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Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,
Op 5 juli praat u over medische zorg en ziekenhuiszorg. Veel patiënten wachten door corona op
een behandeling of operatie. Zorg dat alle beschikbare capaciteit benut wordt om hen zo snel
mogelijk te helpen. En maak hybride zorg blijvend beschikbaar. Patiëntenfederatie Nederland geeft
u in deze brief graag enkele aandachtspunten mee.
1. Geef patiënten snel duidelijkheid over inhaalzorg
Patiëntenfederatie Nederland is blij dat de minister volop met partijen in gesprek is over de wijze
waarop reguliere zorg zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Inmiddels hebben ziekenhuizen
en zorgverzekeraars afgesproken dat deze zorg vanaf september wordt opgepakt1. Voor veel
patiënten betekent dit, na heel lang wachten, nóg langer wachten. Patiëntenorganisaties zien en
horen veel onduidelijkheid over de omvang van de zorgvraag. Geef mensen goede informatie over
wanneer ze voor welke zorg aan de beurt zijn. En ga met hen in gesprek over de best passende
locatie. We weten uit ons onderzoek2 dat patiënten ook bereid zijn naar een ander ziekenhuis of
een kliniek te gaan als ze daar sneller terecht kunnen. Ook als dat ze daarvoor verder moeten
reizen.
>Wilt u de minister vragen:
-meer inzicht te geven in de concrete plannen om de inhaalzorg op te pakken?
-inzicht te geven in beschikbare capaciteit bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken?
-voor patiënten duidelijk te maken wat zij wanneer kunnen verwachten? En hen actief
te wijzen op de mogelijkheid van zorgbemiddeling door zorgverzekeraars?
2. Benut alle beschikbare capaciteit voor inhaalzorg
Het is belangrijk dat alles op alles gezet wordt om patiënten die wachten op zorg zo snel mogelijk
te helpen. En dat alle beschikbare capaciteit daarvoor benut wordt. Bij de regionale plannen voor
inhaalzorg lijken de eerste lijn en de zelfstandige klinieken echter buiten beeld. Via eerder
gemaakte afspraken bieden zorgverzekeraars alleen financiële zekerheid aan ziekenhuizen. Het is
van belang dat bij spreiding van inhaalzorg het geld de patiënt volgt en niet de patiënt het geld.
Als er dus elders ruimte is om inhaalzorg te geven, dan moet dat daar gebeuren, ongeacht de
financiering. Zorgverzekeraars moeten daartoe onderling afspraken maken en bestaande afspraken
met ziekenhuizen over omzet en zorgplafonds even buiten beschouwing laten. Het mag niet zo zijn
1
2

Beantwoording Kamervragen het lid Paulusma (D66) over de inhaalzorg in de curatieve zorg (2021Z10103)
Onderzoek Alternatieven uitgestelde zorg, Patiëntenfederatie april 2021

kenmerk:

2021-73

datum: 29-06-2021

blad: 2 van 2

dat klinieken wél de capaciteit hebben, maar geen contract en dat daarom patiënten niet naar hen
verwezen kunnen worden.
>Wilt u de minister vragen:
-zorgverleners op te roepen om samen te werken en alle beschikbare capaciteit in de
hele keten, ook buiten het eigen ziekenhuis, te benutten om patiënten snel te helpen.
-zorgverzekeraars op te roepen het benutten van alle beschikbare capaciteit voor
inhaalzorg financieel mogelijk te maken. En de NZa te vragen hierop toe te zien?

3. Stimuleer hybride (ziekenhuis)zorg nu en in de toekomst
Tijdens de coronacrisis maakte een grote groep patiënten en dokters voor het eerst kennis met de
mogelijkheden van digitale zorg. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor structurele
beschikbaarheid van volwaardige hybride zorg. Zodat patiënten altijd, in elk ziekenhuis en bij elke
behandelaar kunnen kiezen voor hybride zorg. Zorg op afstand waar het kan en de patiënt het wil.
Fysieke zorg in het ziekenhuis als het nodig is of wanneer de patiënt het wil. Daarbij is het
belangrijk dat patiënten zelf hun (ziekenhuis)gegevens kunnen inzien. En dat ze deze gegevens
ook kunnen delen met hun zorgverlener. Dit gaat verder dan het uitwisselen van gegevens
tussenzorgverleners onderling.
>Wilt u de minister vragen volop in te zetten op structurele beschikbaarheid van
hybride zorg en de juiste randvoorwaarden te creëren om hybride zorg volwaardig
onderdeel te maken van de zorgverlening in alle sectoren.

We vragen u de punten uit deze brief te betrekken bij het debat. Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van deze brief dan zijn we graag beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Dianda Veldman
directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

