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Geachte heer Teunissen,  

  

Op 12 februari spreekt uw commissie in een Algemeen Overleg over hulpmiddelenbeleid. Op de 

agenda staan verschillende onderwerpen op het terrein van hulpmiddelen. Met deze brief 

brengen wij onze belangrijkste aandachtspunten bij u onder de aandacht. 

 

 

Implantatenregister en meldpunt 

 Zorg voor een versnelling van de uitbouw van een goed werkend landelijk 

implantatenregister.  

 Koppel aan het register een meldpunt bij het Lareb, waar patiënten en 

zorgverleners ervaren bijwerkingen kunnen melden. 

 Zorg dat de opgeslagen informatie over het implantaat ook beschikbaar komt 

voor patiënten, bijvoorbeeld via een PGD. 

 

Inkoop en keuze-informatie hulpmiddelen 

 Prikkel zorgverzekeraars om in te kopen op kwaliteit, met voldoende 

keuzevrijheid voor gebruikers en blijf oog houden voor complexe zorg in 

plaats van de focus op gemiddelde zorg 

 Organiseer eenvoudig toegankelijke en breed toepasbare keuze-informatie 

 Houd hulpmiddelen betaalbaar en voer een redelijk eigen bijdrage-beleid. 

Monitor de gevolgen voor mensen die te maken krijgen met de veranderingen 

in de eigen bijdragen. Houd in de gaten dat omzetderving van zorgaanbieders 

als gevolg van scherpe inkoop door zorgverzekeraars niet verhaald wordt op 

zorgconsumenten. 

 

 

Implantatenregister en meldpunt ervaren bijwerkingen.   

 

 Zorg voor een versnelling van de invoering van een goed werkend landelijk 

implantatenregister. Onlangs is het register van start gegaan. Dit is een goede eerste 

stap. Het is belangrijk dat het register van de gynaecologen ook snel wordt aangesloten.  

Dit geldt ook voor de registraties van andere implantaten, bijvoorbeeld in de mondzorg. 

Een planning en stand van zaken voor alle implantaten is noodzakelijk. 
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 Het implantatenregister is een goede eerste stap. Een toegankelijk meldpunt voor 

ervaren bijwerkingen een noodzakelijke tweede. Analoog aan de mogelijkheid 

bijwerkingen van geneesmiddelen te melden bij het Lareb, zouden ook bijwerkingen van 

implantaten gemeld moeten kunnen worden. Het Lareb is bij patiënten bekend. Het 

melden van bijwerkingen van geneesmiddelen door patiënten gaat steeds beter. Voor 

ons voldoende reden om te pleiten voor een vergelijkbare parallelle opzet voor 

bijwerkingen van implantaten.  

 

 Zorg dat de opgeslagen informatie over het implantaat ( en alle onderdelen van het 

implantaat) op een eenvoudige wijze ook voor de patiënt zelf beschikbaar komt. Een 

oplossing via het PGD is hierbij een even belangrijke als voor de hand liggende optie. 

 

 

 

Inkoop en keuze-informatie hulpmiddelen 

 

Kunnen kiezen uit kwaliteit 

Wij ontvangen in toenemende mate signalen1 via onze leden en van zorggebruikers waaruit 

twijfel blijkt over de mate waarin kwaliteit van zorg leidend is voor de zorginkoop. Ook merken 

steeds meer gebruikers dat hun keuze wordt beperkt of worden gebruikers ontmoedigd om af te 

wijken van het voorkeursmiddel.  

 

Daarbij gaan zorgverzekeraars vaak uit van gemiddelden. Een klantbeoordeling van gemiddeld 

een 7 zegt weinig, als deze bestaat uit een grote groep die een 8 geeft en een kleine groep 

(vaak de mensen met een complexe zorg) die een onvoldoende geeft.  Iedereen heeft recht op 

die hulpmiddelen waarmee iemand kan functioneren. Ook de mensen met een complexe 

zorgvraag.  

 

Hulpmiddelen betekenen veel voor de kwaliteit van het dagelijks leven van mensen. Het is van 

belang aan te sluiten bij de uitgangspunten van De 'International Classification of Functioning, 

Disability and Health'(ICF). Gezondheid is te beschrijven vanuit lichamelijk, individueel en 

maatschappelijk perspectief. Hulpmiddelen maken het dagelijks leven van patiënten 

makkelijker. Daardoor blijft deelname aan de samenleving mogelijk. Daarom moet de patiënt 

zelf kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden.  

Het is voor mensen bovendien onduidelijk waarom zij geen vervangende vergoeding kunnen 

krijgen om zelf een hulpmiddel aan te schaffen.  

 

Laat zorgverzekeraars duidelijk maken wat de waarde van zorginkoop is voor de gebruikers, hoe 

daarbij kwaliteit wordt gewaarborgd en welke vrijheden verzekerden hebben om een eigen keus 

te maken. Die keus kan betrekking hebben op een hulpmiddel, maar ook op de leverancier van 

een hulpmiddel. Zorgverzekeraars moeten patiëntenorganisaties betrekken bij het waarborgen 

van  kwaliteit. 

 

                                                
1 Daarbij gaat het bijvoorbeeld om voedingpompsystemen en alle daarbij behorende buttons en slangen 

(katheters)  stomazakjes, glucosemeters en diabetes teststrips, incontinentie-materiaal, maar ook om 

gehoorhulpmiddelen.  
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Betaalbare hulpmiddelenzorg 

Voor verschillende hulpmiddelen gelden eigen bijdragen. Voor veel gebruikers zijn deze 

bijdragen niet de enige zorgkosten die ze zelf moeten betalen. Stapeling van kosten ligt voor 

gebruikers van hulpmiddelen al snel op de loer en er ontbreekt nog altijd een 

maximeringsregeling voor het totaal aan eigenbijdragen uit Zvw, Wlz en Wmo. Binnenkort 

krijgen hulpmiddelengebruikers in de Wmo te maken met het wegvallen van Wtcg-korting. Wij 

dringen aan op goede informatieverstrekking aan gebruikers. Daarnaast vinden wij het wenselijk 

dat de gevolgen van de veranderingen in eigen bijdragen op het zorggebruik van betrokkenen in 

kaart worden gebracht.  

Bovendien ontvangen wij signalen dat door de inkoopmacht van verzekeraars en de scherpe 

onderhandelingen, zorgaanbieders hun omzetderving op creatieve wijze verhalen op de 

zorgconsumenten. Zorgconsumenten moeten dan voor allerlei zaken gaan bijbetalen. Dit kan en 

mag niet de bedoeling zijn van betaalbare zorg.  

 

Specifiek voor hoorhulpmiddelen steunen wij het pleidooi van de stichting Hoormij/NVVS/SH-

Jong/Foss om de eigen bijdrage af te schaffen voor kinderen die een hoorhulpmiddel nodig 

hebben. Niet alle ouders van kinderen die een hoortoestel nodig hebben, kunnen of willen de 

25% eigen bijdrage betalen. Hierdoor ontvangen sommige kinderen geen hoortoestel(len) 

terwijl ze die wel nodig hebben. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor de cognitieve 

ontwikkeling van een kind, maar zeker ook voor de psychosociale ontwikkeling van een kind en 

voor de kansen die het later in de maatschappij krijgt. Aangezien kinderen zelf niet over de 

aanschaf van een medisch hulpmiddel kunnen beslissen, vinden wij dat zij in bescherming 

moeten worden genomen.  

Voor verdere beslissingen rondom hoorhulpmiddelen vraagt stichting Hoormij om de 

eindevaluatie hoorhulpmiddelen uitgevoerd in opdracht van de minister door het Zorginstituut 

Nederland af te wachten.  

 

Informatievoorziening 

Er zijn vele hulpmiddelen die worden verstrekt uit verschillende regelingen. Daarbij horen ook 

weer verschillende regelingen rondom eigen bijdragen, aanvraagprocedures etc. Goede uitleg 

aan mensen en hen helpen een passende keuze maken is belangrijk. Daarbij zou meer dan nu 

het geval is gebruik gemaakt moeten worden van ervaringen van mede-gebruikers. Dit vraagt 

investering en onderhoud van bijvoorbeeld de hulpmiddelenwijzer. Deze moet ook beter bekend 

worden.  

 

Tot slot 

Wij vragen u deze aandachtspunten bij uw overleg op donderdag 12 februari te betrekken. Wij 

zijn graag bereid tot het beantwoorden van eventuele vragen of het geven van een toelichting.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

       

Wilna Wind       Illya Soffer 

Directeur- bestuurder patiëntenfederatie NPCF   Directeur Ieder(in) 


