
Meer werk maken van preventie en zorgen voor een 
betere samenwerking in de regio. Deze kernpunten 
staan centraal in onze Verkiezingspaper, ook 
gedragen door CZ en Zilveren Kruis. We dragen 
concrete verbetervoorstellen aan voor de opstellers 
van een nieuw regeerakkoord, om de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te 
verbeteren. Een nieuw gezondheidszorgstelsel is 
hiervoor niet nodig. 

Zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars 
werken binnen het huidige stelsel samen om 
inwoners zo lang mogelijk gezond en vitaal te 
houden, en te zorgen voor de juiste zorg dichtbij als 
er toch zorg nodig is.

Wij hebben concrete voorstellen en roepen 
de overheid & politiek op deze in het nieuwe 
Regeerakkoord op te nemen.

Meer preventie

Gezondheidsplicht vanuit alle 
zorgwetten

Regionaal gezondheidsdoel met 
gezamenlijk preventiebudget

Preventieve overheidsmaatregelen

Betere samenwerking in de regio
Regionale invulling van het landelijk 
hoofdlijnenakkoord

Congruente bestuurlijke regiogrenzen

Regionaal mandaat voor resultaat

Volgbeleid op transformatie JZOJP en 
(digitale) innovatie 

Ruimte voor financieringsexperimenten 
zonder productieprikkel

Verbetering van risicoverevening
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Ruben Wenselaar
Voorzitter Raad van Bestuur Menzis
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Lees hier de gehele paper

Wij maken ons sterk voor
een gezonder Nederland met 
goede zorg voor iedereen.

https://www.menzis.nl/leefkrachtig-nederland
https://www.menzis.nl/leefkrachtig-nederland


Regioprojecten
We werken in al onze regio’s nauw samen met gemeenten, huisartsen, 
ziekenhuizen, GGZ instellingen en andere zorgverleners voor de juiste zorg dichtbij.

Ooghulp Zorg in Zicht
Preventiecoalitie Gezond & 
Gelukkig Den Haag
Zoetermeer 2025

Damster Zorgbalie
Kansrijke Start
Pilot Voorzorg

Zorg voor Morgen
Meerjarige werkagenda 
14 Twentse gemeenten, GGD en Menzis

Vitaal Twente

COPD en Hartfalen InBeeld
Observatieplaatsen
POH-Jeugd

Gezond Onderweg!
WatchPAT

“ In het preventieakkoord Achterhoek zetten we met 86 partijen 
de schouders onder preventie. We beperken ons niet alleen tot 
de ‘klassieke’ preventiethema’s, maar eenzaamheid, participatie, 
schulden en armoede hebben als achterliggende oorzaken van 
gezondheidsproblemen ook onze aandacht en maken onderdeel 
uit van het akkoord.”

Wethouders Achterhoek, Joop Wikkerink

“De transmurale samenwerking en het ‘door de muren heen’ 
delen van elkaars kennis en expertise heeft binnen het 
netwerk bewezen geleid tot een hogere kwaliteit van zorg, 
doelmatiger geleverd en met tevreden patiënten en een hogere 
arbeidssatisfactie bij verpleegkundigen en verzorgenden.”

Verpleegkundigen Topzorg

“Goede regie en samenwerking zijn nodig voor 
toekomstbestendige zorg, waarbij het zorgaanbod afgestemd 
wordt op de stijgende en veranderende zorgvraag. De 
vernieuwingen die hiervoor nodig zijn – het voorkomen, 
verplaatsen en vervangen van zorg – en het stimuleren van 
en ruimte geven aan eigen regie en verantwoordelijkheid van 
inwoners  – vergen dat zorgorganisaties hun werk beter op 
elkaar afstemmen. Dit kan alleen bij een goed samenspel tussen 
lokale en regionale organisaties en sluit aan bij de filosofie dat 
multidisciplinaire samenwerking leidend moet zijn en ‘dichtbij’ 
georganiseerd en gecoördineerd moet worden.” 

GEZ Samenwerkingsverband Midden Betuwe

“Het enorme vraagstuk van de zorg dat over ons heen komt kan 
volgens Vilente alleen maar worden gepareerd, doordat tijdig, 
de juiste zorg op de juiste plek wordt verleend. Dat is beter voor 
patiënten, bevredigender voor de professional en voorkomt 
onnodig dure zorg. Dat kan alleen in intensieve regionale 
samenwerking, waar oog is voor preventie en passende zorg.”

Samenwerkende zorgaanbieders en Menzis in de Gelderse Vallei
Ton Poos, Voorzitter Raad van Bestuur Vilente

“ De focus van het systeem moet verschuiven van ‘gericht op 
behandelen’ naar ‘bewaken en bevorderen van gezondheid’. 
Dat vereist een heel andere manier van kijken, met name van 
curatieve instellingen, zorginkopers en verzekeraars.”

Hartstichting

“Binnen de regio zetten we stevig in op preventie, waarbij 
we de samenwerking actief opzoeken. We organiseren het 
regionaal en maken daar de afspraken. En alle gemeenten 
kunnen dit uitvoeren zoals het bij hen past. Zo hebben we ook 
de vroegpreventie ingericht rondom de schuldenproblematiek. 
Juist door die samenwerking kunnen we er ook in Dinkelland zijn 
voor onze inwoners en bijdragen aan een positieve gezondheid, 
waarbij we inzetten op samen gezond leven en genieten.”

Wethouders regio Twente, Ilse Duursma

“We gaan voor meer gezonde jaren samen met onze partners en 
vooral met onze inwoners.”

Gemeente Pekela

“De transitie moet in de regio, stap voor stap, met elkaar worden 
vormgegeven. De rol van de overheid is om hiervoor kaders 
en ruimte te geven maar dwingend te sturen op het einddoel. 
De overheid faciliteert daarnaast door collectieve preventieve 
maatregelen te nemen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rond 
voeding, alcohol en roken, maar ook gezonde en veilige fysieke 
leefomgeving en armoede).”

Preventie Overleg Groningen

Regio Midden

Arnhem e.o.

Regio Food Valley

Rivierenland

Regio West
Regio Noord

R
eg

io
 N

oo
rd

R
eg

io
 M

id
de

n

Regio Twente

Regio Achterhoek

R
eg

io
 A

ch
te

rh
oe

k
R

eg
io

 T
w

en
te Lees meer over onze projecten

en partners op Menzis.nl

Meer informatie

Vallei Vitaal

GGZ buiten de lijntjes

Multidisciplinaire Eerstelijns-
ouderenzorg met een Specialist 
Ouderengeneeskunde (MESO) 

Samenwerking tussen zorgaanbieders 
en Menzis in de regio Food Valley

https://www.menzis.nl/leefkrachtig-nederland
https://www.menzis.nl/over-menzis/publicaties/zorg-zorgverzekering/2019/12/10/damster-zorgbalie-betere-hulpverlening-veur-mekander
https://www.oognetwerkzorginzicht.nl
https://www.zoetermeer2025.nl
https://go-nl.nl
https://www.zekerweten.nl/osas
https://www.iriszorg.nl/nieuws/een-voordeur-ggz-gelderse-vallei-toegankelijker-en-beter-toegesneden-op-client
https://www.mesozorg.nl/
https://gezondengelukkigdenhaag.nl
https://www.menzis.nl/over-menzis/publicaties/zorg-zorgverzekering/2020/04/05/elk-kind-de-best-mogelijke-start
https://www.menzis.nl/over-menzis/publicaties/zorg-zorgverzekering/2020/09/11/verandering-is-nodig-voor-behoud-goede-zorg-in-groningen-en-noord-drenthe
https://www.zgt.nl/aandoening-en-behandeling/onze-specialismen/zorg-voor-morgen/
https://www.vitaaltwente.nl
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorginnovatie
https://www.menzis.nl/over-menzis/publicaties/zorg-zorgverzekering/2019/08/15/hoe-gaan-we-om-met-de-personeelstekorten-in-de-zorg
https://www.menzis.nl/over-menzis/-/m/publieke-sites/over-menzis/paginas/bestanden/samenwerking-met-gemeenten/preventieakkoord-achterhoek-2030.pdf
https://www.menzis.nl/over-menzis/zorg-voor-mens-en-maatschappij/samenwerking-met-gemeenten

