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Nederlands grootste zorgverzekeraar heeft onlangs een nieuw inkoopbeleid 
ingezet. Centraal staat waarde creëren voor de patiënt door een supply  
chain-benadering. Het is niet toevallig dat deze omslag plaatsvindt onder 
leiding van Olivier Gerrits. Hij is een inkoper met marketingbloed. 
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Wat directeur zorginkoop Olivier Gerrits van Achmea zijn collega’s advi-
seert, brengt hij zelf ook regelmatig in de praktijk: kijken in het veld, bij de 
zorgverleners. Recent was hij daarom een dag te vinden bij een GGZ-in-
stelling, waar hij onder meer sprak met een psychiatrisch patiënte die jaren 
opgesloten had gezeten en inmiddels met veel ondersteuning nu zelfstan-
dig woont. Ze kreeg de opgaande lijn te pakken toen ze haar energie kon 
gaan richten op het eigen herstel, in plaats van tegen het opgesloten zijn. 
“Dit geeft mij heel veel motivatie om mijn werk te doen”, vertelt Gerrits. 
“Zelfs complexe patiënten kunnen beter worden, als je vanuit patiëntper-
spectief kijkt.” Achmea is de grootste zorgverzekeraar in Nederland en 
heeft een marktaandeel van zo’n 30 procent. Achmea koopt per jaar voor 
circa 10 miljard euro aan zorg in.

Het is allerminst toevallig dat Gerrits sterk vanuit de patiënt denkt en 
handelt. Hij heeft net een compleet nieuw inkoopbeleid opgetuigd met 
de patiënt in plaats van de zorgverlener als vertrekpunt. Diezelfde patiënt 
is namelijk ook een klant van Achmea en Gerrits heeft eveneens marke-
tingbloed door de aderen stromen. Want in zijn inmiddels vijftienjarige 
loopbaan binnen Achmea was hij ruim drie jaar verantwoordelijk voor 
marketing en voordat hij in oktober vorig jaar werd benoemd tot direc-
teur zorginkoop was hij tweeënhalf jaar directeur verkoop en marketing 
van deze zorgverzekeraar. Hij vindt het naar eigen zeggen goed om heen 
en weer te pendelen tussen commercie en inkoop, omdat de wisselende 
gezichtspunten leerzaam zijn. Wel meent hij dat je bij een zorgverzekeraar 
aan de inkoopkant “nog meer betekenisvol kunt zijn voor de ontwikke-
ling van de gezondheidszorg in Nederland”, want die behoort naar zijn 
mening tot de allerbeste ter wereld. Gerrits’ drive is eraan bijdragen dat 
zijn “kinderen, kleinkinderen en de kinderen daarna kwalitatief goede en 
betaalbare zorg houden”.

Wat viel u het eerste op in uw nieuwe inkoopbaan? “Ik was posi-
tief verrast door de professionalisering van inkoop: die is ontzettend hard 
gegaan de afgelopen jaren. Zorginkoop is geen gewone inkoop, omdat je 
min of meer tot elkaar veroordeeld bent maar toch moet onderhandelen. 
Om dat laatste goed te kunnen doen, moet je worden erkend en herkend 
in je expertise. Pas dan ben je een serieuze gesprekspartner. Inkoop is veel 
beter geworden in data-analyse en de vertaling van die data naar kennis.”

Achmea heeft dit jaar een nieuw zorginkoopbe-
leid ingezet. Waarom? “Tot nu toe was de inkoop 
vrij transactiegericht en die manier van inkopen loopt 
tegen zijn grenzen aan. De potentie van kwaliteitsver-
hoging en kostenverlaging zit niet alleen in het opti-
maliseren van een van de schakels, maar vooral in het 
optimaliseren van de zorgketen als geheel.”

Hoe ziet dit nieuwe beleid er op hoofdlijnen uit? 
“Bij de zorginkoop is nu de patiënt het vertrekpunt, 
terwijl dat eerst de verschillende soorten zorgverleners 
waren. We kijken nu vanuit een supply chain-gedach-
te naar de optimalisatie van de zorg voor de patiënt.”

Kunt u een voorbeeld geven? “Neem nierinsuffici-
entie, een ziekte met een grote impact voor de patiënt, 
onder meer omdat die steeds naar een dialysecentrum 
moet. Eerder had je dan een gesprek met het dialy-
secentrum over bijvoorbeeld het verhogen van de ef-
ficiency, om zo de kosten te verlagen. In het nieuwe 
beleid stimuleren we thuisdialyse. In Nederland krijgt 
nu maar 3 procent van de nierpatiënten dat, terwijl 
het medisch gezien niet slechter is en de kwaliteit van 
leven enorm verhoogt. De patiënt krijgt hierdoor de 
regie over het eigen ziekteproces. Mooi meegenomen 
is dat het ook nog eens minder duur is. In een land als 
Nieuw-Zeeland heeft al zo’n 20 procent van de nierpa-
tiënten thuisdialyse. Wat ik zeggen wil: als iedereen in 
de zorg het belang van de patiënt voorop zou stellen, 
stijgt de kwaliteit en dalen de kosten. Maar dan moe-
ten we wel over onze grenzen leren heen te kijken.”

Hoe wordt in de markt op het nieuwe beleid 
gereageerd? “Voorzichtig positief: eerst zien dan ge-
loven. Dat begrijp ik wel. Natuurlijk moeten we het 
waarmaken. De toekomst zal uitwijzen of we echt in 
het belang van de patiënt handelen.”
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Welke gevolgen heeft dit nieuwe beleid voor de zorginkopers van 
Achmea? “Ondersteunend aan het nieuwe beleid passen we de organi-
satie aan en gaan we met minder mensen inkopen. Dat betekent dat we 
afscheid moeten nemen van gewaardeerde collega’s. Ik sta daar achter, maar 
ik vind het niet leuk voor deze mensen. Qua competenties moet ook het 
een en ander veranderen, want er zal meer moeten worden samengewerkt. 
Intern, maar vooral ook extern. En iedereen zal zich de komende jaren het 
ketendenken meer eigen moeten maken.”

Wat zijn uw inkoopdoelstellingen? “We hebben als zorgverzekeraar 
een wettelijke zorgplicht. Binnen die plicht moeten wij zorgen voor vol-
doende zorg, binnen een acceptabele tijd en een acceptabele reisafstand. 
Met behoud van de toegankelijkheid van zorg willen wij de kwaliteit van 
zorg verhogen, de kwaliteit van leven verbeteren en de kosten verlagen bij 
minimaal gelijkblijvende kwaliteit.”

Consumenten en zorgverleners hebben nogal wat kritiek op 
zorgverzekeraars. Wat vindt u daarvan? “Dat baart me zorgen en ik 
vind het ook vervelend, want we werken hier met een kleine driehonderd 
zorginkopers met intrinsieke motivatie aan het verbeteren van de zorg. Er 
is veel wantrouwen en mensen twijfelen zelfs of we wel de juiste inten-
ties hebben. Een zorgverzekeraar is een private onderneming maar heeft 
een publieke taak. In de Zorgwet staat dat wij de kritische zorginkoper 
moeten zijn. Een stelsel is alleen duurzaam als de partijen binnen dat 
stelsel met elkaar samenwerken. In het publieke debat vindt nu polarisa-
tie plaats. Meningen worden vaak klakkeloos overgenomen, zonder hoor 
en wederhoor. Als verzekeraar moeten wij keuzes maken in het belang 
van onze klanten. Keuzes die op de lange termijn in het belang zijn van 
de klant worden door diezelfde klant op de korte termijn niet altijd als 
positief gezien. Neem een te dure zorgverlener die wij niet willen contrac-
teren: dat is op de lange termijn in het belang van de klant omdat zijn 
zorg betaalbaar moet blijven. Die krijgt echter van de organisatie waar hij 
in behandeling is mogelijk een ander beeld voorgeschoteld. Om de nood-
zakelijke veranderingen in de zorg mogelijk te maken, moet er wel steun 
zijn voor onze rol. Polarisatie helpt hier niet bij. Ik verwacht dat Achmea’s 
nieuwe inkoopbeleid ook bij zal dragen aan een imagoverbetering, omdat 

we de klant nu nadrukkelijker als uitgangspunt heb-
ben in de zorgketen.”

Waarom heeft Achmea als eerste ziektekos-
tenverzekeraar ter wereld recent een pilot met 
prestatie-inkoop gedaan?  “Als we inkopen op ba-
sis van duidelijke specificaties, dan moeten die door de 
beroepsgroep worden gedragen. Als die er niet zijn, of 
te weinig differentiëren zoals bij borstkankerchirurgie, 
dan is het goed om de kennis en motivatie van zorg-
verleners te benutten. Met prestatie-inkoop bewerk-
stellig je dat het zorgveld aangeeft wat haalbaar is, in 
plaats van dat wordt voldaan aan een door ons gestelde 
minimumeis.”

Wat zijn de resultaten?  “In de pilot hebben we twee 
aandoeningen gekozen: staar en borstkanker. Inmid-
dels is de selectiefase afgerond en zijn negen zorgaan-
bieders meerjarig gecontracteerd. Het uiteindelijke 
resultaat is over drie jaar vast te stellen als de prestaties 
zijn gemeten. Over het selectieproces als zodanig is 
echter iedereen enthousiast, ook de partijen die niet 
zijn gecontracteerd. Centrale conclusie is dat een hoge 
kwaliteit en een lage prijs hand in hand gaan. Dat 
heeft alles te maken met het feit dat je met best value 
procurement de echte deskundige selecteert.”

Gaat u vaker van prestatie-inkoop gebruikma-
ken? Ja, dit smaakt naar meer. We gaan een traject 
doen met geboortezorg over de keten heen. We willen 
prestatie-inkoop hierbij expliciet inzetten om een ver-
snelling te bewerkstelligen in de samenwerking tussen 
de verschillende schakels in de geboortezorgketen.”

Per 1 januari moeten gemeenten de Wmo-zorg 
inkopen. Hoe verhoudt zich dat tot de zorg die 

‘Met prestatie-inkoop geeft 
het zorgveld aan wat 
haalbaar is in plaats van te 
voldoen aan een door ons 
gestelde minimumeis’
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Gerrits: “Kritiek van consumenten en zorgverleners baart 

me zorgen. We moeten samenwerken, niet polariseren.”

u inkoopt? “We zijn complementair. Wij kopen de thuiszorg in, de ge-
meenten de huishoudelijke hulp. De samenwerking tussen gemeenten 
en zorgverzekeraars heeft veel potentie. Met een aantal grote gemeenten 
werken we nu al samen voor kwetsbare groepen. Onze ervaring is dat je 
dit soort ingewikkelde vraagstukken kunt oplossen als je een gezamenlijke 
visie en doelen hebt. Als je het sociale domein en het zorgdomein koppelt, 
neemt de kwaliteit toe en nemen de zorgkosten af.”

Een gemiddeld groot ziekenhuis heeft met een slordige zeven-
duizend indicatoren te maken waarover gerapporteerd moet 
worden aan de verschillende ziektekostenverzekeraars. Is dit wat 
betreft marktwerking niet inefficiënt? “Breng het in perspectief: dat 
lijkt veel, maar een ziekenhuis heeft ook veel verschillende soorten behan-
delingen. Wil je een ziekenhuis goed runnen, moet je zelf ook indicatoren 
hebben. Wat wel een probleem is, als de ziektekostenverzekeraars verschil-
lende kwaliteitsindicatoren voor dezelfde behandelingen hanteren. Dan 
creëer je onnodige regeldruk.”

2015 is door minister Schippers uitgeroepen tot ‘Het jaar van de 
transparantie in de zorg’ om partijen te stimuleren de kwaliteit 
van de zorg inzichtelijker te maken. Wat vindt u daarvan? “Niet 
de minister zou dat moeten doen, maar de sector. We zouden intrinsiek 
gemotiveerd moeten zijn om samen indicatoren te ontwikkelen. Er is een 
grote behoefte aan eenduidige indicatoren. De zorgverleners zouden sa-
men kwaliteitsindicatoren moeten ontwikkelen die wij als zorgverzeke-
raars kunnen gebruiken. Het is van evident belang voor de patiënt dat de 
kwaliteit van de verschillende zorgaanbieders transparant is.”

U heeft te maken met een aantal zeer grote toeleveranciers van 
medicijnen. Nieuwe medicijnen zijn meestal effectiever, maar 
vaak ook schrikbarend duur. Welke countervailing power heeft u 
hier als zorgverzekeraar? “Dure geneesmiddelen zijn de grootste be-
dreiging voor de beheersing van de zorgkosten. Een ander punt is dat deze 
dure geneesmiddelen andere geneesmiddelen verdringen. Je hebt altijd 
inkoopmacht, laat ik dat vooropstellen, want je kunt volumes verleggen. 
Zo’n drie jaar geleden hebben we specifiek voor de dure medicijnen een 

inkoopteam opgericht. We weten nu veel beter wat 
de kosten-drivers zijn en mede hierdoor zijn we nu 
een serieuze gesprekspartner. Onze strategie is voorts 
om samenwerking met het veld te zoeken. Met ne-
gentien ziekenhuizen bundelen we volumes en kopen 
we samen in. Ook onderzoeken we of bepaalde dure 
geneesmiddelen in het ziekenhuis kunnen worden ge-
maakt. Magistrale bereiding, heet dat.”

De farmaceutische wereld staat bekend om de 
juridisering. Achmea had onlangs ook een kort 
geding met een farmaceut. Hoe gaat u daarmee 
om? “Als het kan, nog beter van tevoren nadenken en 
als het gebeurt onszelf goed verdedigen.”

U doet er nogal nuchter over …  “Achmea gelooft 
in inkoopprocedures die gericht zijn op het betaalbaar 
houden van toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. 
Maar je weet toch dat het komt, dus kun je je ener-
gie beter ergens anders in steken. Natuurlijk moet er 
een mogelijkheid zijn om te ageren, maar ik zie soms 
rechtszaken waarvan je van tevoren weet dat je ze gaat 
winnen. Rechtszaken die nogal eens worden aange-
spannen om tijd te winnen, zodat een bepaald middel 
nog wat langer beschikbaar blijft.”

Heeft u qua inkoopprofessionalisering een 
voorbeeld voor ogen? “Toyota, vanwege de manier 
waarop dat bedrijf met zijn toeleveranciers werkt. Die 
zijn geïntegreerd in het proces en worden geholpen 
om zich verder te ontwikkelen. Zo creëert Toyota sa-
men met haar toeleveranciers waarde in de keten. Hier 
is sprake van een zakelijke relatie, maar wel respectvol 
en met veel vertrouwen.”

Hoe ziet u de inkoopfunctie binnen Achmea in 
2025? “Een inkoopfunctie die de zorg integraal in-
koopt en dat we bij alles wat we doen kunnen aan-
tonen wat het de patiënt oplevert. Zo komen we ook 
uit de rol van boeman. Want door het aantoonbaar 
leveren van waarde voor de patiënt, wint onze rol aan 
legitimiteit.”£

‘Door het aantoonbaar leveren 
van waarde voor de patiënt 

wint onze rol aan legitimiteit’
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