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Geachte leden van de commissie, 

 

Op 28 november spreekt u over het medisch zorglandschap. Patiëntenfederatie Nederland en 
Ieder(in) vinden dat de kwaliteit van leven van patiënten en cliënten het uitgangspunt is voor 

goede zorg. Het zorglandschap moet daaraan ondersteunend zijn. Bij de transformatie van juiste 
zorg op juiste plek is het cruciaal dat patiënten en hun vertegenwoordigers nauw betrokken zijn.  

In deze brief benoemen we drie aandachtspunten. 

 
1. Versterk de regie en patiëntparticipatie bij ontwikkeling regiobeelden 

Een eerste stap in de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek is het ontwikkelen van een 
gedeeld beeld van de opgave van de toekomst door partijen in de regio. In deze regiobeelden 

moet niet alleen aandacht zijn voor de medische zorg, maar juist voor de volle breedte van het 
sociale domein. Met het oog op de ontwikkeling van de zorgvraag van ouderen of mensen met een 

beperking mogen daarin passende woonvormen bijvoorbeeld niet ontbreken. De ontwikkeling van 

deze regiobeelden is afgesproken in de hoofdlijnenakkoorden. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt 
over het betrekken van patiënten en burgers.  

 
Er is op dit moment onvoldoende landelijk inzicht in de totstandkoming van deze regiobeelden. De 

betrokkenheid van patiënten(-vertegenwoordigers) en burgers schiet tot dusver tekort. Ondanks 

afspraken hierover in de hoofdlijnenakkoorden. Deze betrokkenheid is cruciaal voor het draagvlak 
voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. En daarmee voor het succes van deze 

beweging. 
 

>Wilt u de minister vragen hoe hij de regie op de ontwikkeling van regiobeelden en de 
betrokkenheid van patiënten(-organisaties) en burgers daarbij gaat versterken?  

 

 
2. Betrek patiënten en burgers bij totstandkoming contourennota 

Verandering komt niet vanzelf, ook niet na het maken van regiobeelden. De transformatie van het 
medisch zorglandschap is een publieke opgave en daarbij hoort ook publieke verantwoordelijkheid. 

De minister heeft een contourennota aangekondigd. Voor de zomer van 2020 schetst de regering 

de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg. Overheidsregie op het zorglandschap 
vraagt om het actief betrekken van burgers. Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden de 

inbreng van patiëntvertegenwoordigers bij de totstandkoming van de contourennota elementair. 
We zijn samen met onze lid-organisaties uiteraard graag beschikbaar om mee te denken. 

 

>Wilt u de minister vragen op welke manier patiënten(organisaties) en burgers 
betrokken worden bij de totstandkoming van de contourennota? 
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3. Verleg de focus van ziekte en zorg naar kwaliteit van leven  

De zorg is op dit moment teveel georganiseerd vanuit het perspectief van individuele aanbieders. 
Dat is niet in het belang van patiënten en cliënten en ook niet kosteneffectief. De zorg moet 

veranderen, zodat voortaan de situatie en de waarden van mensen zelf het uitgangspunt zijn. 

Daarvoor bieden de aangekondigde contourennota en de beweging naar de juiste zorg op de juiste 
plek een kans. De beweging naar de juiste zorg op de juiste plek moet meer zijn dan het 

verschuiven van zorg en gaat ook om meer dan alleen medische zorg.  
 

Veel problemen hoeven en kunnen niet eenzijdig langs de medische weg worden opgelost. 

Samenwerking, soepele overgangen tussen stelsels en passende financiering zijn belangrijke 
randvoorwaarden om het accent van zorg naar kwaliteit van leven en gezondheid te kunnen 

verleggen. Dat is nodig binnen de zorg, maar vooral ook met aanpalende domeinen, zoals het 
sociaal domein. De contourennota zou een expliciete visie moeten bevatten over de verandering 

die we willen zien. Bijvoorbeeld bij de ondersteuning van kwetsbare ouderen of mensen met een 
beperking om zelfstandig te wonen. Met aandacht voor zowel passende zorg als ook voor een goed 

en betekenisvol leven.  

 
>Wilt u de minister vragen in de contourennota een expliciete visie op de gewenste 

verandering van de zorg te formuleren en daarbij het perspectief van patiënten en 
cliënten als leidraad te nemen. 

 

 
 

We vragen u deze punten in het AO medisch zorglandschap op 28 november naar voren te 
brengen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan zijn we graag beschikbaar. 

 
 

 

Met vriendelijke groet,   
 

 
      

      

 
Dianda Veldman,   Illya Soffer 

Patiëntenfederatie Nederland  Ieder(in) 

 

 


