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FACTSHEET ONLINE MODULE FINANCIERING VAN DE NEDERLANDSE 
GEZONDHEIDSZORG (Verdieping tweedelijns) 

 
 
 

Samenvatting 

 
De Nederlandse zorguitgaven stijgen ieder jaar. Deze uitgaven zijn deels toe te schrijven aan de 
vergrijzende bevolking, maar voor een groot gedeelte zijn deze uitgaven toe te schrijven aan 
verbeterende vormen van diagnostiek en behandelingen ter bevordering van de kwaliteit van zorg.  
 
Naast kwaliteit van zorg speelt de betaalbaarheid van de zorg een steeds grotere rol in het 
Nederlandse zorglandschap. Dit zorgt ervoor dat de gezondheidzorgsector onderhevig is aan 
veranderingen al dan niet gedreven door nieuwe wetgeving.  
 
Deze module heeft als doel u inzicht te geven in de organisatie, financiering en bekostiging binnen de 
tweedelijns zorg, en de betrokken zorgverleners en hun taken.  
  

Inhoud  
 

1. Over deze module 
2. Hoofdstuk 1: Macrofinanciering 
3. Hoofdstuk 2: Organisatie en financiering Geestelijke Gezondheidszorg 
4. Hoofdstuk 3: Organisatie en financiering farmaceutische zorg 
5. Hoofdstuk 4: Organisatie en financiering medische hulpmiddelen 
6. Hoofdstuk 5: Organisatie en financiering medisch specialistische zorg 
7. Hoofdstuk 6: Organisatie en financiering Zorgverzekeraars 
8. Afsluiting 

- Samenvatting 
- Bronnenlijst 
- Toets 
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Doelgroep 
 
Deze e-learning is bedoeld voor medewerkers van de farmaceutische industrie voor 
wie uitgebreide kennis over de financiering van de tweedelijns gezondheidszorg nuttig is. Het is een 
verdieping op de module “financiering van de zorg deel 1”  
 
Field market access medewerkers   
Account managers  
Product managers  
Brand managers  
Sales managers  
 
Die werkzaam zijn in de tweede lijn of werken met producten bestemd voor de tweede lijn  

 
Leerdoelen 
 

• Kennis van wet en regelgeving in de tweede lijn (kennis)  

• Begrijpen wat de taken, verantwoordelijkheden en belangen zijn van zorgverleners in de 
tweede lijn (begrip)  

• Begrijpen hoe de financiering van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, GGZ en 
preventie in de tweede lijn is geregeld (begrip)  

• Begrijpen wat de rol is van zorgverzekeraars in de financiering van 
de tweedelijns gezondheidszorg (begrip)  

 
Na het volgen van de module begrijp je hoe de financiering van de tweedelijns gezondheidszorg 
geregeld is. Dit helpt je om de belangen van de verschillende stakeholders beter te begrijpen.  
 

Tijdsduur 
8-10 uur 

 

Competenties  
 

☒Kennis en Wetenschap          
 

☒ Samenwerking & Partnerschap      
 

☒ Strategie & Planning    
  

☐ Organisatiesensitiviteit     
 

☐ Ondernemerschap    
                 

☒ Maatschappelijk bewust handelen     
    

☐ Communicatie    
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