
  
 

Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

datum Utrecht, 20 april 2021 
ons kenmerk 2021-51 
onderwerp Internetconsultatie wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking  

 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het wetsvoorstel domein-overstijgende 

samenwerking. Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik om te reageren op dit wetsvoorstel 

in wording. In deze brief en bijbehorende bijlage geven wij u onze belangrijkste aandachtspunten 

mee. 

 

Het wetsvoorstel moet domein-overstijgende samenwerking mogelijk maken. Die samenwerking 

kan leiden tot betere zorg in de thuisomgeving. Dat kan een ongewenste opname in een Wlz-

instelling mogelijk voorkomen of in ieder geval uitstellen. Bovendien kan door de samenwerking 

zorg eerder worden opgeschaald en zo crisissituaties voorkomen. 

 

Dit doel onderschrijven wij van harte. Om passende zorg in de thuissituatie te faciliteren, is volgens 

ons samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties als zorgkantoren, zorgverzekeraars en 

gemeenten onontbeerlijk. Het kunnen inkopen van passende zorg voor specifieke cliëntgroepen 

hoort daar ook bij. In onze reacties zoals op de dialoognota ouderenzorg, op betere verstrekking 

van hulpmiddelen, op het mogelijk maken van cliëntondersteuning vooruitlopend op een aanvraag 

tot Wlz-zorg, en de oproep aan een nieuw kabinet om het sociaal domein te versterken, benoemen 

we telkens het belang van samenhangende zorg voor cliënten en hun mantelzorgers. Die reacties 

komen voort uit vele signalen van mensen die nu vastlopen in de verschillende systemen en regels. 

Iets dat ook wordt bevestigd in rapporten van de Nationale Ombudsman. 

 

Of met de voorgestelde aanpassing in de wetgeving de samenwerking tussen de verschillende 

financiers daadwerkelijk tot stand komt, zodanig dat de zorg en ondersteuning meer vanuit de 

cliënt wordt georganiseerd, daarover hebben wij onze twijfels. 

 

De voorwaarden die worden gesteld lijken  financieel ingestoken en gaan vooral over het vooraf 

expliciet aantonen van te behalen doelmatigheid. Wij lezen onvoldoende terug dat de waarde van 

het voorkomen van ongewenste opname en het meer vanuit de cliënt organiseren van zorg vanuit 

het perspectief van de cliënt wordt meegenomen. Dat zou tot uiting kunnen komen door ervaren 

kwaliteit van leven en mate van eigen regie mee te nemen. Ook de vereiste monitor en evaluatie 

lijkt vooral te gaan om het behalen van een kostenreductie, waarbij terloops wordt genoemd dat 

de kwaliteit voor de cliënt behouden moet blijven. Wij vragen ons af of met deze insteek de voor 

cliënten en naasten/mantelzorgers relevante verbeteringen wel van de grond komen. Leidt de 

voorwaarde om voor een investering in domein-overstijgende samenwerking een duidelijk 

omschreven casus op te stellen die het zorgkantoor zal moeten beoordelen, monitoren en 

evalueren niet tot een hinderenpaal? We zijn benieuwd hoe Zorgkantoren de voorgestelde regeling 

zien. Meer kans op resultaat is volgens ons te verwachten als het accent ligt op het  aannemelijk 

maken van maatschappelijke en individuele baten.  En daarin als voorwaarden expliciet benoemen 

dat ook de ervaren kwaliteit ven leven van mensen zelf wordt meegenomen. 
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In de Memorie van Toelichting staat dat er voor zorgverzekeraars en gemeenten geen wettelijke 

belemmeringen zijn in de regelgeving tot het doen van investeringen in het kader van domein-

overstijgende samenwerking. Toch komt ook daar wat ons betreft de samenwerking nog steeds 

onvoldoende tot stand. Dit laat zien dat er meer nodig is dan alleen het faciliteren van 

zorgkantoren in de regelgeving.  

 

We vragen u onze reactie mee te nemen bij het vervolg van het wetsvoorstel. Heeft u vragen naar 

aanleiding van deze brief dan zijn we graag beschikbaar. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 

 
Dianda Veldman   Illya Soffer  Jasper Boele   

    
Patiëntenfederatie Nederland   Ieder(in)  LSR 

 

 


