Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. dhr. M. Esmeijer
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
datum
ons kenmerk
voor informatie
onderwerp

Utrecht, 14 oktober 2021
2021-93
Marleen Okma m.okma@patientenfederatie.nl 06-52533494
Plenair Debat Begrotingsstaten VWS 2022 – week 43

Geachte Kamerleden,
Binnenkort bespreekt u de begrotingsstaten VWS voor het jaar 2022. Er liggen belangrijke
uitdagingen om de zorg toekomstbestendiger te maken. Met volop kansen om de zorg voor
patiënten kwalitatief beter, passender en toegankelijker te maken. Patiëntenfederatie Nederland
geeft u graag een aantal punten mee.
1. Leg burgerinspraak vast voor grote veranderingen in het regionale zorgaanbod
Het komt nog te vaak voor dat ingrijpende besluiten over (her)inrichting van het zorglandschap
worden genomen zonder de direct belanghebbenden daarbij te horen. Patiëntenfederatie
Nederland vindt het belangrijk dat burgers goed geïnformeerd worden en inspraakmogelijkheden
krijgen als het regionale zorgaanbod ingrijpend wijzigt, zowel gericht op goede toegankelijkheid en
organisatie van zorg, als op kwaliteit van zorg. Dit zou niet vrijblijvend moeten zijn. We pleiten
voor een informatie- en inspraakplicht bij grote veranderingen. Zoals een ziekenhuisfusie, het
sluiten van een SEH of IC of het grootschalig verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis. Bij
infrastructurele wijzigingen is dit in de Omgevingswet1 geregeld. Dat zou ook voor veranderingen in
de zorg zo moeten zijn. Op het gebied van JZOJP is VWS van mening dat burgerparticipatie van
belang is, maar lijkt weinig concrete stappen te zetten om dit goed te regelen en te verankeren in
de besluitvorming.
>Hoe gaat de minister zorgen dat, net als bij infrastructurele wijzigingen, bij
voorgenomen grote wijzigingen in het zorglandschap, het tijdig betrekken van kennis,
ervaring en deskundigheid van patiënten en andere burgers een verplicht onderdeel
vormt van de besluitvormingsprocedure?
2. Maak werk van geïndiceerde en zorg gerelateerde Preventie
Ook mensen met een aandoening hebben baat bij een gezonde leefstijl. Het kan de verergering
van de aandoening voorkomen of deze zelfs terugdringen. En het draagt bij aan de kwaliteit van
leven van mensen. Patiënten vinden het belangrijk om in gesprek te gaan over preventie2.
Patiëntenfederatie Nederland waardeert de diverse inspanningen van onder andere de overheid en
Gezondheidsfondsen gericht op preventie. Daarbij wordt echter nog onvoldoende ingezet op
geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie. Het is belangrijk om diverse succesvolle initiatieven
slim te bundelen, het aanbod efficiënt in te richten en beter toegankelijk te maken. Zodat meer
mensen met een aandoening zelf aan hun gezondheid kunnen werken. En daarmee het beroep op
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de zorg en de daarmee gepaard gaande kosten beperken. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor
meer gerichte inzet op geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie. Waarbij mensen met een
aandoening op maat ondersteund worden en een voor hen passend leefstijlprogramma kunnen
krijgen en gebruiken. En waarbij de patiënt zelf aan het roer staat. Zodat dit leidt tot gezond
gedrag op lange termijn. Er zijn weliswaar al goede voorbeelden, zoals bij Diabetes, maar door te
veel patiënten worden kansen niet benut.
>Is de minister bereid om, in afstemming met patiëntenorganisaties, mogelijkheden te
verkennen om een programma gericht op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie
te starten en faciliteren met als doel sneller en meer patiënten te ondersteunen bij de
keuze en uitvoering van hun leefstijlprogramma?
3. Maak een duurzame aanpak voor stapeling zorgkosten
In de afgelopen kabinetsperiode zijn er verschillende maatregelen genomen om de stapeling van
zorgkosten te verminderen. Ondertussen blijven we signalen ontvangen over problemen als gevolg
van stapeling van zorgkosten3 en meerkosten. Vooral van mensen die gelijktijdig zorg,
ondersteuning, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben.
Hulpmiddelgebruikers hebben vaak nog kosten voor niet-verzekerde zorg. Deze kosten worden niet
beperkt door wettelijke maatregelen. De totale kosten voor de hulpmiddelgebruikers liggen,
daardoor, vaker hoger en de verschillen in kosten tussen hulpmiddelgebruikers zijn groter. Dat
blijkt ook weer uit recent onderzoek naar eigen betalingen voor hulpmiddelengebruikers 4.
Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een duurzame aanpak om de stapeling van zorgkosten en
meerkosten te verminderen. En dat niet alleen. Naast de stapeling van kosten, zijn de regelingen
ingewikkeld. Zet daarom ook in op substantiële vereenvoudiging van regelingen. Zoals het
maximeren van alle eigen bijdragen voor hulpmiddelen en zelfzorgmiddelen op voorschrift van een
arts op één vast bedrag per jaar. Vergelijkbaar met de eigen bijdrage voor medicijnen uit het GVS.
Of door alle eigen bijdragen in de zorgverzekeringswet af te schaffen. De zorgkosten waarvoor de
eigen bijdragen gelden, tellen immers al mee voor het eigen risico.
>Is de minister bereid om in de overdracht naar zijn ambtsopvolger het belang van een
duurzame aanpak voor het verminderen van de stapeling van zorgkosten uit
verschillende wetten en voorzieningen te benadrukken? En daarbij expliciet aandacht
te hebben voor meer eenvoud en verbetering van onderlinge samenhang?
>En is de minister bereid om een verkenning te starten naar mogelijkheden voor
vereenvoudiging van eigen bijdragen voor hulpmiddelen en zelfzorgmiddelen op
voorschrift van een arts in de Zvw? En daarbij de mogelijkheid van maximering en
afschaffing van eigen bijdragen in de Zvw te betrekken?
We vragen u de punten uit deze brief te betrekken bij het plenair debat over de begroting VWS
2022. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan zijn we graag beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Dianda Veldman, Patiëntenfederatie Nederland
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