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Terugblik

Gevoerde gesprekken

Bevindingen

Enkele statistische gegevens

Vooruitblik

Slotopmerking

2



 Ingangsdatum : 9 oktober 2014

 Is onderdeel van het Sociaal

Zekerheidsstelsel

Overige wetten :

- De Wet Minimum Uurloon

- De Wet Algemeen Pensioen



De Zorgraad

Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg

Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel



Raad met zorgen

Zorgen voor goede raad

Zorgdragen voor betaalbare kwaliteitszorg



7 leden

1e zitting tot 1 aug 2017

Zijn eenmaal herbenoembaar

Raporteert aan de Onderraad



Advies

Toezicht en handhaving

Beroepsinstantie



Adviseert de regering op het gebied van

Actualiseren basiszorgverzekering en
premie

Vaststellen winstmarges

Vaststellen minimum en maximum tarieven

Opstellen van rekenmodellen

Financiele transparantie

Kwaliteitseisen en toegankelijkheid



 Informatievergaring en deling met de 

zorgverzekeraars en zorgverleners

Opleggen van een dwangsom bij

overtreding

Treffen van voorlopige voorziening

Beslissen op bezwaarschriften



De Zorgverzekeraars

De Zorgverleners

De Verzekerden



Self Reliance

Assuria

Parsasco

Staatszorg / SZF

Fatum



Huisartsen

Medische specialisten

Genees- en verbandmiddelen

Paramedici

Lab- en rontgenonderzoek

Optische zorg

Ziekenhuisopname

Thuiszorg



Standaardisatie en uniformiteit
- Formulieren
- Inhoud basiszorgpakket
- Procedures
- Betalingstermijn
- Tarieven
- Toetsing en evaluatie werking Wet 

(Staatsbesluiten)
Voorlichting aan verzekerden
Communicatie
 Instelling Zorgvoorzieningsfonds



Per leeftijdsgroep

Naar geslacht

Naar District

Per verzekeringsmaatschappij



40% 16- jr

5% 17-20 jr

40% 21-59 jr

15% 60+ jr

% Verzekerden naar leeftijdsgroep

16- 17-20 21-59 60+



47% Man

53% Vrouw

%  Verzekerden naar geslacht

Man Vrouw



46% Paramaribo

23% Wanica

5% Para

6% Commewijne

4% Saramacca

6% Nickerie

1%
Coronie

3% Marowijne

2% Brokopondo

4% Sipaliwini

% Verzekerden naar district

Paramaribo Wanica Para Commewijne Saramacca Nickerie Coronie Marowijne Brokopondo Sipaliwini



11% Assuria

14% Self Reliance

38% SZF+

2% Staatszorg

1% Parsasco

34% BZSR

% Basiszorg verzekerden bij zorgverzekeraars
Totaal verzekerden: 402.205 

Assuria Self Reliance SZF Staatszorg Parsasco BZSR



 Overeenkomsten zorgverzekeraars en

zorgverleners

 Kwaliteit i.h.b. verbetering en optimalisering

basiszorg voor verzekerden

 Belangrijke voorwaarden:

- Goed overleg tussen actoren

- Algemeen belang

 Rol Zorgraad

- Brugfunktie

- Bemiddelingsfunktie

- Adviesorgaan



 Ziek worden kunt u niet altijd voorkomen, maar u 
kunt wel uzelf helpen om de financiële gevolgen 
daarvan te dragen. 

 Daarom is de basiszorgverzekering verplicht. De 
Wet Nationale Basiszorgverzekering is er voor u, 
zodat wij samen kunnen zorgen voor een gezond 
Suriname.

 Samenwerking van alle actoren is hierbij 
essentieel




