
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk :  .bri.14845886  

Betreft : Voortgang Juiste zorg op de juiste plek 

Datum : 25 juni 2019 

 

 

Geachte leden van de Kamercommissie VWS, 

 

Op 3 juli a.s. vergadert uw commissie tijdens het Algemeen Overleg over  

Eerstelijnszorg, waarvoor tevens de voortgangsbrief van Minister Bruins ‘De juiste 

zorg op de juiste plek’’ geagendeerd is.   

 

Nefemed vraagt, als belangenorganisatie voor fabrikanten en importeurs van 

medische hulpmiddelen en – technologieën, met dit schrijven uw aandacht voor de 

rol die ook medische hulpmiddelen kunnen vervullen indien het gaat om het 

voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en 

het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).  

 

Rol/betrokkenheid fabrikanten medische hulpmiddelen  

Zoals vorig jaar ook in haar reactie op het rapport van de Taskforce “de juiste zorg 

op de juist plek’ verwoord, zijn de leden van Nefemed van mening dat de juiste 

zorg nadrukkelijk gaat om het ondersteunen van mensen in hun maatschappelijk 

functioneren, m.a.w. om zinvolle zorguitkomsten, kwaliteit van leven en 

maatschappelijke opbrengst.  

 

De bijdragen die fabrikanten van medische hulpmiddelen hieraan leveren is dat zij 

producten en technologieën bieden waardoor patiënten en gebruikers beter 

kunnen functioneren en/of sneller genezen. Daarbij gaat het nadrukkelijk om het 

ondersteunen van mensen in hun maatschappelijk functioneren zodat zij lang(er) 

zelfstandig – in hun eigen omgeving- kunnen blijven. Nefemed en haar leden 

streven naar waardegedreven zorg waar zelfredzaamheid, kwaliteit en 

betaalbaarheid centraal staan.  

Tweede Kamer der Staten Generaal 

T.a.v. de leden van de vaste Kamercommissie 

voor VWS  
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In zijn recente voortgangsbrief1 beschrijft Minister Bruins de vele activiteiten die de 

afgelopen maanden in het kader van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ hebben 

plaatsgevonden en schetst hij de verschillende (vervolg)activiteiten, die niet alleen  

VWS, maar ook de IGJ, de NZA, het RIVM en ZIN in de planning hebben staan.  

 

Met belangstelling en waardering neemt Nefemed hiervan kennis, zij het dat de 

inzet van medische hulpmiddelen en- technologieén node wordt gemist. Dit terwijl 

de kans dat de juiste zorg op de juiste plek toeneemt indien in de zorgketen meer 

samenwerking wordt gezocht met alle partijen. Deze samenwerking zou verder 

moeten gaan dan de traditionele figuur met de drie partijen, t.w. patiënten, 

zorgverleners en zorgverzekeraars. Ook Nefemed en haar leden willen een actieve 

bijdrage leveren aan de juiste zorg op de juiste plek. Zo kunnen fabrikanten een 

belangrijke rol spelen bij deskundigheidsbevordering op het gebied van veilige 

toepassing van producten. Andersom is het ook van belang dat zorgverleners 

betrokken zijn bij de (door)ontwikkeling van hulpmiddelen en technologie. Goede 

samenwerking- waarbij ook fabrikanten betrokken zijn- is eveneens nodig om de 

kansen die digitalisering biedt (en waaraan de Taskforce refereerde) optimaal te 

kunnen benutten. Daarbij merkt Nefemed op dat niet alleen eHealth-toepassingen 

maar ook andere innovaties op het gebied van medische hulpmiddelen en 

technologieën een bijdragen kunnen leveren aan de juiste zorg op de juiste plek.  

 

Stimuleren van innovatie  

Minister Bruins benoemt in zijn brief onder punt 5, gezamenlijke agenda, dat hij ook 

aan het ZIN, de NVZ, het RIVM en IGH gevraagd heeft aan te geven hoe zij binnen 

hun organisatie omgaan met de juiste zorg op de juiste plek. Het ZIN heeft op 17 

mei aan de Minister laten weten dat, als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan 

2018-2020, “de cyclus van meten, weten, leren en implementeren in de zorg 

sneller moet werken, zodat betere zorg sneller beschikbaar komt”. Daartoe dient 

de subsidieregeling veelbelovende zorg.  

 

Door leden van Nefemed wordt van deze subsidieregeling gebruik gemaakt om  

‘tijdelijke financiering te verkrijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken, 

maar nog niet uit het basispakket worden vergoed”. Wil de juiste zorg op de juiste 

plek terecht komen dan is het van groot belang dat de innovatie van hulpmiddelen 

en technologieën gestimuleerd wordt en vertaald kan worden in beschikbaarheid 

voor patiënten. Innovatie in de medische technologie heeft een korte cyclus; 

meestal is er binnen enkele jaren een verbeterde versie of nieuwe mogelijke 

behandeling voorhanden. En alhoewel gebruik wordt gemaakt -voorzover de 

                                                      
1 Voortgangsbrief “De juiste zorg op de juiste plek”, d.d. 18 juni 2019  
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regeling nog niet uitgeput is- van de subsidieregeling veelbelovende zorg, zijn 

fabrikanten veel meer gebaat met een minder vertraagde toelating door het ZIN 

voor innovaties van medische hulpmiddelen en – technologieën dan thans het 

geval is. Vertraging heeft als gevolg dat patiënten betere en kosteneffectievere 

(lees: de juiste) zorg niet aangeboden krijgen.  

 

Om een actieve bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren, 

vraagt Nefemed u om de rol en betrokkenheid van fabrikanten van medische 

hulpmiddelen en -technologieën alsmede het stimuleren van het toelaten van 

veelbelovende innovaties onder de aandacht te brengen en te ondersteunen 

tijdens het Algemeen Overleg op 3 juli a.s.  

 

Mocht u daarvoor aanvullende informatie behoeven, dan verneem ik dat natuurlijk 

graag van u.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Caroline Emmen  

Directeur Nefemed   

 

 


