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PPN-reactie op IZA 1.0 
Datum: 10 september 2022 

 

Allereerst hartelijk dank voor het toesturen van de IZA versie 1.0, de toelichting die is gegeven tijdens 

de bijpraatsessie op 5 september jl. en de ruimte die is geboden hier op te reageren.  

Tijdens het bijpraat moment op 5 september zijn er door partijen een aantal verhelderende vragen 

gesteld. De opheldering die is gegeven zien we graag opgenomen in het akkoord. Dat gaat enerzijds 

over participatie van partijen anderzijds over middelen: 

Ad 1. Participatie  

Er werd gevraagd wat er precies wordt bedoeld in het IZA 1.0 als er over partijen wordt 

gesproken. Het antwoord was alle partijen die relevant zijn bij het betreffende onderwerp, 

dus naast binnenring partijen ook buitenring partijen. Graag zien we opgenomen wie de 

partijen zijn. (namens PPN zijn dat EN, NVD, NVH NVLF, OVN en VvOCM). 

Ad. 2 Middelen 

In de IZA versie 1.0 is in tegenstelling tot de eerdere versie 0.9 een macro budget 

opgenomen voor multidisciplinaire zorg. Op de vraag waar deze post voor is bedoeld en wie 

er aanspraak op kunnen maken werd geantwoord dat deze post is bedoeld voor ketenzorg en 

O&I gelden. Dit was nieuwe informatie. Eerder gingen wij er van uit dat ketenzorg onder de 

huisartsenzorg was opgenomen. Ook is hiermee expliciet gemaakt dat alle betrokken 

partijen, dus ook partijen in de buitenring aanspraak kunnen maken op deze middelen, hier 

moet in de uitwerking (visie vorming Eerste Lijn) nadere invulling aan worden gegeven. Graag 

zien we dit expliciet vermeld. 

Namens de paramedische beroepsgroepen verenigd binnen het Paramedisch Platform Nederland 

delen wij hierover onze zorgen: 

Ad 1. Participatie  

Het betrekken van buitenring partijen is geen vanzelfsprekend. Om hier daadwerkelijk 

invulling aan te kunnen geven is het van belang dat dit binnen het akkoord verwoord wordt, 

waar nodig in een toelichting. Om de gezamenlijke ambities, zoals geformuleerd in navolging 

op de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022, verder vorm te geven moeten 

we hiervoor wel in de gelegenheid worden gesteld. Dit geldt met klem voor de onderdelen 

Organisatiegraad, Digitalisering, Substitutie & Preventie en Kwaliteit van Zorg. Last but not 

least in de  bestaande ketenzorg- en netwerksamenwerking die, in onze ogen, juist in 

samenwerking met paramedische beroepen tot stand komt en kan komen. 
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Ad 2. Middelen  

Het stemt ons positief dat de MDZ gelden (ketenzorg en I&O) breder ingezet kunnen gaan 

worden dan enkel voor huisartsenzorg. Hierdoor kan paramedische zorg hier ook aanspraak 

op maken en aansluiten bij partijen zoals huisartsen waar dat noodzakelijk is. Echter roept dit 

de vraag op of het MDZ budget groeit en hoe de gelden zijn opgebouwd? Dat is niet uit de 

gepresenteerde cijfers te halen. We lezen namelijk ook dat het budget voor MSZ minder zal 

groeien, en wat is hiervan de invloed op de bestaande ketenzorg in de eerste lijn en op de 

inzet van O& I gelden voor paramedische zorg die belangrijk zijn om zorginnovatie 

gerelateerd aan preventie en substitutie vorm te geven. 

Tenslotte is er geen duidelijkheid over de paramedische zorg binnen de MSZ (en de opname 

ervan in DBC’s). Juist omdat de hoeveelheid paramedische zorg binnen de MSZ en 

instellingen niet integraal in kaart is gebracht maakt dit de paramedische verrichtingen 

binnen de MSZ kwetsbaar. Dat geldt ook vanuit het patiënten perspectief, omdat niet 

inzichtelijk gemaakt kan worden of het geld de patiënten volgt als binvoorbeeld meer 

paramedische zorg in 1,5 of eerste lijn uitgevoerd gaat worden.  

 

Kortom, het Paramedisch Platform Nederland benadrukt de noodzaak van het mee doen en beslissen 

van de paramedische sector in de verdere uitwerking van het IZA op bovengenoemde punten zoals 

we ook de afgelopen jaren binnen Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 constructief 

hebben gedaan.  Die gaat verder dan alleen de zorg in de eerste lijn omdat paramedici  binnen alle 

lijnen werkzaam zijn.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 
• Ergotherapie Nederland 
• Nederlandse Vereniging van Diëtisten 
• Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 
• Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
• Optometristen Vereniging Nederland 
• Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 
 
 

 


