau zijn 14 wijken binnen een zestal Friese 
gemeenten geselecteerd
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4b. Demografie van de Friese context

Voor een algemene indruk hebben we de belangrijkste 
demografische kenmerken per gemeente t.o.v. Friesland 
en Nederland weergegeven

NL
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De 6 geselecteerde Friese gemeenten hebben, op Leeuwarden na, 
weinig inwoners en zijn veelal dunbevolkt.
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De Friese bevolking vergrijst. Gemiddeld wonen er meer  ouderen, 
maar ook de toekomstige groep ouderen is aanzienlijk groter.

De Friese gemeenten laten t.o.v. Nederland beperkte bevolkingsgroei 
zien, maar t.o.v. de provincie Friesland groeien sommige gemeenten wel. 

Conclusie:
Op basis van de bevolkingsprognoses en 
leeftijdsverdeling zien we dat Friesland de 
Nederlandse trends volgt, maar in z’n geheel, 
en sommige gemeentes meer, laat Friesland 
een sterkere ontgroening en vergrijzing zien.

Bron: CBS; BeBright analyse, 2016
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Een analyse van de Friese populatie laat zien dat de 
verschillen tussen gemeenten niet zo groot zijn, maar 
wel in vergelijking met Nederland

Verschil op basis van inkomen is niet significant 
in vergelijking met Nederland. De verschillen 
die er zijn, hebben weinig direct invloed op de 
gezondheid van de bewoners, mede veroorzaakt 
door bijvoorbeeld de lagere woonlasten in de 
provincie.

Grote verschillen zijn wel zichtbaar in het 
opleidingsniveau. In de 14 geselecteerde wijken 
uit de 6 gemeenten komt naar voren dat dit lage 
opleidingsniveau sterk samenhangt met de 
zorglasten en gemaakte zorgkosten.

• 

• 
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Bron: CBS; BeBright analyse, 2016
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Friezen zijn vaak lager opgeleid dan de rest van Nederland en in de 
geselecteerde gemeenten ligt het gemiddelde opleidingsniveau nog 
lager. Alleen Leeuwarden laat een landelijk profiel zien.
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Friesland heeft in vergelijking met de rest van Nederland weinig 
allochtone burgers.
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Personen met inkomen uit werk gedurende hele jaar

Gemiddeld inkomen werkende mensen t.o.v. Friesland

Gemiddeld  besteedbaar inkomen t.o.v. Friesland

72% 73% 70% 71% 72% 74% 72% 71%

LE LD HB HA FM OW FR

-5,9%

-0,7% -0,7%

4,8%
3,0%

-3,7%

-8,0%

-1,4% -0,7%

5,1%
2,9%

-1,4%

€
 1

3.
80

0
€

 2
6.

90
0

€
 1

5.
10

0
€

 2
9.

10
0

NL

Het aantal mensen met een baan is vergelijkbaar met Nederland, 
maar het besteedbare inkomen varieert sterk. Mensen in Het Bildt en 
Oostellingwerf hebben het minst te besteden.
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Transformatie van disease management naar 
health management en dat zal door technolo-
gische ontwikkelingen en toenemende druk op 
de kostenbeheersing van de zorg komende jaren 
doorzetten en in een sneller tempo dan tot nu 
toe.

De verwachting dat de zorgkosten in groei wel 
beperkt kunnen worden en minder hard zullen 
stijgen dan voorspelt. Maar als gevolg van de 
vergrijzing, het groeiend aantal kwetsbare oude-
ren en chronisch patiënten zullen naar verwach-
ting de zorguitgaven blijven groeien. En zal er 
een toenemende druk ontstaan op de toeganke-
lijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

Transformatie is noodzakelijk, gericht op kosten-
beheersing met focus op preventie en gezond-
heidswinst en zelfredzaamheid.

4c. Conclusies

Door verdere individualisering in de samenleving, 
toenemende mate van consumenten die alleen 
maar willen betalen wat ze noodzakelijk ach-
ten. Met opkomend onbegrip voor het moeten 
meebetalen voor consumenten met ongezonde 
leefstijl vraagt om verandering. De solidariteit 
komt hierdoor onder druk te staan en neemt af 
voor consumenten die ongezond leven.

Op basis van bevolkingsprognose en leeftijdsver-
deling zien we dat Friesland over het algemeen 
de landelijke trends volgt en geen grote signifi-
cante verschillen laat zien. In enkele gemeen-
tes laat Friesland een sterkere ontgroening en 
vergrijzing zien dan landelijk.

In de analyse fase is gekeken naar 14 wijken 
binnen 6 gemeenten. Gebleken is dat naast hoge 
leeftijd, opleidingsniveau een belangrijke indica-
tor is voor hoge zorguitgaven en zorglasten. Hoe 
lager de opleiding, hoe hoger de zorguitgaven.

Samenvattend

• 

•

• 

• 

• 

• 
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5. Visie, ambitie en agenda
5a. Visie op preventie

De Friesland geeft actief invulling aan haar wettelijke 
verantwoordelijkheid, maar gaat op het vlak van preventie een 
stap verder

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. 
De zorgplicht houdt in dat een zorgverzekeraar 
verplicht is zorg te regelen of een vergoeding van 
zorg als de klant daar recht op heeft.

Een deel van deze aanspraken heeft betrekking 
op preventie. Zorgverzekeraars zijn dus verplicht 
om preventieve maatregelen te vergoeden die zijn 
opgenomen in de aanspraken.

Omdat de Zorgverzekeringswet het karakter heeft 
van een schadeverzekering, moet er bij een indi-
viduele verzekerde sprake zijn van (een verhoogd 
risico op) gezondheidsschade om aanspraak te 
maken op een preventieve maatregel. De zorg-
plicht beperkt zich daarmee tot geïndiceerde 
preventie en zorg gerelateerde preventie. 

De preventie maatregelen dienen te voldoen aan 
een aantal voorwaarden om opgenomen te worden 
in de zorgverzekering: 
• zij moet voldoen aan ‘de stand van wetenschap
 en praktijk’;
• zij betreffen vormen van (preventieve) zorg 

 zoals medische beroepsbeoefenaren deze 
 gebruikelijk plegen te bieden;
• de verzekerde heeft slechts recht op (preventie-
 ve) zorg als hij daar naar inhoud en omvang 
 redelijkerwijs op is aangewezen. 

Er zijn verschillende manieren waarop zorgverze-
keraars een rol (kunnen) spelen bij preventie. In de 
eerste plaats is dat de vergoeding van preventieve 
interventies die in het basispakket zijn of worden 
opgenomen. In de tweede plaats zijn er zelfgekozen 
dekkingen in de aanvullende verzekeringen. In de 
derde plaats zijn er preventieactiviteiten van zorg-
verzekeraars buiten de verzekering om. 

De preventieve interventies die in het basispakket 
zijn of worden opgenomen vallen onder de wettelijke 
zorgplicht. 

De Friesland geeft actief invulling aan haar 
wettelijke verantwoordelijkheid waarbij zij 
als verzekeraar ervoor moet zorgen dat haar 
verzekerden zorg of een vergoeding krijgen 
als zij daar recht op hebben. 

Op het vlak van preventie wenst De Fries-
land vanuit haar sociaal maatschappelijk 
verantwoordelijkheid, verder te gaan dan de 
wettelijke verantwoordelijkheid. Dit bete-
kent dat De Friesland zich actief richt op 
verschillende soorten preventie in samen-
werking met relevante stakeholders. 

Het biedt De Friesland de mogelijkheid om 
in samenwerking met haar partners richting 
te geven aan initiatieven en interventies die 
gezondheid en vitaliteit bevorderen van de 
Friese bevolking in brede zin en specifiek 
haar verzekerden. 

Kortom De Friesland ziet voor zichzelf een 
maatschappelijke en regionale rol die verder 
reikt dan het verzekeren van zorg. Wij willen 
van onderscheidende betekenis zijn voor 
de vitaliteit voor de mensen zelf, maar ook 
voor de lokale samenleving. We zetten ons in 
voor het versterken van kwaliteit van leven 
en het herinrichten van het zorglandschap. 
Kwaliteit van leven vergt daarbij aandacht 
voor gezondheid, preventie en leefbaarheid. 
Investeren in preventie maakt uiteindelijk de 
gezondheidseconomie in de regio gezond.

Wettelijke verantwoordelijkheid zorgverzekeraar: zorgplicht
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5b. Ambitie voor preventie

De Friesland wil in samenwerking met partners gericht 
werk maken van preventie en willen in 2030 de meest 
vitale regio in gezondheid, welzijn en samenredzaam zijn 

Fryske blauwe sône1

Een gezonde leefwijze

Gezond en gevarieerd eten

Drinken met mate

Zelf- en samenredzaamheid

Zoveel mogelijk eigen regie

1  Vitale regio's: plekken in de wereld waar mensen bovengemiddeld oud worden. Mensen zijn op deze plekken langer 
vitaal en maken minder gebruik van zorg. Hierbij wordt een relatie gelegd met voeding, beweging, geestelijke gezondheid
en gemeenschapszin

In gemeenschap zorgen wij samen 
met onze partners dat Friesland in 

2030 de meest vitale regio is in 
gezondheid, welzijn en 

zelfredzaamheid

Yn ’ e mienskip soargje wy tegearre
mei ús partners dat Fryslân yn 2030 

de meast fitale regio is yn sûnens, 
wolwêzen en selsredsumens

Betrouwbaar
Vertrouwd

Aantoonbaar
Vitaal Iedere burger

Samen

Participatie Lokaal

Voorkomen

Friese vitale regio1
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Universele preventie is een licence to operate. Er 
is nog geen aannemelijk verdienmodel voorhanden.

Deze vorm dient bij te dragen aan het imago en 
de positionering van De Friesland en aan het 
versterken van de collectieve portefeuille:
- Uitdragen dat De Friesland een zorgverzeke-
 raar is die haar maatschappelijke verantwoor-
 delijkheid neemt;
- De Friesland positionering in de maatschappij
 vanuit unieke lokale worteling: Mienskip;
- Dit is de uitgelezen positie om als De Friesland
 verbindingen tot stand te brengen met rele-
 vante stakeholders die kunnen bijdragen aan 
 effectieve preventie;
- De dunne lijn tussen ervaren bemoeizucht en 
 ervaren toegevoegde waarde van verzekeraar
 door de ogen van de verzekerde moet bewaakt
 worden.

Investeren in lange termijn – focus op jeugd/
jongeren en in algemene zin en  gezondheid ge-
letterdheid onder de gehele Friese bevolking.

Bewustwording en kennis vergroten bij verze-
kerden over rol en verantwoordelijkheid voor 
eigen gezondheid en  beschikbare middelen en 
interventies.

Ondersteunen van verandering gedrag / leefstijl.

Hierin nemen we een faciliterende en ondersteu-
nende rol samen met relevante stakeholders.

Onder de streep dient de focus van De Friesland bij te dragen aan vitaliteit en kwaliteit van leven van de mienskip en aan 
beheersing van zorgkosten, reductie van maatschappelijke kosten en het versterken van de binding met klanten

5c. Preventie-agenda
De Friesland kiest voor een specifieke focus per type preventie op grond van 
geanticipeerde toegevoegde waarde voor vitaliteit van de Friese gemeenschap 

Universele preventie Selectieve preventie Geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie

• 

•

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

•

• 

• 

•

• 

• 

•

Selectieve preventie dient op korte termijn (bin-
nen 10 jaar) bij te dragen aan concrete schade-
lastreductie.*

Gegeven de analyse focus op gerichte inter-
venties bij verzekerden in de leeftijdscategorie 
tussen 45-65 jaar en kwetsbare ouderen en de 
groepen waarvan verondersteld worden dat zij 
behoren tot de lage SES. 

Doel is om te voorkomen dat deze doelgroepen 
geïndiceerd worden.

Het gaat hierbij om interventies op wijkniveau 
(daar waar vraagstukken geïdentificeerd zijn).
Het gaat om leefstijl interventies bij pré-diabe-
ten, op het vlak van roken, voorkomen en herstel 
van overgewicht, voorkomen en herstel van 
overmatig alcoholconsumptie, stimuleren van 
bewegen en een gezond dieet.

Hierin nemen we een faciliterende en ondersteu-
nende rol samen met relevante stakeholders.

*Hoeveel de preventie  maatregelen bijdragen 
/ dienen bij te dragen en op welke termijn moet 
nog vastgesteld worden

Geïndiceerde preventie dient direct bij te dragen 
aan concrete schadelastreductie door vermin-
derde zorgvraag.

Gegeven de analyse wordt voorgesteld om de 
focus te leggen op gerichte interventies bij 
verzekerden met (een hoog risico op) een of 
meer chronische aandoeningen.

Daarbij ligt de focus op chronische aandoeningen 
die bewezen beïnvloed worden door leefstijl 
/ gedrag en waarbij interventies mogelijk zijn 
in 0e, 1e, 2e lijn: Hart- en vaatziekten, COPD, 
Diabetes en Depressie, met een eerste focus op 
uitwerking van Diabetes.

Doel is om te voorkomen dat er complicaties (die 
ziekenhuisopnames vergen) en/of verslechtering 
van de gezondheidssituatie optreden bij verze-
kerden met een chronische aandoening, maar 
ook risico’s die tot verslechtering van geestelijke 
gezondheid (depressie, eenzaamheid) leiden.

Het gaat hierbij om interventies op niveau van 
de individueel verzekerde of specifieke uniforme 
doelgroep. Hierbij wordt gedacht aan interven-
ties in vorm van gerichte trainingen, ter bevor-
dering van therapietrouw, optimaliseren van 
geestelijke en lichamelijk conditie (voorkomen 
ondergewicht en overgewicht).
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Preventie wordt gerealiseerd in samenwerking met 
verschillende stakeholders

Wonen

Zorg, 
Welzijn 
& Sport

Industrie & 
nijverheid

Ondernemers

Zakelijke 
dienst-

verlening

Burger

Onderwijs

Overheid, 
Bestuur & 
Veiligheid Vanuit de focus op preventie wordt gekeken 

met welke stakeholders concrete initiatieven 
opgepakt kunnen worden. Met verschillende 
stakeholders bestaat reeds een verbinding 
op preventie onderwerpen. De Friesland zal 
vanuit haar focus nagaan welke rol zij kan en wil 
spelen om preventie interventies daadwerkelijk 
te realiseren en tastbare resultaten te behalen. 
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5c. Borging preventie

In beginsel zijn er 4 pijlers waar De Friesland zich op richt om 
preventie structureel te borgen in haar organisatie

Universele 
preventie

Selectieve 
preventie

Geïndiceerde en zorg 
gerelateerde preventie

Lage SESCollectieve 
portefeuille

Jeugd

Gezondheid 
geletterdheid

COPD

CVRM

Diabetes

Depressie

• Vanuit Mienskip gericht op 
interventies die bijdragen aan 
zichtbaarheid DFZ op vlak van 
preventie in samenwerking met 
relevante stakeholders 
voortzetten en/of initiëren 

• Analyse preventie in markt 
collectieve verzekeringen

• Pilot bij werkgever

• Starten met  gerichte pilot
• 14 wijken – 6 gemeenten –

afhankelijk van uitdaging 
keuze voor pilotwijk(en)

• Vaststellen en inrichten 
relevante interventies in 
samenwerking met relevante 
stakeholders (zoals GGD)

• Koppeling met Av Frieso

• In fase 2 moet de business case 
voor verschillende interventies 
nader onderzocht worden

• Een pilot voor Diabetes 
preventie zal de eerste stap 
vormen

Preventie bij klanten in 
collectieve portefeuille

Preventie door wijkgerichte 
aanpak bij kwetsbare 

(risico)groepen

Preventie gericht op verzekerden 
met aandoening of behorend tot 

risicogroep voor aandoening: 
Initiële focus op diabetes

Verankering van preventie in De Friesland organisatie

1 2 3

4

45-65 
jarigen

Kwetsbare 
ouderen


