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Geachte Kamerleden,
Op 25 mei bespreekt u veel belangrijke zorgthema’s. Goede en passende zorg staan centraal in de
plannen van het huidige kabinet. En ook bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord waar
Patiëntenfederatie bij betrokken is. In deze brief vragen we uw aandacht voor de uitgangspunten
die vanuit patiëntperspectief centraal zouden moeten staan.
Passende Zorg vanuit patiëntperspectief
Onlangs heeft de minister uw Kamer geïnformeerd 1 over de contouren van, en het proces rondom,
het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het proces van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is Passende Zorg
het centrale begrip. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat dit begrip nu te weinig vanuit het
perspectief van de patiënt wordt ingevuld. Het lijkt nog steeds vooral te gaan om de financiering en
organisatie van het aanbod van de bestaande zorg. We hebben betrokken partijen daarom
opgeroepen2 om bij de beweging naar passende zorg nadrukkelijk uit te gaan van het perspectief
van de patiënt. Passende zorg is volgens de Patiëntenfederatie alleen die zorg die waarde toevoegt
aan het behoud van kwaliteit van leven en gezondheid van die specifieke patiënt in diens situatie .
We pleiten voor Zorgakkoorden waarin een andere organisatie van zorg de norm wordt, ook gezien
de maatschappelijke opgave voor de zorg in Nederland. Een organisatie waarin het patiëntperspectief
écht leidend is. Op landelijk niveau, op regionaal niveau, in de wijk en bij mensen thuis. Vanuit de
urgentie om de zorg voor iedereen die zorg nodig heeft, nu en in de toekomst toegankelijk te houden.
Vanuit patiëntperspectief hulp en zorg organiseren draagt bij aan het noodzakelijk ‘ontschotten en
ontpotten’ van passende hulp en zorg vanuit verschillende domeinen. Zo voorkom je onnodige
consulten, diagnostiek en behandeling en verspilling van inzet van schaarse mensen en middelen.
Meer mens, minder patiënt: patiëntgerichte passende zorg
De Patiëntenfederatie vindt dat passende zorg moet gaan om zorg die nodig is, waarde toevoegt,
bijdraagt aan kwaliteit van leven en gezondheid en aansluit bij behoeften en omstandigheden van
de individuele patiënt. Dat betekent concreet:
•Betrek preventie, behoud van gezondheid en kwaliteit van leven in elk zorgconsult;
•Organiseer basiszorg, digitaal en fysiek, dichtbij huis;
•Verbind bij ouderen en mensen met complexe problematiek het medische met het sociale domein;
•Ondersteun passende zorgkeuzes voor behandelaar en patiënt m.b.v. transparantie over het
zorgaanbod, patiënt relevante zorguitkomsten en keuzehulpen om in het gesprek samen te kunnen
beslissen;
•Realiseer patiëntgerichte transmurale netwerkzorg met daarin hybride zorg;
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•Borg toegankelijkheid van goede hoogcomplexe zorg via concentratie en netwerkzorg;
•Benut zoveel mogelijk de actieve rol van patiënten:
>Individueel: faciliteer Samen Beslissen, pgo’s, eigen regie, versterken van zelfredzaamheid
en zelf werken aan gezondheid.
>Collectief: borg participatie van burgers en patiënten bij veranderingen in de organisatie
van zorg en het zorglandschap.
We zien bij deze voor ons belangrijke speerpunten ook een rol voor de overheid. Zij kan het voortouw
nemen en met concrete doelstellingen komen voor passende zorg vanuit patiëntperspectief. Dat
geeft het zorgveld een heldere richtinggevende ambitie bij de verdere uitwerking van
toekomstbestendige zorg.
>Wilt u de minister vragen om een richtinggevende ambitie voor patiëntgerichte
passende zorg te formuleren. En het patiëntperspectief met behulp van concrete
doelstellingen voorop te zetten bij de verdere uitwerking van en afspraken over
passende zorg?

We vragen u de punten uit deze brief naar voren te brengen in het Commissiedebat op 25 mei en
bij verdere toekomstige besluitvorming over de inrichting van het zorglandschap. We zijn uiteraard
graag beschikbaar voor nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Dianda Veldman,
Patiëntenfederatie Nederland

