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FACTSHEET ONLINE MODULE ORGANISATIE EN REGELGEVING VAN DE 
NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG 

 
 
 

Samenvatting 

 
De Nederlandse gezondheidszorg is gereguleerd met wetten en regels waar de verschillende 
stakeholders mee te maken hebben, en die ertoe bijdragen dat de kwaliteit en de toegankelijkheid 
van de gezondheidszorg gewaarborgd blijven.  
 
Ook als producent van geneesmiddelen of medical devices heb je met wetgeving te maken. Hoe 
worden geneesmiddelen gefinancierd? Wat is de rol van de zorgverzekeraar? Welke regels moet je 
volgen als er bijwerkingen gemeld worden?  
 
Deze module heeft als doel je inzicht te geven in de organisatie van de gezondheidszorg.   

 
Inhoud  
  

1. Over deze module  
2. Hoofdstuk 1: Historisch overzicht van de Nederlandse Gezondheidszorg  
3. Hoofdstuk 2: De Nederlandse zorgverzekering  
4. Hoofdstuk 3: Organisatie van de gezondheidszorg  
5. Hoofdstuk 4: De zorgverleners  
6. Hoofdstuk 5: Het geneesmiddelenbeleid  
7. Hoofdstuk 6: Vergoeding farmaceutische zorg  
8. Hoofdstuk 7: Pharmacovigilantie in de dagelijkse praktijk  
9. Afsluiting module  

- Samenvatting 
- Bronnenlijst 
- Toets 
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Doelgroep 
 
Deze e-learning is bedoeld voor medewerkers van de farmaceutische industrie 
en medical devices industrie voor wie gedegen basiskennis over wet en regelgeving nodig is voor het 
uitoefenen van hun functie, bijvoorbeeld:  
 
Account managers  
Medical affairs medewerkers  
Product managers  
Brand managers  
Sales manager  

 
Leerdoelen 
 

• De organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg in een historisch perspectief kunnen 
plaatsen (begrip)  

• Begrijpen wat in de zorgverzekeringswet is vastgelegd (begrip)  

• Weten hoe de langdurige zorg gefinancierd wordt (begrip)  

• De belangrijkste instanties en hun taken binnen de gezondheidszorg kennen (kennis)  

• De taken van zorgverleners kennen en weten met welke wetgeving zij te maken hebben 
(begrip)  

• Begrijpen welke wetgeving komt kijken bij het op de markt brengen van geneesmiddelen 
(begrip)  

• Begrijpen hoe geneesmiddelen gefinancierd worden (begrip)  

• Weten wat pharmacovigilantie is en welke teken en verantwoordelijkheden daarbij horen 
(toepassen)  

 

Tijdsduur 
6-8 uur 

 

Competenties  
 

☐Kennis en Wetenschap          
 

☒ Samenwerking & Partnerschap      

 

☒ Strategie & Planning    
  

☐ Organisatiesensitiviteit     
 

☐ Ondernemerschap    
                 

☒ Maatschappelijk bewust handelen     
    

☐ Communicatie    
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