
 
 

Deze beroepsorganisaties vormen het Paramedisch Platform Nederland: 
EN (Ergotherapie Nederland), NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten), NVH (Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten), NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten 
Cesar en Mensendieck) 
 
Correspondentieadres: PPN, p/a Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht. info@paramedischplatform.nl 

 
 

 

Reactie PPN inzake  standpunt ParkinsonNet ‘selectieve inkoop zorgverzekeraars’. 

 

 

Uitgangspunten 

- Iedere paramedicus die (wettelijk) gerechtigd is cliënten te behandelen moet niet 

belemmerd worden dit recht uit te oefenen. Dit is van toepassing op alle indicaties; 

- Iedere paramedicus handelt vanuit het wettelijk/professionele adagium: niet bekwaam is 

niet bevoegd; 

- Iedere cliënt heeft recht op vrije keus van behandelaar; 

- Iedere cliënt heeft recht op de beste zorg tegen een betaalbare premie; 

- Iedere paramedicus heeft recht op een adequate vergoeding; 

- Selectieve zorg inkoop kan een middel zijn om cliënten richting best zorg te geleiden; 

 

Op basis van deze uitganspunten vindt PPN dat selectieve zorginkoop voor Parkinsoncliënten een 

wijze is die voor vele cliënten positief kan zijn. Paramedici die aangesloten zijn bij ParkinsonNet 

kunnen adequaat en doelmatig Parkinsonzorg verlenen. Tegelijkertijd dient te worden opgemerkt dat 

paramedici die niet bij ParkinsonNet zijn aangesloten eveneens in staat kunnen zijn adequate en 

doelmatige Parkinsonzorg te verlenen; ervan uitgaande dat deze paramedici weten dat ‘niet 

bekwaam niet bevoegd’ betekent.   

Paramedici hebben recht op een adequate vergoeding. Paramedici die aangesloten zijn bij 

ParkinsonNet dienen direct (euro’s) en indirect (tijd) te investeren om aangesloten te zijn en blijven 

bij ParkinsonNet. Deze investeringen moeten leiden tot meer kennis en ervaring op het gebied van 

Parkinsonzorg.  Veronderstelt wordt dat deze paramedici, doelmatiger behandelen hetgeen leidt tot 

betere kwaliteit van leven en/of goedkopere zorg. Adequate vergoeding in deze context dient te 

leiden tot een hogere vergoeding (tarief) voor hen dan voor de paramedici die niet geïnvesteerd 

hebben in deze gespecialiseerde zorg. 

Het standpunt van PPN m.b.t. selectieve Parkinsonzorg inkoop is als volgt: 

Iedere paramedicus kan (gecontracteerd door de zorgverzekeraars) Parkinsonzorg aanbieden en 

leveren tegen het standaard tarief. Paramedici die aangesloten zijn bij ParkinsonNet krijgen een 

significante opslag op het standaard tarief. 

 

 


