Recensie: Het Nederlands zorgstelsel in een notendop
Zoals de titel al suggereert: Dit boek brengt de lezer een eerste kennismaking met het Nederlandse
zorgstelsel. Dat gebeurt door de regels te beschrijven die voor de gezondheidszorg gelden. Daarbij
wordt met name aandacht geschonken aan het perspectief van de zorgaanbieder.
Het Nederlands zorgstelsel verandert sterk. De auteurs van dit boek noemen het zorgstelsel niet
voor niks ‘de zorgcarrousel’. Tegelijkertijd bevindt de zorg zich midden in politieke en
maatschappelijke discussies onder andere over de vraag: Hoe ver de marktwerking kan en mag
gaan? De combinatie van professional en ondernemer ligt in de zorg niet voor de hand, mede
vanwege een zeer sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Desondanks zijn er veel
kansen en is dat een uitdaging die de auteurs trachten waar te maken door de volgende
onderwerpen te behandelen:
De fundamenten van de zorg
De zorgverzekeraars
De structuren van de zorg
De zorgvrager
De aanspraak op zorg
Medicijnen en zo
De financiering van de zorg
Ondernemen in de zorg
De zorgaanbieders
De auteurs verdienen een groot compliment. Zij zijn er zeer goed in geslaagd de hoofdlijnen te
bewaken. Dit compliment heeft ook een keerzijde. Slechts vier pagina’s tekst over de financiering
van de zorg en iets meer dan drie pagina’s over ondernemen in de zorg, zullen de lezer niet heel
veel wijzer maken.
Wie snel en op hoofdlijn wil weten welke juridische randvoorwaarden gelden, kan het boekje
gebruiken als een eerste handvat. De vraag is wel: hoelang blijft dit boekje actueel?
Degene die, naast actualiteit, een verdere verdieping zoekt bijvoorbeeld vanwege een businessplan
voor een nieuw initiatief of bijvoorbeeld in de thema’s ouderenzorg, financiële en strategische
aspecten kan beter kiezen voor een maatwerkopleiding. Informeer vrijblijvend naar mogelijkheden
en referenties bij Sincérité: bel 0345-53 00 33, mail naar info@sincerite.nl of kijk op onze website
www.sincerite.nl.
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