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Geachte leden van de commissie,
Op 27 november spreekt u over Hulpmiddelenbeleid. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB
vragen in deze brief uw aandacht voor 4 verbeterpunten.
1. Geef patiënten toegankelijke informatie over bijwerkingen en veiligheid implantaten
Patiënten moeten kunnen vertrouwen op adequate en veilige implantaten. Daarover moeten ze toegankelijke
informatie kunnen vinden. Over de voor- en nadelen van implantaten, de ervaringen van andere patiënten en
de mogelijke bijwerkingen. Daarvoor is nodig dat het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten1 beter bekend is bij
zowel patiënten als artsen. En dat de beschikbare informatie goed toegankelijk is voor alle patiënten. Ook
voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Begin dit jaar kondigde de minister aan dat VWS een
campagne zou starten om de bekendheid van het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten te vergroten. We
vragen ons af wat de vorderingen zijn. Is de campagne inmiddels gestart? En wat zijn de resultaten?
>Wilt u de minister vragen naar de voortgang van het vergroten van de bekendheid van het
Meldpunt Bijwerkingen Implantaten?
In Eudamed2 wordt op Europees niveau informatie verzameld over de werking van medische hulpmiddelen.
Deze database wordt nu vernieuwd op basis van nieuwe Europese regels. In de database komt veel informatie
over medische hulpmiddelen, fabrikanten en notified bodies te staan. Patiënten kunnen dan informatie
opzoeken over het hulpmiddel dat ze (willen) gebruiken. En zien welke bijwerkingen een hulpmiddel heeft
en/of hoeveel incidenten er zijn geweest. Hierdoor kunnen patiënten een beter geïnformeerde keuze maken.
De minister heeft onlangs aangekondigd3 dat de vernieuwing van Eudamed vertraagd is. Patiënten kunnen
daardoor pas medio 2022 via Eudamed inzicht krijgen in de werking en effectiviteit van hun hulpmiddel. Tot
die tijd blijven patiënten afhankelijk van informatie die ze van hun zorgaanbieder ontvangen.
>Wilt u de minister vragen hoe hij tot medio 2022 erop toeziet dat patiënten goed geïnformeerd
worden over de werking en veiligheid van medische hulpmiddelen?

2. Bevorder de voortgang van het Landelijk Implantaten Register (LIR)
Voor patiënten is het belangrijk dat bij problemen met implantaten er snel en effectief opgetreden kan
worden. Een goed functionerend Landelijke Implantaten Register (LIR)4 is hiervoor een belangrijke en
noodzakelijke basis. Het bleek echter de afgelopen jaren lastiger dan verwacht te komen tot een goed
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functionerend register. Daarom is in eerste instantie gestart met een register voor een beperkt aantal
categorieën implantaten. Maar medio 2018 zijn deze fors uitgebreid en is 2019 door IGJ als overgangsjaar
betiteld, ook wel de ‘ingroeiperiode’ genoemd. De ambitie was dat er per 2020 sprake is van een volledig
werkend systeem. Het is nu tijd om vast te stellen waar we staan, zodat 2020 niet opnieuw een jaar van
overgang of uitstel wordt.
>Wilt u de minister vragen naar de stand van zaken van het LIR? Zijn de deelregisters gevuld en
voldoen zorgaanbieders tijdig, dus uiterlijk per 2020, aan de verplichtingen?

3. Zorg voor voldoende keuze en uitleg over mogelijkheden in de hulpmiddelenzorg.
Twee jaar na het tot stand komen van het Generiek Kader Hulpmiddelenzorg5 zegt één op drie gebruikers
problemen te ervaren bij de keuze voor een passend hulpmiddel. Dat blijkt uit ons recente onderzoek naar
Hulpmiddelenzorg6. Ze missen uitleg over mogelijkheden en alternatieven. Dat geldt deels ook voor instructie
en begeleiding bij het gebruik van hulpmiddelen. Terwijl het belangrijkste uitgangspunt van het
kwaliteitskader is dat de functioneringsbehoefte van mensen bepalend is voor de keuze van het hulpmiddel.
>Wilt u de minister vragen hoe hij gaat bevorderen dat alle cliënten voldoende keuzevrijheid
ervaren en een hulpmiddel krijgen passend bij hun functioneringsbehoefte?

4. Zet in op een landelijk normenkader hulpmiddelen met bestuurlijk commitment
Veel mensen hebben problemen met een hulpmiddel dat vanuit de Wmo is verstrekt. Bij het debat over de
begroting VWS deden we een dringend beroep7 op de minister om snel met éçhte verbeteringen te komen. De
aanvraag moet sneller en eenvoudiger. Bejegening en communicatie kunnen veel beter. Adviezen van
professionals, zoals revalidatieartsen en ergotherapeuten, moeten leidend worden in de toegang. De levering,
reparatie en overname van vooral complexe hulpmiddelen moeten gewoon in orde zijn. Ook is het belangrijk
dat de keuzevrijheid voor de financieringsvorm (pgb of natura) niet ter discussie staat. Inmiddels werkt de
minister met alle betrokken partijen aan landelijke normen en een actieplan. Dit moet in januari tot een
bestuurlijk gedragen plan en uitvoering komen.
>Wij vragen de Kamer erop toe te zien dat het aanvragen, leveren en repareren van
hulpmiddelen zo snel mogelijk worden verbeterd. En wanneer het landelijk normenkader en
actieplan zijn vastgesteld hiervoor ook aandacht te vragen bij lokale bestuurders.

We vragen u deze punten naar voren te brengen in het Algemeen Overleg. 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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