
 
 

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 
OVN (Optometristen Vereniging Nederland) 
Correspondentieadres: PPN, p/a Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht. tvdbom@ergotherapie.nl 
 
 

 
Aan de leden van de vaste Tweede Kamercommissie VWS  
 

 

Datum: 8 januari 2021 
Betreft: inbreng Notaoverleg Medisch Zorglandschap 14 januari 

 

Geacht Kamerlid, 

Op 14 januari a.s. vindt het Notaoverleg Medisch Zorglandschap, Juiste Zorg op de Juiste plek, eigen 
bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/acute zorg en Eerstelijnszorg plaats. 
Met het oog daarop wijst het Paramedisch Platform Nederland (PPN) op zorgen over de voortgang 
van het VWS-programma ‘Juiste Zorg op de juiste plek’ (JZOJP). Een relatief eenvoudig instrument 
kan deze voortgang stimuleren, namelijk een financiële module specifiek voor overleg door 
paramedische beroepsgroepen. Wij vragen u de bewindspersonen van VWS aan te sporen hier 
aandacht aan te geven.  

JZOJP beoogt bij te dragen aan meer zelfmanagement door patiënten. Daardoor kunnen zij langer 
thuis blijven wonen en participeren in de maatschappij. Lokaal en regionaal ontstaan mooie, domein-
overstijgende samenwerkingsverbanden. Bij deze ontwikkeling wordt terecht ook gekeken naar de 
bijdrage van paramedische zorg.  
 
Het baart PPN zorgen dat bij de uitvoering van één van de beoogde pijlers van JZOJP, namelijk ‘zorg 
verplaatsen en rondom de mensen organiseren’, niet altijd de meest voor de hand liggende partijen 
het voortouw nemen. In plaats van samenwerkende eerstelijns multidisciplinaire teams zijn het de 
grotere zorginstellingen die hierop inspelen. Mede daardoor komt de gewenste substitutie van de 
tweede naar de eerste lijn maar zeer beperkt op gang.  
 
Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van geschikte financiering voor multidisciplinair overleg door 
paramedici. In de praktijk betekent dit dat zij geen kans zien deel te nemen aan regionale 
samenwerkingsverbanden.  
De huidige NZA-beleidsregels voorzien niet in een vergoeding voor samenwerking binnen een 
multidisciplinair team. Dat belemmert een politiek en maatschappelijk gewenste ontwikkeling ter 
verbetering van de zorg. (De wel toegestane vergoeding van indirecte tijd van zorgverleners staat niet 
in verhouding tot de tijd die een multidisciplinair overleg vergt.)  

Daarom verzoeken wij u er bij de bewindspersonen van VWS op aan te dringen om de gewenste 
substitutie van de tweede naar de eerste lijn te stimuleren door een relatief eenvoudig instrument: een 
financiële module specifiek voor overleg door paramedische beroepsgroepen. 

Uiteraard zijn wij graag bereid, indien gewenst, het bovenstaande nader toe te lichten. Daartoe kunt u 
contact opnemen met onze beleidsmedewerker Marliek Schulte, m.schulte@nvlf.nl  
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Met vriendelijke groet, 

 

Theo P.M. van der Bom MBA 
Voorzitter Paramedisch Platform Nederland 
 

 

Namens PPN bestaande uit: 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten: Bianca Rootsaert, directeur 
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten: Patrick Groenwegen, voorzitter 
Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie: Michel Dutrée, voorzitter 
Optometristen Vereniging Nederland: Gabriëlle Jansen, voorzitter 
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck: Viola Zegers, directeur 
Ergotherapie Nederland: Theo van der Bom, directeur-bestuurder 
 


