
 

 
 
 

Herinvesteer in transmurale hulpmiddelenzorg  

 
 
In de begroting 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgenomen dat de 
hulpmiddelenraming voldoende ruimte laat zien om de onderschrijding in 2015 (circa 91 miljoen euro) structureel 
door te trekken. De onderschrijding op hulpmiddelenzorg is tot stand gekomen doordat zorgverzekeraars en 
aanbieders van hulpmiddelenzorg gezamenlijk hebben gestuurd op doelmatigheid, gepast gebruik van 
extramurale hulpmiddelen en stimulering van functioneringsgericht voorschrijven. Het ministerie wil de 91 
miljoen onderschrijding structureel doortrekken en een groot deel van dit bedrag toebedelen aan de taakstelling 
´stringent pakketbeheer´. FHI roept het ministerie op om een substantieel deel van de besparing te 
herinvesteren in transmurale hulpmiddelenzorg. 
 
Bij het voorschrijven en toepassen van medische hulpmiddelen zijn vaak meerdere partijen betrokken. De 
afstemming en overdracht tussen deze betrokken partijen is vaak niet optimaal. Hierdoor ontvangt de patiënt 
niet de beste zorg en worden onnodige kosten veroorzaakt. Door de aanbieder van hulpmiddelenzorg van ‘begin 
tot eind’ de regiefunctie te geven blijken spectaculaire resultaten te kunnen worden behaald. Experimentele 
transmurale hulpmiddelenzorgprogramma´s op medische voeding, stoma-, continentie-,  diabetes- en wondzorg 
laten zien dat de behandelduur verkort wordt, de kwaliteit voor de patiënten verhoogd wordt en zorgkosten – ook 
elders in de keten – om laag gaan. 
 
Binnen de huidige vergoedingenstructuur is contractering van transmurale hulpmiddelenzorg niet mogelijk. 
Hiervoor ontbreken betaaltitels. Het gevolg is dat succesvolle initiatieven de tijdelijk en experimentele fase niet 
ontstijgen. FHI pleit dan ook voor de komst van zorgprestaties (betaaltitels) op transmurale hulpmiddelenzorg. 
Transmurale hulpmiddelenzorg kan een belangrijke impuls krijgen door een substantieel deel van de 
onderschrijding op hulpmiddelenzorg te herinvesteren in: 
 

 het verruimen van beschikbaar onderzoeksbudget bij ZonMw (meer dan nu in Goed Gebruik 
Hulpmiddelen) en het toegankelijker maken van deze onderzoeksgelden, zodat er meer mogelijkheden 
ontstaan om per 2017 de effecten van hulpmiddelenzorgprogramma´s te meten en inzichtelijk te 
maken; 
 

 het creëren van budgettaire innovatieruimte voor het financieren van zorgprogramma´s in transmurale 
hulpmiddelenzorg en medische technologie. Dit kan middels het toegankelijker maken van de NZa 
beleidsregel innovatie voor hulpmiddelenzorg en/of door het creëren van nieuwe zorgprestaties op 
transmurale hulpmiddelenzorg; 
 

 het verruimen van de aanspraak in de Zorgverzekeringswet tot ´aanspraak op reële en ruime keuze uit 
medische hulpmiddelenzorg´. Hiermee wordt budgettair rekening gehouden met de actuele, breed 
gedragen wens tot bescherming van de keuzemogelijkheden voor gebruikers van hulpmiddelen. 

 
Het voordeel hiervan is dat niet alleen de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg een impuls krijgt, maar ook de 
effecten op de gezondheid van patiënten, de ervaren kwaliteit en op de integrale zorgkosten van het zorgpad 
inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan hulpmiddelenzorg ook leiden tot substitutie van duurdere zorg in instellingen 
naar goedkopere zorg in de thuisomgeving van mensen. Hiermee kan de sector bijdragen aan de recente 
oproep van Ieder(In), Patiëntenfederatie Nederland en het Landelijke Platform GGz om de zorg voor chronisch 
zieken betaalbaar te houden. 
 
Uiteraard zijn wij tot nadere toelichting bereid. 
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