
Voor deze hulp en advies is nu Florine 
opgericht, een non-profit organisatie die 
mensen zo snel mogelijk de weg wijst 
naar de beste zorg. De eerste onafhanke-
lijke Persoonlijke Zorg Service is dus een 
feit.
De Nederlandse gezondheidszorg is door-
gaans van uitstekende kwaliteit, maar 
door het grote aanbod is het vaak moei-
lijk om daar de juiste weg in te vinden. 
Florine is opgericht om daar verandering 
in te brengen. De Persoonlijke Zorg 
Assistenten van Florine begeleiden men-
sen in het vinden van de snelste weg naar 
de beste zorg; onafhankelijk en rekening 
houdend met de eigen zorgverzekering.

Om de beste zorg te kunnen garanderen is 
Florine in de pilot periode samenwerkin-
gen aangegaan met de beste zorgleveran-

ciers van Nederland. Inmiddels levert 
Florine haar zorgservice aan meer dan 
1000 leden en hun gezinnen, in totaal 
ruim 3000 personen. Dit zijn zowel parti-
culiere leden als medewerkers van bij 
Florine aangesloten bedrijven, die door 
middel van Florine de werktevredenheid 
van hun medewerkers vergroten en het 
ziekteverzuim hiermee omlaag brengen.

Wetenschappelijke Ad-
viesraad
Florine wordt geadviseerd door een 
Wetenschappelijke Raad, die bestaat uit 
prof. dr. Epie Boven, prof. dr. Jelle 
Barentsz, dr. Lucas Stalpers en voorzitter 
dr. Joost van der Sijp. Van der Sijp, die 
tevens founder van Florine is, ervaart al 
langere tijd het gebrek aan transparantie 
in de zorg: “Met behulp van Florine 

komen mensen sneller bij de voor hun 
beste medische zorg en wordt bovendien 
de Nederlandse gezondheidszorg efficiën-
ter en goedkoper.”

FHRA
Florine is ook voor bedrijven heel inte-
ressant, omdat het het ziekteverzuim van 
de medewerkers verlaagt en veel aan-
dacht aan preventie besteedt. Uitgedaagd 
door spectaculaire resultaten in Engeland 
en Amerika ontwikkelde Florine voor de 
Nederlandse situatie de Florine Health 
Risk Assessment (FHRA), die voor een 
substantiële verlaging van ziekteverzuim 
kan zorgen. Bewustwording van de eigen 
gezondheidssituatie is hierbij het key 
item. Case studies in Engeland en 
Amerika laten een verlaging van gezond-
heidszorgkosten tussen 10 en 20 procent 
zien. Ook in Nederland blijkt nu dat via 
de FHRA en persoonlijke zorgservice van 
Florine medewerkers minder of minder 
lang ziek zijn. Florine gaat de FHRA gra-
tis bij bedrijven uitvoeren. 

Meer informatie: www.florine.nu.

De ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg maken 
meer dan ooit de behoefte aan een Persoonlijke Zorg Service 
duidelijk. Uit onderzoek blijkt dat 8 procent van de in Nederland 
verzekerden (16,7 miljoen mensen) persoonlijke hulp en advies 
nodig heeft bij hun zorg.

Florine: ANWB in de zorg

Nederlanders hebben behoefte aan 
persoonlijke hulp en advies bij zorg
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