
 

 

 

 

  

Tien aanbevelingen aan de kabinetsformateur 

 

Betere zorg, dichtbij de patiënt, tegen lagere kosten 

Substitutie kan veel beter met toekomstbestendige eerstelijnszorg 

 

 

 

Tien aanbevelingen voor verbetering van samenwerking in de zorg en versnelling van substitutie 

1. Investeer in het absorptievermogen van de eerstelijnszorg: zorg voor goede opleiding en 
bijscholing en voor voldoende capaciteit (mensen en middelen) om de groeiende zorgvraag op te 
vangen. 

2. Versnel de substitutie van zorg door te investeren in de benodigde infrastructuur in de eerstelijn. 
3. Beloon zinnige en zuinige samenwerking en vergoed (multidisciplinaire) overleggen. 
4. Faciliteer de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen professionals binnen de bestaande 

privacywetgeving, toestemmingsvereisten en het beroepsgeheim. 
5. Creëer ruimte en maak maatwerk in de zorgcontractering mogelijk voor experimentele vrije 

prestaties, nieuwe prestatieafspraken met patiëntenorganisaties, bevordering van integrale 
zorginkoop, etc. 

6. Vergroot maatwerk in de contractering door een sterkere lokale en regionale focus (in plaats van 
landelijk). 

7. Investeer over de volle breedte in afstemming en samenwerking in de zorg en optimaliseer die 
vanuit het perspectief van professionals. 

8. Bevorder betere aansluiting tussen praktijkbehoeften en financiële kaders/financieringssystemen. 
9. Zorg ervoor dat besparingen kunnen worden ingezet voor andere substitutie-versnellers; ook door 

‘shared savings’ te gebruiken voor innovaties.  
10. Stel bruikbare modellen op voor het behoud van ondernemerschap in de eerste lijn. 
 
 

 

VELO – beste zorg in de buurt bestaat uit: ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP en V&VN 

 

 



Betere zorg, dichtbij de patiënt, tegen lagere kosten 

Substitutie kan veel beter met toekomstbestendige eerstelijnszorg 

 
Geachte formateur, 
 
De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van West-Europa. Dit is onder meer te danken aan de 
laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg die in ons land wordt verleend door huisartsen, 
(wijk)verpleegkundigen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, eerstelijnspsychologen en tandartsen. 
Dag in dag uit leveren deze eerstelijns zorgprofessionals zorg op maat. Dichtbij, met groot maatschappelijk nut. Met 
sterke betrokkenheid bij hun patiënten van wie ze de persoonlijke omstandigheden en context kennen. En die zij actief 
betrekken bij het bepalen van de behandeling. Hiermee leveren zij een essentiële bijdrage aan goede kwaliteit van zorg 
en gezondheid en het in toom houden van nog altijd oplopende zorgkosten. Om de gezondheidszorg toekomstbestendig 
te maken, doen wij u tien aanbevelingen toekomen voor betere zorg, dichtbij de patiënt én tegen lagere kosten. 
 

De praktijk bewijst het: substitutie kan zo veel beter 
 
De afgelopen jaren is met succes gewerkt aan een verdere versterking en vernieuwing van de eerstelijnszorg, zodat ook 
complexe gezondheidsproblemen dichtbij huis kunnen worden behandeld in plaats van in de tweedelijnszorg. Uit vele 
lokale en regionale praktijkvoorbeelden blijkt dat deze zogeheten ‘substitutie’ - verplaatsing van zorg - goed mogelijk én 
effectief is. Maar om substitutie te versnellen, is echter wel een aantal randvoorwaarden nodig. 
Het is nu tijd om alles op alles te zetten om die randvoorwaarden te realiseren, zodat de behaalde praktijksuccessen de 
komende jaren overal in Nederland in de praktijk kunnen worden gebracht.   

Benut de kracht van de eerstelijnszorg 
 
Door de extramuralisering van de ouderenzorg, de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg en de 
decentralisatie van zorg- en welzijnstaken naar gemeenten, zijn steeds meer mensen in hun thuissituatie aangewezen 
op zorg – zelfs als zij te maken hebben met chronische gezondheidsproblemen en complexe zorgvragen. 
Eerstelijns professionals beschikken hiervoor over de benodigde expertise. Zij kunnen snel handelen bij uiteenlopende 
zorgvragen en zijn bij uitstek in staat om in samenspraak met patiënten, mantelzorgers en collega’s zinnige zorg te 
bieden. Bovendien maken zij deel uit van lokale netwerken van zorg- en hulpverleners, waardoor de meest passende 
zorg of ondersteuning kan worden ingezet. Dit stelt burgers veel meer dan voorheen in staat om zo zelfstandig mogelijk 
thuis te blijven functioneren en hun keuzes te maken – zelfs met chronische en/of meervoudige gezondheidsproblemen. 
 

Maak nu de juiste keuzes en pak door 

De komende decennia zal de druk op de zorg verder toenemen. Dat hoeft geen probleem te zijn, mits er nu écht wordt 
doorgepakt om de beste zorg in de buurt mogelijk te maken. Concreet zien we drie belangrijke manieren om de 
substitutie te versnellen en de eerstelijnszorg toekomstbestendig te maken: 

o investeer in de eerste lijn; 
o versterk de samenwerking met de tweedelijn; en 
o bevorder beroepsgroep-overstijgende samenwerking.  

 

Investeer in de eerste lijn om substitutie te versnellen 

De voordelen van het waar mogelijk verplaatsen van tweedelijnszorg naar eerstelijnsprofessionals zijn evident.  

 Het vergroot de kwaliteit: de zorg wordt sneller geboden en sluit beter aan op wensen en prioriteiten van burgers.  

 Intensievere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg leidt tot meer keuzemogelijkheden voor de patiënt.  

 Er ontstaan meer mogelijkheden voor het bieden van persoonsgerichte ‘zorg op maat’.  

 Het verruimt op lokaal niveau de samenwerkingsmogelijkheden met het sociaal domein. 
 
De crux is dat deze omslag door middel van investeren in de eerste lijn, bijdraagt aan even goede of betere - én goedkopere zorg. 
Praktijkvoorbeelden die bewijzen dat het anders kan: Claudicatio behandeling door eerstelijns fysiotherapie – Blauwe zorg (duurzame 
zorg gebaseerd op aanpassingen van organisatie én gedrag) – De Greev’ Utrecht (GGZ: eerstelijnspsychologen en huisartsen samen). 

 



 
 
 

 

Faciliteren in plaats van hinderen 

De beoogde omslag in de zorg kunnen we alleen maken met inzet van alle betrokken partijen. Samen moeten we een 
oplossing zien te vinden voor de huidige fricties die de ruimte van zorgprofessionals inperken. Er moet worden 
geïnvesteerd in voldoende capaciteit om de zorg te kunnen blijven leveren. Zorgprofessionals in zowel de eerste- als 
tweedelijn moeten beter gefaciliteerd worden, zodat zij intensiever en directer met elkaar kunnen samenwerken om 
gezamenlijk het verschil te kunnen maken voor hun patiënten. En bestaande organisatorische en 
verzekeringstechnische belemmeringen moeten worden weggenomen. Dit vergt lef en daadkracht.  
Kortom: samenwerken, afstemmen, coördineren en faciliteren - in plaats van hinderen. 

Fricties samen oplossen 

Als eerstelijns zorgverleners willen wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kwalitatief hoogwaardige én 
betaalbare gezondheidszorg blijven leveren. Zorg die gewaardeerd wordt door de mensen om wie het gaat: onze 
patiënten. In hun belang werken we graag samen. Met collega’s in de tweedelijn. Met mantelzorgers in de nuldelijn. 
Met lokale partners. En met alle partijen die zich in onze ambitie herkennen! Tegen deze achtergrond doen wij u hierbij 
tien aanbevelingen om het absorptievermogen van de eerstelijnszorg te vergroten, om meer ruimte te creëren voor 
functionele samenwerking en om de regelgeving, kaders en zorgcontractering waar nodig aan te passen. 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 
Henk Bakker, voorzitter VELO – beste zorg in de buurt 
 

   bestaat uit: ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP en V&VN  

Bevorder beroepsgroep-overstijgende samenwerking om substitutie te versnellen 

Door intensievere samenwerking tussen de tweede, eerste en nuldelijn kan veel zorg die nu nog in het ziekenhuis of de polikliniek 
wordt gegeven, met dezelfde professionele kwaliteit, doelmatiger georganiseerd in de eerste lijn en dichtbij de burger plaatsvinden. 
 
De crux is dat vraaggestuurde, effectievere zorg mogelijk is, mits die start bij wat burgers nodig hebben en afgestemd is op de 
persoonlijke behoeften en omstandigheden van de patiënt - en dus niet door het zorgsysteem gedomineerd wordt. 
Praktijkvoorbeelden die laten zien dat het anders kan: Transmurale Zorgbrug (‘warme overdracht’ tussen ziekenhuis en thuissituatie 
door wijkverpleegkundigen leidt tot veiligere zorg voor oudere, kwetsbare patiënten - met 40% minder sterfte na 60 dagen) – 
Midwifery Led Care (verloskundige aan het roer als eerstverantwoordelijke in proces van zwangerschap tot bevalling en kraamtijd, 
biedt integrale zorg dichtbij met hoge tevredenheid bij moeders). 

Versterk samenwerking om substitutie te versnellen 

Dankzij geïntensiveerde samenwerking - tussen zorgverleners (horizontaal en verticaal) en met het sociaal domein - kunnen patiënten 
langer thuis blijven wonen. Ook kwetsbare groepen. Met behoud van de door hen zelf gewenste kwaliteit van leven. Zorgverleners 
kijken hierbij vanuit een gezamenlijke visie naar de mogelijkheden en wensen van hun patiënten - en vullen elkaar aan in expertise. 
In onderstaande praktijkvoorbeelden is betere samenwerking gerealiseerd door over bestaande belemmeringen, juridische schotten of 
knellende financieringsvormen heen te stappen. 
 
De crux is dat de zorg veel meer vraaggestuurd en effectiever wordt georganiseerd met als resultaat een hogere patiënttevredenheid. 
Praktijkvoorbeelden die laten zien dat het anders kan: OZO-verbindzorg (virtueel verzorgingshuis: samenwerking  en daarbij de burger 
en familie centraal) – Gezondheidscentra Nijkerk (behandeling patiënt over schotten heen op basis van gedeelde visie/commitment). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Coördinatie PA: drs. Francis Bolle (V&VN) – T (06) 10 90 51 97 

Coördinatie alg.: mr Arno Hammers (secretaris VELO – beste zorg in de buurt) 
T (06) 52 60 13 94 – M arnohammers@velo.nu  
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