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Onderwerp: inbreng volgende kabinetsperiode bij thema zorg

Geachte mevrouw Hamer,

Met het oog op het regeerakkoord voor de komende kabinetsperiode roept het Paramedisch
Platform Nederland (PPN)* u op om tijdens de onderhandelingen expliciet oog te hebben
voor de rol van paramedici binnen het zorglandschap. Het is raadzaam hen een centralere
positie te geven, met het oog op het betaalbaar houden van de zorg en realisatie van ‘De
Juiste Zorg Op de Juiste Plek’.
De zorgvraag zal verder toenemen door vergrijzing, ongezonde leefstijl en (meervoudige)
chronische aandoeningen. Tegelijkertijd blijft de druk op de zorgcapaciteit en het budget
hoog.
De zorg organiseren rondom gezondheid en gedrag vraagt om structureel anders denken en
doen. Meer aandacht voor substitutie van zorg, vroegdiagnostiek en preventie is de sleutel
tot een oplossing. Paramedici zijn bij uitstek de professionals die hieraan invulling kunnen
geven. Daarom geven wij u graag het volgende ter overweging.


Bevorder de inzet van paramedici
Een effectievere inzet van hbo-opgeleide paramedische professionals vermindert
onnodige verwijzingen naar de duurdere tweedelijnszorg. Paramedici werken samen
met huisartsen, medisch specialisten, het sociaal domein, de patiënt/cliënt en zijn of
haar directe omgeving.
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Paramedische zorg is effectief en zinvol, gericht op gezondheid en zelfredzaamheid.
Dat leidt tot vermijding van hoge zorgkosten en ook uitgaven op andere
maatschappelijke terreinen (zoals onderwijs en sociale zaken).


Laat financiering aansluiten bij beleidsdoelen
De gewenste inzet van paramedici vraagt erom dat ook de financiering voor de eerste
lijn hierop aansluit. Verplaatsing van tweede- naar eerstelijnszorg is al vele jaren
uitgangspunt. In de praktijk blijft de verschuiving van financiële middelen daarbij
achter. Dat resulteert al enige jaren in tarieven die niet in overeenstemming zijn met
de praktijkkosten. Dat is geen duurzame basis voor paramedische hulp door
gemotiveerde zorgverleners.



Versnel regionale interdisciplinaire samenwerking
Optimale zorg voor de individuele patiënt/cliënt vraagt om regionale
interdisciplinaire samenwerking. Paramedici zijn verbinders bij uitstek, beschikken
over medische basiskennis en weten wanneer op- of afschalen nodig is. Bovendien
zijn ze aanwezig in elke wijk en buurt van Nederland. Verdere samenwerking kan
worden bevorderd door er een structurele taak van te maken. Het helpt daarbij
enorm als die taak ook op waarde wordt geschat, wat onder meer via honorering kan
blijken.
Mooie regionale initiatieven komen nu onvoldoende tot bloei doordat er in de
huidige financieringssystematiek geen middelen voor worden vrijgemaakt. Een
laagdrempelige startfinanciering kan helpen de ideeën in praktijk te brengen.



Maak samenwerking in plaats van concurrentie het leidend beginsel
De huidige financiering van de zorg is gebaseerd op elementen van marktwerking:
concurrentie tussen beroepsbeoefenaren onderling en vaststelling van tarieven via
onderhandelingen tussen zorgaanbieders en -verzekeraars. Dit model werkt niet. Van
reële onderhandelingen op basis van gelijkheid is in de praktijk geen sprake. Daarom
pleiten wij voor meer mogelijkheden voor beroepsverenigingen om namens hun
leden in overleg met verzekeraars afspraken te maken.



Laat de overheid meer regie nemen
Afgelopen jaren zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen overheid,
beroepsgroepen en zorgverzekeraars over verdere kwaliteitsverbeteringen in de
paramedische zorg, gekoppeld aan de noodzaak tot vergroting van de doelmatigheid.
De overheid laat de invulling over aan beroepsgroepen en verzekeraars, zonder
daarbij de regie te nemen. Een actieve houding van de overheid is gewenst om
sneller tot resultaten te komen.
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Maak financiering domeinoverstijgend
Zorgverleners lopen er in de dagelijkse praktijk tegenaan dat zij zorgvragers niet de
gewenste ondersteuning kunnen bieden door versnipperde financiering vanuit
verschillende wetten: de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en de Wet
maatschappelijke ondersteuning. In het belang van de patiënt/cliënt moet het
mogelijk zijn dat de zorg weer op één komt te staan door bepaalde vormen van zorg
domeinoverstijgend te financieren.

Wij zijn graag bereid bovenstaande punten nader toe te lichten. We wensen u veel succes
met uw activiteiten om spoedig te komen tot een nieuw kabinet.
Namens de gezamenlijke paramedische beroepsverenigingen,
met vriendelijke groet,

Th. van der Bom
voorzitter PPN

* Het Paramedisch Platform Nederland is een samenwerkingsverband van:
Ergotherapie Nederland
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Optometristen Vereniging Nederland
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
PPN vertegenwoordigt ruim 20.500 paramedische zorgverleners.
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