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Processchema
De 3 werktafels
Begin 2022 zijn diverse interviews gevoerd met
betrokkenen binnen de hulpmiddelenzorg over de
samenwerking. Aan de hand van die interviews zijn 3
opdrachten geformuleerd. 

A: Organisatie & Governance

B: Onderhoud van kwaliteit

C: Strategische agenda

Werktafel 1: Het stelsel
Opdracht: Bespreek en beschrijf de werking van het stelsel waar de

hulpmiddelenzorg onderdeel vanuit maakt. Welke partijen zijn betrokken,

wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? In het bijzonder is er daarbij

aandacht voor stelselverantwoordelijkheid die bij VWS ligt. 

Het resultaat van deze opdracht wordt beschreven in een rapportage, die als

input voor werktafel 2 en 3 benut zal worden. Aanvullend zal het resultaat

worden omgezet naar meer praktisch materiaal dat breed verspreid kan

worden binnen het netwerk. 

Werktafel 2: Borgen samenwerken rond kwaliteit
Opdracht: Kom tot een voorstel voor de duurzame inrichting van het borgen

van kwaliteit rondom hulpmiddelenzorg. Deze duurzame inrichting behelst

een voorstel voor de organisatie en governance van de samenwerking, de

inhoudelijke taakbeschrijving van waar de samenwerking verantwoordelijk

voor is (zoals: onderhoud kwaliteitskader en modules, thema’s voor een

strategische agenda, etc.).

Werktafel 3: Financiering
Opdracht: Het inventariseren en analyseren van knelpunten met betrekking

tot financiering van de kwaliteit van hulpmiddelen(zorg) en het doen van

concrete voorstellen voor passende wijze van financiering.
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werktafel 3: Financiering (2/4)

De betekenis van functioneringsgericht voorschrijven
De knelpunten bij de contractering tussen zorgverzekeraars en leveranciers
Transparante informatievoorziening voor patiënten
De specifieke knelpunten binnen de 5 modules per fase
Innovatie binnen de hulpmiddelenzorg
Casuïstiek hulpmiddelenzorg

We begonnen de tweede sessie met het bespreken van de "huiswerkopdrachten"
die de deelnemers mee naar huis hadden gekregen tijdens de eerste sessie.  

De thema's die aanbod kwamen zijn: 

Tijd voor de volgende stap: Van knelpunt naar oplossing!
Aan het eind van de sessie werd gezamenlijk besloten dat er een overzicht wordt
opgesteld met de generieke knelpunten en de besproken oplossingsrichtingen.
De deelnemers zullen voor de volgende sessie dit overzicht aanscherpen en
aanvullen. En er werd afgesproken dat een aantal van de thema's verder worden
uitgewerkt. Voor: Informatievoorziening, specifieke knelpunten voor continentie
en stoma, innovatie en casuïstiek.

werktafel 2A: Organisatie &
Governance (2/2)
We startten de sessie met een terugkoppeling vanuit elke
achterban over de breedte, de diepte en de zwaarte van de
samenwerking hulpmiddelenzorg. Wat zijn de beelden en ideeën? 

Wat hebben we gedaan?
We zitten midden in het traject. Afgelopen weken zijn de
vervolgsessies geweest van werktafel 2a en 3 van het traject
verbeteren samenwerking hulpmiddelenzorg. In deze
nieuwsbrief blikken we terug op wat we hebben gedaan en
kijken we vooruit naar wat komen gaat. 

9 mei Werktafel 3: Financiering (2/4)

16 mei Werktafel 2a: Organisatie & Governance (2/2)

2 juni Werktafel 3: Financiering (3/4)

Vervolgens was er ruimte voor het goede gesprek. In subgroepen spraken de deelnemers over:
Waar zitten de verschillen? Waar schuurt het? Welke discussiepunten zijn er? En waarom? 

Bij de plenaire terugkoppeling bleek dat er duidelijk veel overeenstemming was tussen de 2
verschillende subgroepen en hun beelden bij de organisatie en governance van de
samenwerking hulpmiddelenzorg. Ze gaven de voorkeur aan het doorontwikkelen van de
huidige vorm van samenwerking. Dit vormt de input voor de eerste schets van de vernieuwde
organisatie & governance hulpmiddelenzorg. 
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Wat staat er nog op de
planning?
Na Pinksteren starten we met werktafels 2b en 2c en
continueren we met werktafel 3. 

7 juni     Werktafel 2b: Onderhoud van kwaliteit (1/2)

16 juni    Werktafel 2c: Strategische agenda (1/1)

13 juni Werktafel 2b: Onderhoud van kwaliteit (2/2) - Vervalt

14 juni Werktafel 3: (Financiering (4/4) - Wordt verzet ivm zijspoor

werktafel 3: Financiering (3/4)
Tijdens de derde sessie kwamen we samen om verder te werken aan het
overzicht met de generieke knelpunten en oplossingsrichtingen. Vanuit
iedere achterban waren er aanscherpingen en aanvullingen geleverd. In
subgroepen werden deze besproken: Wat vindt men van de aanvullingen?
Begrijpt iedereen ze? Willen we de aanvulling overnemen? Is er consensus?
Vervolgens werd dit plenair teruggekoppeld. 
 
Het tweede deel van de sessie stond in het teken van innovatie binnen de
hulpmiddelenzorg en de diverse opgehaalde casussen.  

Tot slot is besloten dat er een nieuwe datum wordt gezocht voor de vierde
en laatste sessie van werktafel 3 in verband met het zijspoor met  met de
verzekeraars en de leveranciers. 

Werktafel 2A onder de loep: 
 

Aan welk netwerkmodel (Provan & Kenis, 2008) 
gaf de werkgroep de voorkeur?  

Werktafel 3 onder de loep: 
 

Er wordt een zijspoor ingericht in het proces op de as
verzekeraars-leveranciers. Er is behoefte aan meer

verdieping en het maken van afspraken. De opbrengst
zal teruggekoppeld worden aan werktafel 3.


