
 

Landelijke coalitie Kansrijke start (2019) 

‘We moeten proberen de organisatie van de zorg en 

ondersteuning rond kansrijke start te versimpelen. 

Laten we zoeken naar de ‘gouden sleutel’ en de rol van 

duurzame financiering hierbij. Een gesprek langs de 

inhoud, met duurzame financiering als cruciaal thema.’ 

 – José Manshanden, directeur GGD Amsterdam en één 

van de trekkers op het thema Duurzame financiering 

vanuit de gezamenlijke werkagenda Kansrijke start 

Duurzame financiering met het oog op een 
kansrijke start   

 

 

 

 

 

 

 

  
Kernvragen  

 

1. Wat is van belang om meer preventieve maatregelen goed te kunnen financieren en om hier 

(domeinoverstijgend) meer integraal aan te werken?  

- De kansrijke start-doelgroep is dé ultieme doelgroep als het aankomt op preventie. Dit is echter niet 

eenvoudig: investeren in preventie en vroegsignalering loont vaak pas op de lange termijn. Daarbij 

vallen de kosten vaak elders dan de baten, waardoor preventieve interventies minder lonen voor de 

investerende partij en vraagt het in veel gevallen om domeinoverstijgende afspraken.  

- Momenteel wordt bezien hoe preventie op landelijke schaal beter geborgd kan worden richting 

het volgende kabinet (in de “discussienota”)’. Hierbij gaat het onder meer om de volgende 

ideeën: een stevige regionale infrastructuur gericht op preventie, met een  

(domeinoverstijgende) samenwerkingsverplichting en afspraken over investeringen in 

preventie op basis van regiobeelden. Ook is er de intentie om extra middelen beschikbaar te 

stellen. De regio als niveau waar zorgverzekeraars, gemeenten en aanbieders elkaar vinden. Dit 

wordt de komende periode uitgewerkt, inclusief de aandacht voor kansrijke start hierin.    

- Monitoring, met een goede dataverzameling en -infrastructuur, zijn hierbij belangrijke 

randvoorwaarden.  

- Hoe meer leden zorgverzekeraars in de regio hebben, hoe aantrekkelijker het voor hen is om 

in (preventie in) de regio te investeren.   

- Gemeenten die zich regionaal organiseren en met één geluid spreken is van belang om een 

samenwerkingspartner van de bovenregionale/ landelijke zorgverzekeraar te zijn. 

- Meerjarencontracten worden genoemd als manier om hier met aanbieders in te investeren. 

- Het ‘wrong pocket problem’ (wanneer de 

kosten en baten elders vallen) is hiermee nog 

niet opgelost. Een stevig 

domeinoverstijgend, regionaal partnerschap 

op de lange termijn kan wel helpen om 

investeringen in de regio te doen.  

Toelichting  
Op 1 oktober 2020 is een (digitale) special georganiseerd 

voor leden van de Landelijke coalitie (link) en de stuurgroep 

Kansrijke start. 38 deelnemers met diverse achtergrond 

namen hieraan deel (o.a. zorgverzekeraars, gemeenten, 

professionals, zorgaanbieders, vertegenwoordigers uit het 

informeel netwerk, NZa, VWS). De opbrengst wordt benut bij 

de uitwerking van het thema ‘Duurzame financiering’ vanuit 

de gezamenlijke werkagenda Kansrijke start, waarin een 

aantal prioriteiten voor de komende periode staat.  

 

‘Uitgangspunt: het is niet erg als een ander 

profiteert, zolang we het zelf ook maar 

kunnen bekostigen’  

– Suzanne Oostvogels, regiomanager Zorg 

zorgverzekeraar Menzis 

https://www.kansrijkestartnl.nl/landelijke-coalitie


 

Oproep: ‘Weet dat wij graag 

bereid zijn om in het vervolg mee 

te denken over dit vraagstuk ’ 

 – Renske Schapendonk 

(projectleider Preventie) en 

Rosanne Mulder (projectleider 

Integrale geboortezorg), NZa 

Afspraak: ‘mooi dat we 

hebben afgesproken om 

verder door te spreken over 

de werking van de IGO-

constructie (Integrale 

Geboortezorg Organisatie 

die de samenwerking tussen 

verloskundigen, kraamhulp 

en gynaecologen rond de 

zwangere dient te 

bevorderen). 

– Nelleke Gosker – 

verloskundige 

Inzicht: ‘Het gesprek start vaak vanuit de financiële knelpunten, maar 

vervolgens komen vaak andere aspecten naar boven (bijvoorbeeld 

organisatorisch of inhoudelijk.’             – GGD Groningen, Menzis, VWS  

(het Harvardgezelschap) 

Oproep: ‘Eind oktober 2020 

gaat de discussienota voor de 

concept wettekst om preventie 

steviger te borgen naar 

buiten‘. Reageer hier vooral 

op, zodat dit waar nodig 

aangescherpt kan worden.’  

– Henk Soorsma, MT-lid VWS  

 

- Bij preventie speelt ook dat de kosten niet altijd goed en direct toewijsbaar zijn aan het individu, een 

voorwaarde die vanuit Zvw-financiering vaak wel gesteld wordt. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk: 

o.a. met innovatiegelden, de beleidsregel integrale geboortezorg en in het geval van 

groepsinterventies zoals Centering Pregnancy en Parenting aangepaste tarieven voor 

groepsgesprekken. Ook zijn er voorbeelden van inkoopmodules die de financiering van niet-

toewijsbare zorg mogelijk maken (bijv. ‘sociale infrastructuur’ van Menzis en gemeenten over de 

samenwerking tussen huisarts/ POH, verpleegkundige en wijkteam).  

- Slim experimenteren is een noodzakelijk stap bij de plannen die er zijn om preventie belangrijker 

te maken in de regio’s. Om van te leren, als opmaat naar structurele afspraken over het ‘wrong 

pocket problem’ en om niet-toewijsbare zorg/samenwerking structureel mogelijk te maken.  

 

2. Wat is van belang om tijdelijke (al dan niet domeinoverstijgende) initiatieven/ 

samenwerkingsverbanden structureel te financieren?  

- Het risico dat (succesvolle) initiatieven stranden bij 

gebrek aan structurele financiering wordt op 

meerdere plekken gezien (o.a. lokale coalities, 

programma Nu Niet Zwanger, pilots). 

- Bekendheid met welke mogelijke ‘potjes’ er zijn 

ontbreekt vaak. Een suggestie die wordt gedaan is 

om te zorgen voor meer inzicht in welke financiële 

mogelijkheden er zijn en wat van belang is om deze 

te kunnen benutten. 

- Enkele randvoorwaarden die worden genoemd: zorg 

dat je vanaf dag 1 aandacht hebt voor de 

structurele financiering en de monitoring: wat zijn 

de effecten?  

- Landelijke stimuleringsgelden (zoals de ROS-gelden 

en Kansrijke start-middelen) zijn interessant omdat 

ze ‘financiële ontdekkingsruimte’ bieden die 

helpen om de samenwerking op te starten.  

 

3. Welke mogelijkheden zijn er om financiële drempels voor kwetsbare gezinnen weg te nemen 

(eigen bijdrage, eigen risico, kosten voor anticonceptie)?   

- Vanuit de Zorgverzekeringswet kunnen mensen zich hiervoor verzekeren, via aanvullende 

verzekeringen. Landelijk of regionaal. Regionaal kan het geregeld worden vanuit gemeentepolissen 

(ook wel minimapolissen), die zijn bedoeld voor de meest kwetsbare groep (tot 130% van 

minimuminkomen). Gemeenten en zorgverzekeraars maken afspraken over de dekking in een regio. 

Voordeel is dat regionaal maatwerk geboden kan worden, afhankelijk van waar in de betreffende 

regio behoefte aan is. Nadeel is dat de persoon deze verzekering wel afgesloten moet hebben, het is 

dus niet voor iedereen een oplossing.  

- De kosten voor anticonceptie kunnen ook vanuit het programma Nu Niet Zwanger worden vergoed.  

- Daarnaast kunnen er met de zorgverzekeraar ook betalingsregelingen worden getroffen, waarmee 

bijvoorbeeld het eigen risico verspreid over het jaar kan worden betaald.  

Uitgelicht: enkele inzichten, tips en afspraken uit het gesprek  

 

 

 

 

 

 

‘Wij hebben bij investeringen vanaf het 

eerste moment oog voor de duurzame 

financiering. ‘Lokaal impulsgeld’ hebben wij 

in het leven geroepen om budget uit diverse 

‘potjes’ te benutten voor structurele 

financiering.’  

– Rik van der Linden, wethouder gemeente 

Dordrecht 

‘Je bent er niet met het invoeren van een 

interventie. Dat is te simpel gedacht. Zorg 

dat je vanaf de start aandacht hebt voor de 

borging en de regionale infrastructuur die 

hiervoor nodig is en leer hierbij van 

anderen.’ 

   – Wiro Gruisen, manager regioregie 

zorgverzekeraar CZ 


