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Dianda Veldman,
directeur Patiëntenfederatie NPCF:
 

Beste lezer,
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2015 van 
Patiëntenfederatie NPCF. We hebben het jaarverslag 
genoemd naar de rode draad in de zorg in 2015: 
veranderingen.
 
Want dat is waar patiënten en mantelzorgers, 
zorggebruikers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
vorig jaar tegenaan liepen. De grote veranderingen in 
vooral de langdurige zorg.
 
Ook voor Patiëntenfederatie NPCF stond 2015 in dat 
teken. Waarbij voor ons de hamvraag was hoe we 
de patiënten en cliënten, al die mensen die van zorg 
afhankelijk zijn of die zorg gebruiken, het beste van 
dienst konden zijn.
 
Want hoewel we vooraf hebben gewaarschuwd dat 
het ging om te veel veranderingen die te snel werden 
doorgevoerd, hebben we natuurlijk geprobeerd er 
het maximale uit te halen voor al die mensen die 
zorg nodig hebben. Zorg die het mogelijk maakt om 
deel te blijven nemen aan de maatschappij. Om te 
kunnen leven en  functioneren zoals de mensen dat 
zelf graag willen.
 
Dit was daarbij onze rode draad. Hoe vertolken 
we het beste het geluid dat we horen van onze 
leden? Dat we horen vanuit ons grote zorgpanel van 
vele tienduizenden vrouwen en mannen. Dat we 
binnenkrijgen vanuit het programma Mijn Kwaliteit 
van Leven. En dat we zien op onze druk bezochte 
website ZorgkaartNederland.nl.
 

Uit al die activiteiten komen ervaringen van 
patiënten, hun mantelzorgers en naasten. Het zijn 
die ervaringen van mensen die de basis vormen 
van ons werk. Mensen vertellen ons hoe zij de 
veranderingen in de langdurige zorg ervaren. Wat 
gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? Wij 
vertolken die boodschappen in alle overleggen met 
het ministerie, met de politiek, de zorgverzekeraars 
en de zorgverleners. En we vechten voor de 
belangen van al die mensen.
 
Het ophalen, benutten en inbrengen van 
patiëntervaringen is één van onze vier hoofdthema’s. 
In dit jaarverslag beschrijven wij ook alle activiteiten 
en resultaten op de thema’s Informatie & Openheid, 
Digitale Zorg en Betere & Betaalbare Zorg. In 2015 
was er op al deze thema’s volop ontwikkeling. Door 
samen op te trekken met onze lidorganisaties, door 
kansen te pakken en te creëren, invloed te laten 
gelden en patiëntenervaringen in te brengen zijn we 
ook dit jaar weer een stap dichter gekomen bij onze 
doelstelling: samen de zorg beter maken.
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Inleiding

‘Veranderingen in de 
samenleving’
 
 

2015 was het jaar van ingrijpende 
verandering. Veranderingen in de 
samenleving, want de langdurige zorg 
ging in dit jaar volledig op de schop. 
Een groot deel van de langdurige zorg 
is overgedragen aan de gemeenten. 
Verpleging en verzorging thuis valt 
onder de zorgverzekeraars en minder 
mensen krijgen toegang tot verpleeg- en 
verzorgingshuizen.

 
De ingrijpende veranderingen in de samenleving, 
in de vorm van de hervorming van de langdurige 
zorg, hebben in 2015 voor veel onrust gezorgd. De 
gemeenten hadden de opdracht voor het einde van 
het jaar met alle gebruikers van langdurige zorg een 
zogenoemd ‘keukentafelgesprek’ te voeren over de 
vraag welke zorg zij werkelijk nodig hebben. Maar 
in september meldden de cliëntenorganisaties 
dat ruim 400.000 mensen zo’n gesprek nog niet 
hadden gevoerd. Verder kreeg Patiëntenfederatie 
NPCF klachten binnen over de stapeling van eigen 
bijdragen, waardoor mensen in financiële problemen 
kwamen. De nog niet goed functionerende wijkteams 
en forse bezuinigingen op de huishoudelijke hulp 
zorgden voor onvrede. En de uitvoering van het 
persoonsgebonden budget liep zo stroef, dat Per 
Saldo regelmatig alarm sloeg omdat de vereniging 
zo’n grote stroom vragen en klachten te verwerken 
kreeg.

 
Patiëntenfederatie NPCF heeft daarbij de stem van 
de betrokkenen laten horen. Zo maakten we in juni 
de resultaten bekend van het eerste half jaar van 
ons onderzoeksprogramma Mijn Kwaliteit van Leven. 
Die resultaten lieten zien dat 7.500 deelnemers 
zich op dat moment grote zorgen maken over 
de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de 
zorg; veel mensen beoordelen het contact met de 
gemeente en de zorgverzekeraar als onvoldoende. 
Ook schreef Patiëntenfederatie NPCF met andere 
cliëntenorganisaties in een brief aan de Tweede 
Kamer dat de overgang van zorgtaken van het Rijk 
naar de gemeenten (nog) niet werkt. In november 
2015 pleitte Patiëntenfederatie NPCF er samen met 
andere cliëntenorganisaties voor dat gemeenten 
mantelzorgondersteuning en –vervanging 
verbeteren. Aanleiding voor dit pleidooi was een 
gezamenlijke raadpleging waaruit bleek dat zestig 
procent van de mantelzorgers en vrijwilligers  vindt 
dat er onvoldoende mensen zijn om hun taken mee 
te delen; bijna veertig procent van de mantelzorgers 
ervaart gezondheidsklachten door het mantelzorgen.
 
Ook bij de curatieve zorg zagen we in 2015 
veranderingen, maar die waren minder ingrijpend. 
Duidelijk is wel, dat de inbreng van de patiënt in 
het zorgstelsel in 2015 stevig vorm heeft gekregen, 
zoals in ‘Het jaar van de transparantie’ en in ‘Samen 
Beslissen’.
 
In het Jaar van de Transparantie dat minister 
Schippers heeft uitgeroepen, spelen patiënten een 
belangrijke rol. Informatie over de kwaliteit van het 
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zorgaanbod moet versneld beschikbaar komen voor 
patiënten, onder andere via ZorgkaartNederland, de 
keuzesite van Patiëntenfederatie NPCF. Richtlijnen en 
indicatoren ontwikkelen en begrijpelijk maken voor 
patiënten krijgt een stevige impuls.
 
Binnen de Patientenfederatie was het vertrek van 
Wilna Wind en de komst van Dianda Veldman een 
belangrijke verandering. Wilna Wind leidde de 
Patiëntenfederatie sinds 2010, eerst als directeur 
en na de wijziging van de bestuursstructuur als 
directeur-bestuurder. Op 1 september volgde 
Dianda Veldman haar op. Zij was hiervoor directeur 
bij Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit in 
Nederland en ontwikkelingslanden. Daarvoor deed 
zij breed ervaring op in diverse managementfuncties 
bij KPN Telecom, Ogilvy & Mather, WPG Uitgevers en 
was zij commercieel directeur bij Vereniging Eigen 
Huis.
 

Gerdi Verbeet, voorzitter van de Raad van 
Toezicht: ‘Vanuit onze verantwoordelijkheid voor 
de continuïteit van de organisatie was het zoeken 
naar een goede opvolger onze belangrijkste taak 
dit jaar. Het gaat heel goed met de NPCF; onder 
leiding van Wilna Wind heeft de patiëntenbeweging 
een zeer sterke positie gekregen. Tijdens haar 
afscheidsreceptie bleek dat ook wel: de opkomst was 
enorm, vanuit alle geledingen van de zorgsector, en 
Wilna is toegesproken door de staatssecretaris, de 
voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten 
en de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. 
Dat zegt wel iets over de positie van de organisatie. 
Bij ons als Raad van Toezicht lag dus de zware taak 
iemand te vinden die die goede positie voortzet en 
verder uitbouwt. En die hebben we gevonden.’
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Organisatie en 
federatiezaken
 
 
Nieuwe leden
Patiëntenfederatie NPCF heeft in 2015 vijf 
nieuwe leden mogen verwelkomen. Dwarslaesie 
Organisatie Nederland,  Nierpatiënten Vereniging 
Nederland, Gezondheid Allochtonen Nederland, de 
Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten 
en de Nederlandse Vereniging Klompvoetjes 
hebben hun aspirant-lidmaatschap omgezet in een 
volwaardig lidmaatschap. De Apneu Vereniging is 
aspirant-lid geworden.
 
Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht zijn in januari 2015 
twee nieuwe leden benoemd. Prof. mr. E. Ph. R. 
Sutorius, emeritus-hoogleraar verbonden aan 
het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van 
de Universiteit van Amsterdam en mevrouw M.. 
Jacobs-Haagen, oud-wethouder van Lelystad.  
Eugene Sutorius gaat zich vooral richten op 
patiëntenrechten en levensovertuigings-
vraagstukken. In juni 2015 is onder zijn leiding 
de commissie patiëntenparticipatie in ethische 
commissies ingesteld. Meta Jacobs heeft veel 
ervaring met de decentralisatie Wmo. Zij gaat zich 
met name richten op de ouderenzorg, op basis 
van zowel haar professionele als haar persoonlijke 
ervaringen. In juni 2015 is  Mevrouw Jacobs  
benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van 
Toezicht.

In maart 2015 had bestuurslid Rob Jerphanion 
twee termijnen volgemaakt; de maximale 
zittingstermijn. Ook Aart Mosterd bereikte in 

oktober 2015 het einde van de zittingstermijn, en 
Arnoud Wijs in januari 2016. De Raad van Toezicht 
heeft beide leden gevraagd tot januari 2016 aan te 
blijven en zij hebben daarmee ingestemd.
In september 2015 is een 
benoemingsadviescommissie ingesteld voor twee 
nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Mevrouw 
Verbeet zat de commissie voor, en de heren Wijfjes 
(NVHP) en Van Hees (Longfonds) en mevrouw 
Cremers (SHON) participeerden namens de ALV. 
In november zijn de profielen voor de werving 
vastgesteld.
 
Eind 2015 hield de Raad van Toezicht haar 
zelfevaluatie. Vijf punten stonden daarin centraal:
 
• De RvT wil - in duo’s – met enige regelmaat 

spreken met enkele medewerkers in de 
organisatie.

• Eens per jaar zal iemand van de RvT het overleg 
met de OR bijwonen.

• Periodiek zal een RvT-lid contact zoeken met 
een van de leden.

• Op de agenda van de RvT-vergaderingen komt 
een vast ‘ open punt’ voor onderwerpen die 
door zowel medewerkers, bestuurder als RvT 
mogen worden ingebracht.

 
 
Nieuwe reglementen
In 2015 zijn door de ALV zowel het Huishoudelijk 
Reglement als het Reglement voor de Raad van 
Toezicht en het Bestuursreglement gewijzigd en 
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opnieuw vastgesteld.
 
Nieuwe directeur
Tijdens de april-vergadering kondigde 
directeur-bestuurder Wilna Wind aan dat zij 
de NPCF op 1 september ging verlaten. De 
benoemingsadviescommissie voor de werving 
van een nieuwe directeur bestond uit mevrouw 
Verbeet (voorzitter van de Raad van Toezicht), 
mevrouw Jacobs en de heer Wijs (leden van de 
Raad van Toezicht) en de heren Hietbrink van Per 
Saldo en van Dijk van de VSN (beiden lid van de 
ALV). In juni heeft de benoemingsadviescommissie 
mevrouw Dianda Veldman voorgesteld als nieuwe 
directeur-bestuurder van de NPCF. De Raad van 
Toezicht heeft de benoeming geaccordeerd en 
de ALV heeft ingestemd. Mevrouw Veldman is op 
1 september 2015 in dienst getreden. Mevrouw 
Wind is formeel ontslag verleend en de ALV heeft 
decharge verleend over de acht maanden van 
2015. Het officiële afscheid van mevrouw Wind was 
op 10 september.
 
De Alv behandelde in 2015 daarnaast ook de 
volgende onderwerpen:
 
• Twee keer werd gesproken over 

Regiocollectiviteit. In september heeft de ALV 
ingestemd met de verdere uitwerking van 
een pilot Regiocollectiviteit in de gemeente 
Apeldoorn.

• Ook werd gesproken over 
samenwerkingsmogelijkheden tussen 
ZorgkaartNederland en patientenorganisaties. 
Met ruim 15 patientenorganisaties is inmiddels 
contact over een samenwerking met Zorgkaart 

Nederland. De samenwerking houdt in dat 
op ZorgkaartNederland informatie komt te 
staan over de specifieke aandoening, alsmede 
waarderingen die zijn gegeven door mensen 
met die aandoening. Bovendien wordt 
doorverwezen naar meer informatie van de 
betreffende patientenorganisatie

• Het werkplan en de begroting 2016 zijn in 
november 2015 door de ALV goedgekeurd.

• De voorbereidingen voor het Strategisch plan 
2017-2020 zijn onder leiding van mevrouw 
Veldman in gang gezet.

• In april 2015 werd de rechtszaak die 
Patiëntenfederatie  NPCF in 2013 had 
aangespannen tegen de ACM over haar rol bij 
het beoordelen van fusies tussen ziekenhuizen 
niet ontvankelijk verklaard. Aanleiding voor de 
rechtszaak was dat ACM een fusie tussen twee 
Brabantse ziekenhuizen had goedgekeurd, met 
als argument dat deze de concurrentie niet zou 
beperken. Deze conclusie was volgens de NPCF 
niet goed onderbouwd en dus speculatief. 
 
Er waren meerdere reden waarom de zaak niet 
ontvankelijk werd verklaard. In de eerste plaats 
lag de oorzaak in de statuten van de NPCF. die 
inmiddels zijn aangepast. Bovendien betrof het 
volgens de rechter een regionale kwestie. Ook 
moet het mandaat van de ALV bij dergelijke 
zaken explicieter en schriftelijk vastgelegd 
worden. De ALV heeft uitgesproken dat zij het 
volledig eens was met de handelswijze van de 
NPCF, dat die ook met haar is afgestemd en dat 
zij achter de procedure tegen de ACM stond.
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Personeel & 
organisatie
 
 
Nieuwe wetgeving, een nieuwe CAO en veel 
nieuwe collega’s waren de belangrijkste thema’s 
voor de medewerkers van Patiëntenfederatie  
NPCF. Het in 2014 ingezette beleid om jonge 
academici de mogelijkheid te bieden werkervaring 
op te doen heeft in 2015 verder vorm gekregen. Zij 
namen deel in reguliere projecten. Door natuurlijk 
verloop hebben in 2015 elf collega’s de organisatie 
verlaten en zijn 22 nieuwe medewerkers in dienst 
getreden.
 

De organisatie kreeg daarnaast te maken 
met maatregelen die voortkomen uit de 
nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Wijziging 
van de ketenbepaling (hoe lang kan iemand 
tijdelijk in dienst zijn, verdeeld over hoeveel 
arbeidsovereenkomsten), aanzeggingen (aangeven 
of een arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd 
wordt) en transitievergoedingen waren voor de 
NPCF de belangrijkste onderdelen van deze wet.
De nieuwe CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening liet medewerkers nadenken over 
hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
Sinds 1 juli 2015 bouwen medewerkers hiervoor 
een budget op dat zij hiervoor zelf kunnen 
inzetten.
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Financieel 
jaarverslag 2015
 
 
Resultaat
In financieel opzicht is 2015 een goed jaar 
geweest. Het jaar is afgesloten met een positief 
resultaat van € 197.000 (2014: tekort  € 9.800). Dit 
onverwacht hoge resultaat is vooral veroorzaakt 
doordat we in 2015 veel extra projecten hebben 
kunnen doen, tweeëntwintig meer dan voorzien in 
de begroting. Dat zorgde voor een extra bijdrage in 
de dekking van de organisatiekosten.
 
»  Download Het financieel jaarverslag 2015
»  Download Staat van baten en lasten over 2015
 
Baten
De inkomsten stegen met € 2,4 miljoen: van 
€ 9,9 miljoen in 2014 naar € 12,3 miljoen in 
2015.  Dit werd voornamelijk veroorzaakt door 
bovengenoemde stijging van de inkomsten uit 
projectsubsidies. Begroot was een bedrag van € 
10,5 miljoen.
 
De activiteiten zijn bekostigd uit vier verschillende 
inkomstenstromen:
 
1. Instellingssubsidie van het Ministerie van 

VWS: jaarlijks is een bedrag beschikbaar 
van €1,2 miljoen voor beleidsactiviteiten en 
belangenbehartiging.

2. SKPC-gelden (Stichting Kwaliteitsgelden 
Patiënten Consumenten): jaarlijks is €3 
miljoen beschikbaar. In 2015 is de begroting 
opgehoogd met de onderbesteding uit 2014, 
zijnde €400.000, de verwachte onderbesteding 
destijds. Deze middelen worden aangewend 

voor het zogenaamde KIDZ-programma, waarin 
we samenwerken met patiëntenorganisaties, 
en voor drie eigen diensten. Binnen het KIDZ-
programma worden projecten uitgevoerd die 
de kwaliteit en transparantie van de medisch 
specialistische zorg vergroten. In 2015 is 
een bedrag van €2,7 miljoen aangewend. De 
onderbesteding schuift in zijn geheel door naar 
2016.

3. Additionele projectsubsidies: additionele 
activiteiten worden gefinancierd vanuit 
projectsubsidies, verkregen voor de duur 
van het project en vooral afkomstig van het 
ministerie van VWS. De projecten kunnen 
variëren van enkele maanden tot vijf 
jaar. In 2015 bedroegen de inkomsten uit 
projectsubsidies €8,3 miljoen.

4. Overige inkomsten: dit zijn de contributie-
inkomsten van leden, financiële baten 
en inkomsten uit activiteiten. In 2015 
is €100.000 ontvangen vanuit deze 
inkomstenstroom. Onder de inkomsten uit 
activiteiten vallen bijvoorbeeld de verkoop 
van patiëntveiligheidskaarten en overige 
publicaties.

 
 
Overdragen van subsidiegelden
Patiëntenfederatie NPCF is penvoerder van 
verschillende projecten, zoals PG-werkt samen, 
Aandacht voor Iedereen (AVI) en het Programma 
KIDZ. Van de totale inkomsten van €12,3 miljoen 
is €4 miljoen overgedragen aan projectpartners, 
waaronder onze  leden. Als we de geldstroom 
naar projectpartners en leden buiten beschouwing 
laten, dan bedroegen de inkomsten over 2015 €8,3 
miljoen. Volgens de regels van het Ministerie van 
VWS moet Patiëntenfederatie NPCF als penvoerder 
de totale subsidie meenemen in de financiële 
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administratie, en dus verantwoorden in de staat 
van baten en lasten.
 
Lasten
De totale lasten stegen met €2,2 miljoen: van 
€9,9 miljoen in 2014 naar €12,1 miljoen in 2015. 
Begroot was een bedrag van €10,5 miljoen. De 
stijging werd veroorzaakt door het feit dat in de 
loop van 2015 verschillende extra projecten zijn 
toegekend. Hierdoor stegen de projectkosten 
uiteraard.
 
Algemene lasten
De personeels- en overheadkosten stegen met 
€ 700.000 ten opzichte van de begroting. Het 
personeel van de Patiëntenfederatie NPCF, 
waaronder de directeur-bestuurder, ontvangt 
een salaris op basis van de cao-welzijn. Om alle 
projectactiviteiten te kunnen realiseren is de 
formatie in 2015 met 11 fte uitgebreid tot 50 fte. 
Door deze uitbreiding stegen de organisatiekosten 
ook enigszins. Deze stijging wordt ruimschoots 
gedekt vanuit de extra projectmiddelen die 
beschikbaar zijn gekomen in 2015. Van de 
algemene kosten, waaronder de personeels- en 
organisatiekosten, is € 3,5 miljoen doorberekend 
aan projecten. Dit is ruim € 1,0 miljoen hoger dan 
begroot, en werd veroorzaakt door de toename 
van het aantal projecten in 2015. Doorbelasting 
van voorgenoemde kosten aan projecten 
geschiedt op basis van een tijdschrijfsysteem. 
De gerealiseerde uren op projecten worden 
doorbelast op basis van een vooraf, door de 
subsidiënt geaccordeerd uurtarief (uren x tarief). 
In dit uurtarief is een dekking opgenomen voor de 
algemene (organisatie)kosten.
De activiteitenkosten stegen met € 95.000 ten 
opzichte van de begroting. Dit werd vooral 
veroorzaakt door niet-begrote kosten die zijn 
gemaakt voor de website van Patiëntenfederatie 
NPCF en voor modernisering en uitbreiding van de 
enquêtetool.
 

Projectkosten
De totale projectkosten bedroegen €11,2 miljoen. 
Dit is een stijging van €2,1 miljoen euro ten 
opzichte van de begroting. De stijging van de 
projectkosten werd veroorzaakt door een stijging 
van €2,7 miljoen op de overige projecten, en een 
daling op de SKPC-projecten van €600.000.
Voor de SKPC-projecten is jaarlijks €3 miljoen 
beschikbaar. Het jaarlijks beschikbare budget 
is in de begroting opgehoogd met €400.000, de 
verwachte onderbesteding destijds. De daling 
ten opzichte van de begroting werd voornamelijk 
veroorzaakt door de onderbesteding uit 2014. 
In 2014 zijn vooral plannen ontwikkeld die in 
2015 zijn uitgevoerd. De niet bestede SKPC-
gelden schuiven door naar 2016.  De stijging van 
de overige projectkosten met €2,7 miljoen ten 
opzichte van de begroting is een logisch gevolg 
van de aanvullende projecten die in 2015 zijn 
toegekend en uitgevoerd.
 
Liquiditeit
Eind 2015 was de liquiditeit €6,7 miljoen. Dit 
is ruim voldoende om aan de korte termijn 
verplichtingen te voldoen. De toename van de 
liquiditeit ten opzichte van 2014 werd voornamelijk 
veroorzaakt door de toename van de post 
‘onderhanden werk’. Het onderhanden werk wordt 
gewaardeerd als zijnde het verschil tussen de 
ontvangen subsidie minus de in het verslagjaar 
gerealiseerde kosten, bij meerjarig gesubsidieerde 
projecten. Eind 2015 bedroeg het onderhanden 
werk ruim €4 miljoen. Voor dit (vooruit) ontvangen 
subsidiebedrag zijn geen kosten gemaakt in 
2015. Via de post onderhanden werk schuiven 
de subsidievoorschotten door naar 2016, en 
komen ze weer beschikbaar voor nog uit te voeren 
projectactiviteiten.
 
Eigen vermogen
Van het positief resultaat wordt €100.000 
toegevoegd aan de ‘vrije’ algemene reserve.  
Van het restantbedrag van €97.000 wordt 
een bestemmingsreserve ‘(her)huisvesting’ 
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gevormd. Het eigen vermogen bestaat na deze 
resultaatbestemming uit een algemene reserve 
van €460.000 en een bestemmingsreserve (her)
huisvesting van €97.000.
 
Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld om de continuïteit 
van de organisatie te waarborgen en risico’s op 
te vangen. Op de lange termijn streven we naar 
een vrij besteedbaar vermogen van vier maanden 
van de vaste kosten van de werkorganisatie, 
zijnde €860.000. Een eigen vermogen van vier 
maanden wordt in het algemeen als een minimum 
gezien, zes maanden is gebruikelijk en sommige 
organisaties  hanteren twaalf maanden of meer. 
Het streven is om het noodzakelijk vermogen op 
te bouwen in vijf jaar, ingaande per 2015. Jaarlijks  
is hiervoor gemiddeld een dotatie nodig van 
€100.000.
 
Bestemmingsreserve (her)huisvesting
De huidige inrichting van het kantoorpand 
stelt Patiëntenfederatie NPCF voor een aantal 
problemen. De groeimogelijkheden zijn beperkt 
omdat er geen werkplekken meer beschikbaar zijn 
voor nieuwe medewerkers. Daarnaast ontbreekt 
een ontmoetingsruimte voor personeel, en 
sinds de ingebruikname van het pand (1997) is 
niet meer geïnvesteerd in de inrichting, op een 
enkele verfbeurt na. In de eerste helft van 2016 
wordt een programma van eisen opgesteld met 
betrekking tot de huisvesting. Op basis van dit 
plan wordt bekeken of het huidige kantoorpand 
wordt verbouwd, of dat een verhuizing een betere 
optie is. Het huidige huurcontract loopt tot en 
met 2017. Voor de toekomstige verbouw- en/
of verhuiskosten is een bestemmingsreserve 
gevormd. Van het behaalde exploitatie resultaat 
wordt € 97k toegevoegd aan deze reserve.
 
Voorziening transitievergoeding
Met ingang van 2015 is een voorziening 
‘transitievergoeding’ gevormd. Dit heeft te 
maken met veranderende wet- en regelgeving 

(transitievergoeding wet werk en zekerheid in 
plaats van de cao-welzijn). Patiëntenfederatie NPCF 
heeft veel medewerkers in dienst met een tijdelijke 
aanstelling. Wanneer een tijdelijk dienstverband 
na twee jaar niet wordt omgezet in een vast 
dienstverband, is de NPCF een transitievergoeding 
verschuldigd. Voor deze transitievergoeding is een 
voorziening gevormd.
 
Terug te betalen subsidies
In 2015 zijn geen kosten meer gemaakt voor de 
meerjarenprojectsubsidie ‘Patiëntenparticipatie 
in richtlijnontwikkeling 2013-2015’. Een deel 
van de beoogde projectactiviteiten viel onder 
de reguliere activiteiten binnen het programma 
KIDZ, gefinancierd vanuit de SKPC-gelden. Een 
voorwaarde bij het toekennen van de SKPC-gelden 
was dat de financiering van deze projectactiviteiten 
zou geschieden vanuit de SKPC-gelden. VWS heeft 
de bevoorschotting van de betreffende subsidie 
hier niet op aangepast, waardoor de teveel 
ontvangen subsidie moet worden terugbetaald, 
zijnde €247.000.
 
Toekomst
Naar verwachting zal Patiëntenfederatie NPCF in 
2016 zeker doorgroeien, zodat ook de formatie 
verder kan worden uitgebreid.  We verwachten 
in 2016 toekenningen van grotere projecten 
zoals: Doorpakken met het PGD, een vervolg op 
het project Aandacht voor iedereen (AVI) en een 
vervolg op het Transparantieplan.
Financiering voor ons werk is sterk afhankelijk 
van overheidsbeleid en -financiering. Successen 
voor nu geven geen garantie voor de toekomst. 
Daarom zorgen we voor een organisatie die 
flexibel kan inspelen op fluctuaties in inkomsten 
en zich snel kan aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. Momenteel is de verhouding 
tussen de vaste laten en vaste inkomsten zeer 
gunstig, en kunnen de vaste lasten worden 
gefinancierd vanuit de vaste inkomsten. Dit komt 
doordat ongeveer de helft van de medewerkers in 
tijdelijke dienst is. Deze verhouding zal vanaf 2017 
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enigszins verschuiven, maar we blijven alert op 
voldoende flexibiliteit in het personeelsbestand.
 
De jaarrekening dient in juni van dit jaar door de ALV 
goedgekeurd te worden.
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Patiëntenfederatie 
NPCF in het nieuws

Enkele berichten in het nieuws

AD.nl:
Patiënt klaagt over krukken, rolstoelen en stoma’s

NOS journaal (1:03):
Dianda Veldman over de budgetpolis: goedkoop is 
duurkoop!

BNR Radio fragment:
Dianda Veldman over contractering van 
ziekenhuizen door zorgverzekeraars

MAX wekker wakker:
Bijna helft patiënten maakt medische misser mee

AD.nl:
Langdurige zorg krijgt een onvoldoende van 
gebruikers

Radio 1.nl:
Wilna Wind over (bijna) fatale medische fouten

NOS journaal (16:12):
Wilna Wind over verbeteringen verpleeghuiszorg

Van 1-1-2015 tot 31-12-2015: 

36.043 berichten

websites

17.442

twitter

14.992

facebook

2.454

blogs

743

overige

400

Engagement 
(aantal keer dat er direct gereageerd

werd op onze berichten)

Brand activity 
(onze eigen uitingen)

10.448 1.080

274

297

319

328

323

394

426

445

600

19-1-2015

3-3-2015

26-3-2015

9-4-2015

21-05-2015

28-09-2015

16-11-2015

23-11-2015

2-12-2015

veranderingen in de zorg

transparantie zorgkosten

samen beslissen

afscheid Wilna

PGD

omgaan met medische fouten

hoog eigen risico bij ziekenhuizen

keuzevrijheid zorgpolis

bugetpolis

Datum Aantal berichten Onderwerp
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2. Ervaringen van 
patiënten cruciaal bij 
verbeteren van de 
zorg
 
 

Verstevigen van de positie van patiënten 
in de spreekkamer en in het zorgstelsel is 
de centrale missie van Patiëntenfederatie 
NPCF. Daarvoor is in de eerste plaats 
nodig, dat we goed inzicht hebben in 
de ervaringen van patiënten en hun 
omgeving. Op basis van die ervaringen 
kunnen we de zorg steeds beter laten 
aansluiten bij de wensen van patiënten 
en consumenten. Bij het verzamelen 
van patiëntenervaringen heeft het 
zwaartepunt tot nu toe gelegen bij de 
curatieve zorg. Aansluitend bij de grote 
veranderingen in de langdurige zorg 
zijn we in 2015 begonnen met twee 
grote projecten op het gebied van de 
ervaringen van juist die patiënten en 
cliënten, zowel in instellingen als thuis.
 
Kern van al onze activiteiten op het 
gebied van het verzamelen en delen 
van ervaringen is ZorgkaartNederland. 
Voor ZorgkaartNederland werkt 
Patiëntenfederatie NPCF samen met 
verschillende partners, waaronder 
patiëntenorganisaties, de IGZ, Actiz 
en De Friesland. In 2015 hebben 

we de samenwerking met Actiz, de 
koepelorganisatie van zorginstellingen, 
verder vorm gegeven, waardoor 
bewoners van verpleeg- en verzorghuizen 
nu ook hun mening kunnen geven. Door 
deze extra inspanningen van de NPCF 
kunnen bezoekers er meer en betere 
informatie vinden.
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Prof. dr. Annemieke Aartsma-Rus is associate 
professor Humane Genetica aan de universiteit 
van Leiden
 

Inzicht in de 
ervaringen van 
patiënten is voor 
wetenschappelijk 
onderzoek zeer 
waardevol
 
 
‘In mijn werk als wetenschappelijk onderzoeker 
heb ik veel contact met patiëntenverenigingen, 
zowel in Nederland als daarbuiten. Ik heb nu 
heel goed contact met het Duchenne Parents 
Project. In de eerste plaats omdat zij onderzoek 
financieren, maar daarnaast organiseren wij in 
Leiden een keer per jaar een dag voor patiënten 
en hun ouders, waarbij ik lezingen geef over 
de stand van zaken van het wetenschappelijk 
onderzoek. Dan laat ik bijvoorbeeld zien wat wel 
en niet werkt bij deze ziekte en waarom dat zo 
is. Verder organiseren we bijeenkomsten over de 
geneesmiddelenontwikkeling waarbij we ook de 
patiënten en hun ouders uitnodigen.
 

Samen met de afdeling Neurologie werken we 
nu aan een vragenlijst voor patiënten over hoe 
zij hun kwaliteit van leven ervaren. Dat is voor 
Duchennepatiënten erg belangrijk, want de 
standaardvragenlijsten voldoen bij hen niet. 

Duchennepatiënten kunnen vaak maar heel 
weinig, maar hebben toch heel verschillende 
oordelen over hun kwaliteit van leven. Ik vind 
het voor mijn wetenschappelijk onderzoek heel 
belangrijk daar inzicht in te hebben. En wie 
bepaalt nu beter dan een patiënt wat de kwaliteit 
van leven is en wat daarbinnen de belangrijkste 
factoren zijn? Daarom zijn we nu ook bezig 
met uitkomstmaten. Welke functies vinden 
Duchennepatiënten belangrijk? Dat zij zelf kunnen 
eten? Dat ze een tablet kunnen bedienen? Ook dat 
onderzoeken we nu.
 
Ik ben geen arts en mijn wetenschappelijk 
onderzoek doe ik met muizen, dus ik moet de 
contacten met patiënten zelf opzoeken. Ik vind 
dat heel erg belangrijk en ik vind dat veel van 
mijn collega’s veel te weinig het contact zoeken 
met patiëntenverenigingen. Vanaf het begin, of 
zelfs voordat je begint aan je onderzoek is het 
goed patiëntenverenigingen te betrekken bij 
klinische studies. Omdat ik die samenwerking 
echt zoek, krijg ik ook steeds vaker vragen 
van patiëntenorganisaties op het gebied van 
spierziekten – variërend van: hoe werkt dit 
medicijn precies? tot ethische vragen. En sinds 
enige tijd laat ik in de trainingen die ik geef aan 
jonge onderzoekers zien hoe ik samenwerk 
met patiëntenorganisaties en wat daarvan de 
meerwaarde is. Ik zie dat ik hen daarmee wel aan 
het denken zet.’
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ZorgkaartNederland
 
 
ZorgkaartNederland is voor Patiëntenfederatie 
NPCF, en voor de zorg, een belangrijk 
instrument voor het delen en benutten van 
patiëntenervaringen. De website heeft zich in 2015 
verder ontwikkeld en is fors gegroeid. Eind 2015 
stond de teller op bijna 300.000 waarderingen. 
In 2015 zijn we gestart met het tonen van keuze-
informatie per aandoening. Dankzij samenwerking, 
onder andere met het Longfonds, tonen we voor 
patiënten gerichte informatie en verwijzen we 
mensen door naar de diensten van de betreffende 
patiëntenorganisatie.
 
Het aantal bezoekers van de website groeit ieder 
jaar. In 2015 hebben we in één maand zelfs 
een miljoen bezoeken geteld; gemiddeld waren 
het er 940.000 per maand. Er komen nu zo’n 
zevenduizend waarderingen per maand bij; in heel 
2015 zijn er 80.000 waarderingen bijgekomen.
 

Voor instellingen en ziekenhuizen bieden we 
softwarepakketten waarmee ze informatie uit 
ZorgkaartNederland kunnen integreren in hun 
werkwijze. Met zo’n pakket zorgen we voor een 
actueel inzicht in de over de instelling geplaatste 
waarderingen. Ook biedt het pakket ondersteuning 
als instellingen zelf actief willen vragen naar 
waarderingen van de eigen patiënten. In 2015 zijn 
er meer dan honderd instellingen bijgekomen. 
In totaal zijn er nu zo’n 160 instellingen met een 
pakket van ZorgkaartNederland.
 
We zijn trots op de groei die ZorgkaartNederland 
doormaakt. Hoe meer waarderingen, des te groter 
de waarde voor de patiënt, die zo steeds beter en 
gefundeerder een keuze kan maken. En hoe meer 
organisaties actief meewerken, des te uitgebreider 
de informatie voor de patiënt. Maar ook: des te 
belangrijker de waardering van de patiënt, want 
organisaties die meewerken dóen ook iets met de 
waarderingen.

unieke bezoekers per maand

770.000

pageviews per maand

3,4 miljoen
132.000

Zorgorganisaties en zorgverleners 
op ZorgkaartNederland.nlbezoeken per maand

940.000

Het aantal bezoek
groeit maandelijks

nieuwe waarderingen per maand

7.000
9

7
8 3

6
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ZorgkaartNederland 
Patiëntvriendelijk- 
heidsprijs 2015
 
 
Voor de vierde keer reikten we in december 2015 
de prijs uit voor het Meest Patiëntvriendelijke 
Ziekenhuis van Nederland. Tijdens het event 
‘Kent u de wensen van uw patiënt?’ kreeg het 
Deventer Ziekenhuis de prijs uitgereikt door Gerdi 
Verbeet, voorzitter van onze Raad van Toezicht 
en Dianda Veldman, directeur-bestuurder bij 
Patiëntenfederatie NPCF. De prijs voor de Meest 
Patiëntvriendelijke Kliniek reikten we in 2015 

voor de tweede keer uit; dit keer aan de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen.

In 2015 zijn er ook twee nieuwe prijzen 
bijgekomen, voor de categorie verpleeghuizen 
en voor individuele zorgverleners. In de eerste 
categorie ging de prijs naar zorgorganisatie Opella 
in Ede en in de tweede naar cardioloog Hofstra 
in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst stonden de 
patiënt en zijn wensen. In de media en door 
zorgaanbieders is veel aandacht besteed aan de 
prijs.
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Project Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen op 
ZorgkaartNederland.nl
 
 
In 2015 zijn we begonnen met het project 
Verpleeg- en Verzorgingshuizen op 
ZorgkaartNederland. Het streven is om in drie 
jaar tijd 70.000 waarderingen te verzamelen 
bij een deelname van negentig procent van de 
Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Zo willen we ook 
de ouderenzorg transparanter maken en beter 
inzicht geven in de kwaliteit. Op basis van deze 
waarderingen kunnen mensen die op zoek zijn 
naar een verpleeghuis een beter geïnformeerde 
keuze maken en de huizen zelf kunnen met deze 
input hun kwaliteit en service verder verbeteren.

Eind 2015 hadden interview- en belteams bijna 
negenduizend waarderingen verzameld bij 
bewoners en familieleden van de bewoners. 
De belteams worden ingezet om waarderingen 
te verzamelen bij familie en naasten. De 
interviewteams bezoeken de locatie en gaan met 
de bewoners in gesprek over hun ervaringen. 
De meeste bewoners waarderen het initiatief en 
vertellen graag hoe zij de instelling ervaren. In 

2015 zijn veertig interviewers ingezet om in het 
hele land waarderingen te verzamelen.
 
ZorgkaartNederland werkt hierin intensief 
samen met brancheorganisatie ActiZ en met het 
programma ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle 
zorg voor onze ouderen’ van staatssecretaris 
Van Rijn. Dat programma is in 2015 begonnen en 
richt zich op verbetering van de kwaliteit van de 
ouderenzorg, met als één van de speerpunten 
‘kwaliteit door de ogen van de bewoner’. 
Gebruikmaken van ZorgkaartNederland is voor 
instellingen één van de onderdelen van het 
innovatieprogramma van Waardigheid en Trots. In 
2015 namen al 151 instellingen deel en dat geeft 
ook een extra impuls aan het project Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen op ZorgkaartNederland.
 
In het kader van het project hebben adviseurs van 
ZorgkaartNederland 450 organisaties bezocht, 
waarbij zij de directies hebben geïnformeerd 
en geadviseerd over de specifieke waarde van 
cliëntwaarderingen. Bovendien zijn ongeveer 
zeventig organisaties via het ZorgkaartNederland-
pakket aan de slag om kwaliteit en transparantie 
door te voeren binnen hun organisatie. De 
samenwerking met Actiz versterkt dit proces.
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Project Kwaliteit en 
Keuze in de verpleging 
en verzorging thuis
 
 
Als aanvulling op het project Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen op ZorgkaartNederland is 
Patiëntenfederatie NPCF in 2015 ook begonnen met 
het project Kwaliteit en Keuze in de verpleging en 
verzorging thuis (VVT). Aan het pilotproject doen 
15 organisaties mee die verpleging en verzorging 
thuis leveren. Onder verpleging en verzorging 
thuis verstaan we bij voorbeeld hulp bij douchen, 
wondverzorging en medicijnen geven.
 
Bij elk van de de 15 pilotorganisaties zijn tien 
cliënten geïnterviewd. Belangrijke uitkomst van 
dit project is dat we aan de hand van wat mensen 
belangrijke aspecten van kwaliteit vinden de vragen 
op ZorgkaartNederland hebben aangepast.
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Zorgpanel
 
 
Het Zorgpanel van Patiëntenfederatie NPCF was 
ook in 2015 zeer waardevol. Door hun inzet kan 
Patiëntenfederatie NPCF snel onderzoeken wat 
een grote groep zorggebruikers en patiënten 
vindt van bijvoorbeeld de zorgverzekeringen, de 
klantvriendelijkheid van ziekenhuizen, de mondzorg 
of de zorg van de huisarts.
 
Panelleden krijgen gemiddeld acht keer per jaar een 
uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. 
Soms gaan de vragenlijsten over onderwerpen 
waar veel mensen in Nederland mee te maken 
hebben, zoals huisartsenzorg of ziekenhuiszorg. 
Andere keren gaat de vragenlijst over een specifiek 
onderwerp zoals thuiszorg, medicijnen of een 
specifieke aandoening. Uiteraard worden die 
vragenlijsten alleen ingevuld door panelleden die 
ervaring hebben op dit specifieke terrein.
 
Eind 2015 telde het Zorgpanel 23.000 panelleden; 
de oudste was 93 en de jongste 16 jaar. Vier van de 
vijf panelleden heeft een chronische aandoening, 
waarbij hart- en vaatziekte het meest voorkomt. 
Sommige leden zijn ons al jaren trouw. Het meest 
actieve en trouwe panellid doet al sinds 2012 mee.
 

De langste vragenlijst in 2015 betrof een onderzoek 
naar hulpmiddelen; de lijst telde 114 vragen. 
Gelukkig konden de meeste mensen nogal wat 
vragen overslaan.
 
De hoogste respons hadden we op een vragenlijst 
over het Persoonlijk Gezondheids Dossier; we 
kregen daarop 11.241 ingevulde vragenlijsten.
 
Meldacties van 2015

 
 

1. Gestuurd naar een deel van het panel.
2. Totaal aantal van alle drie de koepels.
3. Respons van alleen de panelleden.

Maand Titel meldactie Respons % 

Februari Persoonlijk GezondheisDossier 11.241 53%

Maart Hulpmiddelen 9.421 44%

April AVI 3.2361 68%1

April Veilige zorg 10.694 50%

Mei Leefstijl 9.784 46%

Juni Arbeid 9.2442 34%

juli Keuze zorgverzekering 10.720 48%

September Aandacht Voor Iedereen 9.582 36%3

September Polisprofiel 7.946 38%

Oktober Zingeving en administratieve lasten 8.242 38%

November Verpleging en verzorging thuis 1.331 73%1

December PGD (i.s.m. RIVM) 3.457 15%
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Mijnkwaliteitvanleven.nl
 
 
Een nieuwe loot aan de stam van 
patiëntervaringen is Mijnkwaliteitvanleven.nl, een 
website bedoeld voor mensen met een chronische 
ziekte of beperking, voor mensen die door het 
ouder worden beperkingen ervaren en voor 
mantelzorgers. De deelnemers krijgen twee maal 
per jaar een lijst met vragen over hun persoonlijke 
situatie, hun mogelijkheden en beperkingen 
en over hoe ze hun gezondheid ervaren. Ook 
achterhalen we hoe zij hun omgeving en zorg 
waarderen.
 
Deelname dient een tweeledig doel. In de eerste 
plaats geeft het invullen van de vragenlijst de 
patiënt zelf beter inzicht in de eigen situatie. Na het 
invullen van de vragenlijst ontvangen deelnemers 
een persoonlijk overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Dat 
overzicht geeft houvast op momenten dat cliënten 
en mantelzorgers lastig kunnen verwoorden wat ze 
werkelijk meemaken en voelen. Met dit persoonlijk 
overzicht zijn deelnemers beter voorbereid om 
in gesprek te gaan met familie, zorgverlener of 
gemeente.
 
In de tweede plaats dragen de deelnemers bij aan 
het verbeteren van de zorg, want de vragenlijst 
maakt deel uit van een grootschalig onderzoek 
om de zorg te verbeteren. De resultaten worden 
onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers, 
gemeenten en zorgorganisaties. Medio 2015 is de 
eerste beleidsrapportage verschenen.

In 2015 heeft de NPCF ook veel aandacht besteed 
aan het bereiken van nieuwe deelnemers. De 
website is in november 2014 online gegaan, 
waarna we via allerlei verschillende kanalen de 
mogelijkheid tot deelname onder de aandacht 
hebben gebracht. Begin 2015 waren er 150 
deelnemers en aan het eind van het jaar al ruim 
11.000.
 
In juni 2015 kwamen de eerste resultaten naar 
buiten, gemeten over de eerste groep van 7500 
deelnemers. Uit de eerste resultaten bleek dat 
de aanwezigheid van een chronische ziekte of 
beperking een negatieve invloed heeft op het 
dagelijks leven van mensen. De waardering 
voor het contact met de gemeente als mensen 
hulp(middelen) of medische voorzieningen nodig 
hebben, bleek erg uiteen te lopen. Dat geldt 
ook voor contact met de zorgverzekeraar. Het 
vertrouwen dat de zorg goed en betaalbaar blijft, 
bleek laag. Ook lieten de resultaten zien dat 
mensen bezorgd zijn over de toekomst van de zorg 
in Nederland. Het Algemeen Dagblad pakte groot 
uit met de resultaten. Op 17 juni toonden ze over 
de hele voorpagina het cijfer waarmee mensen het 
vertrouwen in de zorg uitdrukten: een 5,1.
 
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van 
Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met 
Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en 
NOOM.
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Aandacht 
voor Iedereen 
cliëntenmonitor
 
 
De veranderingen in de langdurige zorg vragen 
veel extra aandacht en daarom is het programma 
Aandacht voor Iedereen in het leven geroepen. 
Patiëntenfederatie NPCF werkt daarin gedurende 
de hele periode van transitie naar het nieuwe stelsel 
samen met een veelheid aan partners om de overgang 
voor patienten en cliënten zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Die partners zijn CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-
raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, Per Saldo en 
Zorgbelang Nederland.
Het programma Aandacht voor iedereen biedt 
ondersteuning en advisering van Wmo-raden, 
belangenorganisaties en cliëntenraden. Zo draagt 
het programma ertoe bij dat zij een stevige 
gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en 
welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-
begeleiding naar de Wmo.

 
De cliëntenmonitor is een belangrijk onderdeel van 
het programma. Daarmee kunnen we zorgen dat 
ervaringen van de mensen die te maken hebben met 
deze veranderingen worden gehoord en benut. In 
2015 zijn twee raadplegingen en twee verdiepende 
interviews gehouden met als thema Zorg naar 
gemeenten ‘Goed voor elkaar’ en ‘in samenspraak met 
de burger’. De uitkomsten staan in rapportages en 
praktische factsheets voor gemeenten, Wmo-raden 
en lokale belangenbehartigers. Het ministerie van 
VWS heeft de rapportages en de factsheets van harte 
aanbevolen aan het veld.
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Patiënteninbreng in 
medische richtlijnen
 
 
Patiëntbetrokkenheid bij medische richtlijnen krijgt 
de laatste jaren steeds meer vorm. In principe speelt 
patiëntparticipatie een rol bij iedere nieuwe richtlijn 
die ontwikkeld wordt; zo sluiten deze beter aan 
op de wensen van de patiënt en bij de praktijk. De 
participatie bevordert de kwaliteit van de richtlijn en 
vergemakkelijkt de implementatie.
Patiëntenfederatie NPCF en de Federatie Medisch 
Specialisten hebben in 2015 afspraken gemaakt 
over de samenwerking tussen patiëntenorganisaties 
en de wetenschappelijke verenigingen (de 
beroepsorganisaties van verschillende groepen 
medisch specialisten). Patiënten(organisaties) 
worden door deze afspraken standaard betrokken 
bij richtlijnen. In 2015 hebben patiëntenorganisaties 
en Patiëntenfederatie NPCF medewerking 
verleend aan 45 medisch-specialistische richtlijnen. 
Patiëntenorganisaties en Patiëntenfederatie NPCF 
hebben daarnaast een werkwijze vastgesteld voor 
patiëntenparticipatie in richtlijnentrajecten.
 
Ook bij richtlijnen in de eerstelijnszorg, zoals bij 
huisartsen en fysiotherapeuten, en psychosomatische 
richtlijnen (in samenwerking met LPGGZ) zijn 

patiëntenorganisaties en/of Patiëntenfederatie 
NPCF nauw betrokken. Gezamenlijke afspraken 
met het Nederlands Huisartsen Genootschap zijn in 
voorbereiding, zodat het patiëntenperspectief meetelt 
in de huisartsenstandaarden.
 
In het kader van het programma Kwaliteit, Inzicht en 
Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg (KIDZ) 
heeft de NPCF in 2015 een tool ontwikkeld met tips 
voor patiëntvertegenwoordigers die betrokken zijn bij 
kwaliteitsstandaarden.
Patiëntenfederatie NPCF had een coördinerende 
rol bij de Richtlijn Slikstoornissen omdat die een 
rol spelen bij de achterban van meer dan één 
patiëntenorganisatie. De gehanteerde werkwijze 
dient als voorbeeld voor andere richtlijnen waar 
verschillende patiëntenorganisaties bij betrokken 
zijn. Patiëntenorganisaties hebben in 2015 een 
actieve bijdrage kunnen leveren bij verschillende 
richtlijnwerkgroepen.
In het programma KIDZ werken verschillende 
patiëntenorganisaties samen met Patiëntenfederatie 
NPCF om producten en tools te ontwikkelen waarmee 
de kwaliteit van de medisch specialistische zorg 
beïnvloed en gemeten kan worden. Klik hier voor meer 
informatie.
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Patiënteninbreng 
bij medisch 
wetenschappelijk 
onderzoek
 
 
Patiëntenparticipatie een vaste plek geven in 
wetenschappelijk onderzoek, dat is één van de 
doelstellingen van Patiëntenfederatie NPCF. We 
werken daarin samen met ZonMw, financier van 
gezondheidsonderzoek. In het eerste halfjaar van 2015 
hebben NPCF-patiëntenpanels onderzoeksaanvragen 
in ZonMw programma’s beoordeeld vanuit 
patiëntenperspectief.
De panelleden zijn in 2015 getraind om dit werk te 
kunnen doen. En om wetenschappers te laten zien wat 
de toegevoegde waarde is van patiëntenparticipatie en 
hoe ze die kunnen inzetten zijn presentaties gehouden 
voor onderzoekers.
 

Hoogtepunt van de samenwerking in 2015 met 
ZonMW was de toekenning van een ZonMW-parel 
aan Patiëntenfederatie NPCF. Die toekenning heeft 
Patiëntenfederatie NPCF te danken aan dit project 
patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek, 
dat ZonMW beschreef als ‘een bijzonder vernieuwd 
project´.
 
In 2015 heeft het patiëntenpanel 
onderzoeksaanvragen beoordeeld van vijf 
programma’s van ZonMw: Goed Gebruik 
Geneesmiddelen, Doelmatigheidsonderzoek, 
Klinische Fellows, Top-subsidies en (met ingang van 
2015) voor het programma Palliatie. Ook heeft het 
referentenpanel subsidieaanvragen beoordeeld in het 
kader van een pilot voor het programma Preventie. 
In het afgelopen jaar hebben de referenten ruim 
250 projectideeën en 235 uitgewerkte aanvragen 
beoordeeld.
 
Patiëntenfederatie NPCF heeft samen met ZonMw 
een symposium georganiseerd met als thema 
‘wetenschappelijke subsidieaanvragen beoordelen 
vanuit patiënten perspectief: wat gaat er goed en wat 
kan er beter?’.
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Inbreng patiënten-
perspectief bij 
onderzoeksagenda’s
 
 
In 2015 heeft Patiëntenfederatie NPCF ook gewerkt 
aan de inbreng van het patiëntenperspectief 
bij het ontwikkelen van kennisagenda’s 
door wetenschappelijke verenigingen en 
onderzoeksfondsen. Gesubsidieerd door de 
zogenoemde SKPC-gelden voor onderzoek en 
innovatie hebben patiëntenorganisaties in 2015 een 
methode laten ontwikkelen waarmee zij eenvoudig de 
belangrijkste vragen en knelpunten uit de achterban 
kunnen verzamelen. Zo kan dit vervolgens als 
patientenperspectief worden ingebracht. De methode 
is succesvol uitgetest bij twee patiëntenorganisaties, 
namelijk Levenmetkanker en Nierpatiënten 
Vereniging Nederland. Deze methode stelt ook 
patiëntenorganisaties die niet beschikken over een 
groot professioneel bureau in de gelegenheid signalen 
voor onderzoeksagenda’s te achterhalen en in te 
brengen.
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Cliëntenperspectief  
bij geboortezorg
 
 
Binnen het samenwerkingsverband van veldpartijen 
in de perinatale zorg is in 2015 gewekt aan het 
concept Zorgstandaard Integrale geboortezorg. 
Patiëntenfederatie NPCF heeft daarbij de 
kwaliteitscriteria vanuit clientenperspectief ingebracht. 
In de zorgstandaard zijn verschillende onderwerpen 
opgenomen die voor de zwangere belangrijk zijn, 
zoals het geboorteplan, gedeelde besluitvorming, 
een vast aanspreekpunt door de keten heen (de 
coördinerende zorgverlener), clientenparticipatie bij 
beleidsontwikkeling in de regio en transparantie over 
de geleverde kwaliteit. De zorgstandaard was eind 
2015 klaar voor autorisatie.
 
Ook heeft Patiëntenfederatie NPCF in 2015 
deelgenomen aan de ontwikkeling van ketenbrede 
kwaliteitsindicatoren voor de geboortezorg; we 

hebben gezorgd dat daar voortaan ook vragen deel 
van uitmaken die gebaseerd zijn op de voorkeuren 
van zwangeren en moeders. Verder is input gegeven 
vanuit cliëntperspectief aan onder andere de 
kraamzorgindicatoren, de clientervaringsvragenlijst, 
de handreiking voor organisatiemodellen en de 
richtlijnen.
 
Binnen de geboortezorg zijn op weg naar meer 
integrale geboortezorg veel veranderingen gaande. 
Bij deze veranderingen willen de belangen nogal eens 
botsen en soms dreigt dat zelfs uit te monden in een 
domeinenstrijd. In deze strijd lijkt het belang van de 
zwangere soms naar de achtergrond te verdwijnen. 
Juist daarom vinden we het belangrijk om steeds de 
stem van de zwangere zelf te laten horen.
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Samenwerking 
bij inbreng 
patiëntervaringen
 
 
Patiëntenfederatie NPCF is niet de enige partij die 
zich inzet voor de inbreng van patiëntervaringen. 
Zo werken we nauw en goed samen met Ieder(in), 
netwerk voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte, en met het Landelijk Platform 
GGz. Ons samenwerkingsprogramma heet PG werkt 
samen! en heeft als doel de cliënt een krachtige stem 
geven bij ontwikkelingen in zorg en kwaliteit van 
leven op alle terreinen. PG werkt samen bestaat uit 
drie programmalijnen: Signaal & advies, Kwaliteit 
en Participatie. In het kader van de programmalijn 
Kwaliteit is in 2015 de Kwaliteitskamer opgericht.
Daarin is gewerkt aan de PG Top 20; projecten 
om de kwaliteit van zorg te verbeteren op 
twintig onderwerpen waarvan is vastgesteld dat 
kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. De PG top 20 
is door Zorginstituut Nederland overgenomen in zijn 
Meerjarenagenda 2014; het belang ervan is dus door 
de overheid erkend.
 
In deze projecten zijn mooie resultaten behaald: 
informatieproducten, kwaliteitscriteria en 
kwaliteitsstandaarden.
 
Als voorbeeld noemen we drie aansprekende 
projecten:
 
• Vragen en antwoorden over leven met dementie 

op een rij op www.10vragenbijdementiezorg.
nl. De vragen en antwoorden zijn onder andere 
gebaseerd op de Zorgstandaard Dementie. 
Mensen met dementie en hun naasten werkten 

mee aan de ontwikkeling van de site.
• In het rapport ‘Cliëntenperspectief kwaliteit 

integrale geboortezorg’ staan kwaliteitscriteria. 
Deze zijn gebaseerd op de wensen en behoeften 
van zwangere vrouwen zelf. De kwaliteitscriteria 
worden ook gebruikt als input voor de ontwikkeling 
van de Zorgstandaard Integrale geboortezorg.

• De Leefstijlkaart laat zien wat je zelf kunt doen om 
je leefstijl te verbeteren. In aanvulling op de kaart 
is in samenwerking met Thuisarts.nl een aantal 
filmpjes ontwikkeld over het thema leefstijl; deze 
zijn te vinden op de website van Thuisarts.nl en 
Patiëntenfederatie NPCF.

 
 
Het Nationale Zorgnummer
Ook in samenwerking met Ieder(in) en LP GGZ hebben 
we op 2 november 2015 het Nationale Zorgnummer 
gelanceerd. Vanaf die dag kan iedereen met vragen 
en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie 
terecht bij nummer 0900 - 23 56 780. De beller krijgt 
heldere antwoorden op zijn of haar vragen en helpt 
tegelijk de drie samenwerkende organisaties Ieder(in), 
Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF. 
Wij kunnen immers aan de hand van de daar gestelde 
vragen of gemelde ervaringen nog beter opkomen 
voor de belangen van patiënten en cliënten.
 
Er is een gezamenlijke frontoffice, samenwerking 
tussen de backoffices en een gezamenlijke signalering. 
We delen kennis via de gezamenlijke kennisbank en 
organiseren gezamenlijke meldacties. In 2015 was dat 
de meldactie over arbeid en werk.
 
Patiëntenfederatie NPCF is erg blij met de manier 
waarop het Nationale Zorgnummer als team is 
gegroeid. Er is nu een goed ingericht proces dat 
zorgt voor een goed gevulde, actuele kennisbank 
die bezoekers kunnen raadplegen over alle 
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relevante onderwerpen op het terrein van zorg 
en ondersteuning. Voor de medewerkers van het 
Nationale Zorgnummer is de kennisbank van grote 
waarde, omdat ze daarmee mensen die het nummer 
bellen snel en goed van informatie kunnen voorzien en 
uniforme antwoorden kunnen geven.
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3. Goede en 
betrouwbare 
informatie is de basis 
om goede keuzes te 
kunnen maken

Patientenfederatie NPCF werkt aan het 
openbaar maken van alle informatie die 
belangrijk is voor patienten. Patiënten 
moeten in staat zijn zelf keuzes te maken 
samen met de arts in de spreekkamer, 
maar ook als het gaat om de passende 
zorgaanbieder, zorgverzekeraar of 
behandeling. Goede en betrouwbare 
informatie is de basis om goede keuzes 
te kunnen maken.
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Interview met ‘Jan’

‘Ik vond mezelf nog 
te jong om met deze 
klachten door te 
blijven lopen’
 
 
Mijn route begon bij de huisarts. Ik was gevallen 
tijdens gladheid en had daardoor een zeurende pijn 
in mijn schouder die steeds erger werd. In het najaar 
kraakte er wat in mijn schouder en sindsdien kon ik 
mijn arm niet meer heffen. Ik werk in de thuiszorg en 
kon niet meer werken. De huisarts verwees mij naar 
de orthopeed in het ziekenhuis in de eigen regio.
 
Op dat moment had ik behoefte aan informatie over 
de mogelijke aandoening/ziekte. Ik heb gezocht via 
Google. Ik had geen behoefte aan informatie over 
de orthopeed, want ik kende het ziekenhuis en vond 
het prima om daarheen te gaan. In het ziekenhuis 
zijn een MRI-scan en een Echo gemaakt, waarna de 
orthopeed uitlegde dat een operatie mogelijk was en 
dat de slagingskans 50% was. Hij benadrukte dat ik er 
misschien mee moest leren leven, maar ik vond mezelf 
nog te jong om met deze klachten door te blijven lopen 
en niet meer te kunnen werken. Het gesprek verliep 
ook niet prettig. Ik kreeg weinig informatie en uitleg. 
Van mijn zwager hoorde ik positieve verhalen over een 
gespecialiseerde kliniek. Zijn goede ervaringen daar 
werden bevestigd op de website van die kliniek en op 
ZorgkaartNederland. Daarom ben ik daarheen gegaan 
voor een tweede mening. Andere patiënten waren erg 
tevreden over kundigheid en over informatie die ze 
daar kregen. Dat vind ik belangrijke dingen. Ik had op 
dat moment behoefte aan informatie over die kliniek 

en over de mogelijke behandeling van de klacht. Ik 
heb gericht gezocht op internet op de naam van de 
gescheurde spier/pees en op de operatie.
 
Daarbij was ik vooral geïnteresseerd in objectieve 
informatie en niet in ervaringen van anderen, 
want ieder geval is toch weer anders. Bij mij was 
bijvoorbeeld het weefsel helemaal verweekt. Bij het 
eerste consult in de kliniek was mijn vrouw bij me 
en we kregen goede informatie over de operatie, de 
kans van slagen en over de voor- en nadelen. We 
hoorden dat het echt een pijnlijke geschiedenis zou 
worden. Maar ik wilde echt alles proberen om mijn 
klachten te verhelpen. Mijn besluit stond eigenlijk 
al vast. De arts nam uitgebreid de tijd om ons goed 
voor te lichten en ik kreeg ook goede informatie op 
papier mee. Ik heb vragen gesteld over herstelduur, 
mogelijke complicaties en gevolgen voor het werk 
en vrije tijd. Het was goed dat mijn vrouw er dit 
keer bij was. Met zijn tweeën hoor je toch meer en 
ze is verpleegkundige; dat helpt ook. Ik had op dat 
moment behoefte aan goede informatie en uitleg van 
de orthopeed en die heb ik gekregen; ik had geen 
behoefte meer aan aanvullende informatie.
 
Informatie over vergoeding van de operatie door de 
zorgverzekeraar heb ik telefonisch ingewonnen bij 
de verzekeraar. Aan ervaringen van andere patiënten 
met deze operatie had ik geen behoefte. Het is voor 
iedereen verschillend: hoe is je pees gescheurd, 
hoe ziet je weefsel eruit … De chirurg heeft mij goed 
geïnformeerd op basis van mijn situatie. Als je goed 
geïnformeerd bent over de behandeling en al je 
vragen kunt stellen, dan weet je waarvoor je kiest. Ik 
weet pas over een half jaar of de operatie echt heeft 
geholpen; het is goed om te weten dat de ingreep ook 
geen effect kan hebben. Na de operatie ben ik één 
nacht in het ziekenhuis gebleven en bij het ontslag heb 
ik een eindgesprek gehad met de orthopeed en een 
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ergotherapeute. Ik had toen behoefte aan informatie 
over wat je wel en niet mag doen. Op basis van 
concrete vragen heb ik alle informatie gekregen die ik 
nodig had plus een brochure waar alles in staat. Goede 
informatie bij het ontslag is erg belangrijk, zodat je 
het effect van een ingreep niet met een verkeerde 
handeling teniet doet. Het was ook goed dat ik wist 
dat ik veel pijn zou hebben. Ik heb nachten slecht 
geslapen, maar je weet dan wel dat dat erbij hoort. De 
fysiotherapeut heb ik gekozen op nabijheid, omdat ik 
niet kon fietsen of autorijden. Ik heb hier niets over 
nagezocht.
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Jaar van de 
Transparantie
 
 
In 2015 heeft minister Schippers ‘Het Jaar van de 
transparantie’ uitgeroepen. Op 2 maart heeft zij 
de Tweede Kamer hierover een brief gestuurd. In 
deze brief beschreef de minister op welke manier 
zij zich tijdens het Jaar van de transparantie 
(maart 2015-maart 2016) wil inzetten voor meer 
en betere informatie over de kwaliteit en kosten 
van de zorg. De primaire focus lag daarbij op 
dertig aandoeningen. Met de zorgverzekeraars is 
afgesproken dat zij (op termijn??) voor deze dertig 
aandoeningen alleen zorg zullen inkopen op basis van 
gezamenlijk met aanbieders en patiënten ontwikkelde 
kwaliteitsindicatoren.
 

Patiëntenfederatie NPCF is als één van de partners 
verantwoordelijk voor verschillende projecten. 
Centraal staan het ontwikkelen en  openbaar 
maken van keuze- en kwaliteitsinformatie via 
ZorgkaartNederland.nl en Thuisarts.nl.
 
Dergelijke informatie stelt mensen steeds beter 
in staat om de juiste keuzes te maken in de zorg. 
Bovendien komen er steeds meer vergelijkingshulpen 
bij die patiënten kunnen helpen om keuzes te maken 
voor het ziekenhuis dat het beste bij hun past. Ook 
worden er instrumenten ontwikkeld die inzicht geven 
in de consequenties van bepaalde behandelingen. 
De sleutelwoorden zijn: beter vindbaar, eenduidig, 
betrouwbaar.
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Zorgverzekeringen
 
 
In het kader van de openheid en transparantie bij 
de zorgverzekeringen heeft Patiëntenfederatie NPCF 
in 2015 twee meldacties georganiseerd. Tijdens het 
Zomeronderzoek bleek dat mensen het moeilijk 
vinden om een passende verzekering te kiezen. 
Later in het jaar organiseerden we samen met de 
Consumentenbond een meldactie over de vraag wat 
mensen precies willen weten bij het kiezen van hun 
zorgverzekering.
 
De uitkomsten van het onderzoek met de 
Consumentenbond hebben we vertaald naar een 
‘Polisprofiel’ dat aangeboden is aan Zorgverzekeraars 
Nederland en aan alle Nederlandse zorgverzekeraars.

 
De belangstelling voor onze Keuzegids was groot: 
200.000 Pageviews. Bij de checklist waren er 43.000 
Pageviews.
 
We zijn op het thema zorgverzekeringen goed 
zichtbaar geweest in de media, met name op de 
thema’s :
 
• blijf weg bij de budgetpolis
• problemen met het contracteren
• verzekeraars hanteren omzetplafonds
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Help Fouten 
Voorkomen
 
 
Openheid over medische fouten is voor ons al 
jaren een belangrijk thema. In september 2015 
informeerden we met de campagne ‘Help fouten 
voorkomen’patiënten over de rol die zij kunnen spelen 
in het voorkomen van medische fouten. Daarnaast 
brachten we met de campagne het onderwerp veilige 
zorg (weer) breed onder de aandacht.
 
Voorafgaand aan de campagne is een meldactie 
georganiseerd onder het zorgpanel (ruim 10.000 
respondenten) en bij de start van de campagne zijn 
de resultaten daarvan naar buiten gebracht. Vooral de 
uitkomst dat bijna de helft van de mensen wel eens 
heeft meegemaakt dat het (bijna) mis ging in de zorg, 
heeft tot veel media-aandacht geleid.
 
De Volkskrant bevestigde in een artikel de uitkomsten 
van ons onderzoek. In oktober heeft de minister met 
de Tweede Kamer gesproken over Patiëntveiligheid 

en daarbij is ook gesproken over de uitkomsten van 
ons onderzoek. De minister sprak daarbij haar steun 
uit voor de boodschap die we met de campagne 
verspreidden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
doet nader onderzoek naar enkele in de meldactie 
gemelde incidenten.
 
Op de website van Patientenfederatie NPCF is een 
campagnedossier ingericht. Dit dossier bestaat uit 
filmpjes en een boekje met ervaringen van en tips 
voor patiënten om bij te dragen aan veilige zorg. 
In de campagne geven we ook zorgaanbieders een 
podium op ZorgkaartNederland met een estafette-
blog. Hierin geven professionals en patiënten elkaar 
het stokje door om te vertellen wat zij doen om 
fouten te voorkomen. Verder verspreiden we tips voor 
patiënten over veilige zorg via wachtkamerschermen in 
huisartsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen.
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Arbeidsparticipatie 
Chronisch Zieken
 

Mensen die chronisch ziek zijn, kunnen moeite 
hebben om aan het werk te komen of blijven. 
Patiëntenfederatie NPCF nam het initiatief om 
samen met patiëntenorganisaties en werkgevers- 
en werknemersorganisaties te komen tot een 
programma dat zich richt op het behoud van werk, 
het voorkomen van uitval en het vergroten van het 
werkvermogen van werknemers met een chronische 
aandoening. We verzamelen tips en hulpmiddelen 
die door ervaringsdeskundigen zijn ontwikkeld en we 
stimuleren dat ervaringsdeskundigen werknemers 
met een chronische aandoening en hun werkgevers 
adviseren en ondersteunen.
 
Begin 2015 zijn we begonnen in de sector 
Metalektro en in de sector Metaal en Techniek. In 
een speciaal ontwikkelde kennisbank worden best 
and good practices, en hulpmiddelen verzameld 
en ter beschikking gesteld aan werkgevers 

en werknemers in de sector. Ook kunnen 
patiënten via de NPCF en patiëntenorganisaties 
ervaringsdeskundigen benaderen voor informatie en 
advies op maat. De website met de kennisbank en de 
ervaringsdeskundigen voor de sector Metalektro is op 
1 november 2015 live gegaan.
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Zorgatlas
 

In het project Zorgatlas brengt het ministerie van 
Volksgezondheid in kaart hoe de zorg over Nederland 
is verspreid en welke regionale verschillen er zijn 
in gezondheid en zorg. In dat kader hebben IQ 
Healthcare en Patientenfederatie NPCF samen 
onderzoek gedaan naar het aantal operaties bij zeven 
aandoeningen: heupvervanging, knievervanging, 
hernia, CTS, galblaasoperatie, liesbreuk en staar. 
Voor heup- en knievervanging hebben we animaties 
gemaakt die te zien zijn op ZorgkaartNederland. 
De animaties van de overige aandoeningen zijn in 
voorbereiding.
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Kwaliteitsmeting en 
Transparantie
 

Kwaliteit meten in de medisch specialistische 
zorg gebeurt aan de hand van indicatoren, (uitleg 
van wat indicator is). Patiëntenfederatie NPCF 
gebruikt de gegevens van die indicatoren en zet 
ze om in keuze-informatie voor patiënten. Deze 
vergelijkingshulpen op ZorgkaartNederland helpen 
patiënten bij het vergelijken van de voor hen relevante 
ziekenhuisgegevens.
 
In 2015 heeft Patiëntenfederatie NPCF zestien 
vergelijkingshulpen vernieuwd of nieuw ontwikkeld. 
De hulpen zijn te vinden op ZorgkaartNederland; de 
informatie is gebaseerd op de indicatorensets van 
2014.
 
Naast deze indicatoren zegt ook het effect van een 
behandeling op de ervaren gezondheid van patiënten 
iets over de kwaliteit van zorg. Vragenlijsten kunnen 
de ervaren gezondheid meten. Patient Reported 
Outcome Measures (PROM´s) zijn gevalideerde, 

eenvoudige vragenlijsten voor patiënten die inzicht 
geven in de medische effectiviteit van de door 
een zorgaanbieder geleverde zorg. In 2015 heeft 
Patiëntenfederatie NPCF een handleiding geschreven 
voor patiëntvertegenwoordigers die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van PROM’s.
 
Ook zijn in 2015 voor de patiënt relevante indicatoren 
opgenomen in de indicatorensets van cataract (staar), 
chronische nierschade en zwangerschap & bevalling. 
We hebben een aantal indicatorensets zonder klinische 
registratie doorontwikkeld en ingediend bij het 
Zorginstituut, waaronder baarmoederhalsafwijkingen, 
carpale tunnelsyndroom, meniscus, etalagebenen 
en spataderen. In de laatste twee sets is het 
keurmerk van de patiëntenorganisatie geïntegreerd. 
Patiëntenfederatie NPCF en patiëntenorganisaties 
hebben actief bijgedragen aan een aangescherpte 
indicatorset voor aandoeningen met klinische 
registratie: AAA/carotis, colorectaal carcinoom. 
CVA, hernia, heupvervanging, knievervanging, 
longcarcinoom, maag- en slokdarmcarcinoom, 
pancreascarcinoom, mammacarcinoom, bariatrische 
chirurgie, ovariumcarcinoom, parkinson en 
prostaatcarcinoom.
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4. De zorg beter, 
veiliger en 
doelmatiger maken

De gezondheidszorg in Nederland is van 
hoog niveau. Toch is de zorg niet altijd 
afgestemd op de vraag en de behoefte 
van de patiënt. En al gaat er heel veel 
goed, fouten komen nog steeds voor. Dat 
heeft ook gevolgen voor de kosten van 
de zorg. Er gaat nog steeds te veel geld 
verloren door onnodige behandelingen 
en inefficiënte zorg. Patiëntenfederatie 
NPCF zet zich samen met lidorganisaties 
in om de zorg beter, veiliger en 
doelmatiger te maken.
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Interview met Stefanie van Vliet,  
directeur Parkinson Vereniging

Patiëntenfederatie 
NPCF wordt echt 
serieus genomen
 

Hoe Patiëntenfederatie NPCF de laatste jaren zichzelf 
op de kaart heeft gezet, dat vind ik echt geweldig. 
Ze zijn veel in het nieuws, worden betrokken bij 
onderhandelingen, hun mening telt. Soms kiezen ze 
voor de barricade, maar meestal voor de weg van het 
goede overleg. Dat doen ze echt heel goed. Het is niet 
makkelijk om het belang van de patiënten breed in 
beeld te krijgen, dus dat is een compliment waard. Het 
gevolg is dat de patiëntenbeweging echt serieus wordt 
genomen; de stem van de patiënt wordt steeds meer 
gehoord.
 
Jarenlang lobbyen begint nu zichtbaar z’n vruchten 
af te werpen. Ik merk dat aan zo veel dingen. Zo 
doet de Parkinson Vereniging op dit moment een 
onderzoek samen met de Radbouduniversiteit en de 
zorgverzekeraars om te kijken of we de financiering 
van de zorg voor onze patiënten beter kunnen regelen, 

zonder die onhandige schotten tussen Langdurige 
en Curatieve zorg. Wij zijn gevraagd om daaraan mee 
te doen. Net zoals Parkinsonpatiënten tegenwoordig 
gevraagd worden om een rol te spelen bij 
wetenschappelijk onderzoek, als ‘patiënt-onderzoeker’. 
Dat was een paar jaar geleden echt niet gebeurd.
 
Heb ik nog wensen? Ja, natuurlijk. Ik vind dat de 
praktische problemen waar chronisch zieken 
mee kampen beter in beeld zouden moeten zijn. 
Patiëntenfederatie NPCF kijkt wel naar het hogere 
niveau van de beleidsvraagstukken, maar minder naar 
de dagelijkse problemen van chronisch zieken. En ik 
vind dat we ons gezamenlijk meer moeten inzetten 
voor de overbelaste mantelzorger. Ik zou het mooi 
vinden als Patiëntenfederatie NPCF daarin een grotere 
rol zou spelen.
 
Maar in het algemeen, herhaal ik: grote complimenten. 
Door de inzet van Patiëntenfederatie NPCF kun 
je er tegenwoordig echt niet meer omheen de 
patiëntenverenigingen overal bij te betrekken. 
Overigens vergt dat ook wel iets van ons als 
patiëntenverenigingen. We staan meer in de 
spotlights. We kunnen het ons niet veroorloven ons 
werk niet heel erg serieus te doen. En dat doen we dan 
ook.´
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Samen Beslissen
 

‘Samen Beslissen is de standaard´ schreef minister 
Schippers in november 2015 in een brief aan de 
Kamer. De tijd dat patiënten klakkeloos het advies van 
hun dokter opvolgden ligt achter ons. Uit onderzoek 
blijkt dat samen beslissen positief uitpakt voor de 
behandeling. De patiënt is tevredener, er is meer 
onderling vertrouwen en het verbetert de relatie met 
de arts. Ook worden medisch gezien verstandiger 
keuzes gemaakt en houden patiënten zich beter aan 
het gekozen behandelplan als ze zijn meegenomen in 
de besluitvorming.
 
Samenwerking met FMS
Patiëntenfederatie NPCF en de Federatie van 
Medisch Specialisten sloten in 2015 met ZonMW 
en Zorginstituut Nederland het convenant Samen 
Beslissen en Verstandig Kiezen.
Patiëntenfederatie NPCF en FMS werken daarin samen 
om te komen tot een Samen Beslissen-agenda. De 
pilot is in 2015 afgerond met positieve resultaten; 
zowel artsen als patiënten zijn zich meer bewust van 
Samen Beslissen.
Vooral de campagne Drie Goede Vragen heeft daarbij 
geholpen. Die campagne geeft patiënten het gevoel 
dat ze vragen mogen stellen en mogen meepraten 
over hun zorg. Posters en folders maken patiënten 
bewust van de Drie Goede Vragen: Wat zijn mijn 
mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van die 
mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie?
 
www.3goedevragen.nl is in november 2015 zo 
ingericht dat ziekenhuizen en patiëntenorganisaties 
er terecht kunnen voor een kant-en-klaar 
implementatiepakket met communicatiematerialen 
die ze gratis kunnen downloaden en gebruiken. 
Dertig ziekenhuizen hebben al interesse getoond, 

patiëntenorganisaties informeren hun achterban 
via www.3goedevragen.nl en in november is het 
Bernhoven Ziekenhuis  als eerste ziekenhuis begonnen 
met instellingsbrede implementatie van Drie Goede 
Vragen.
 
Publiekscampagne
Patiëntenfederatie NPCF en FMS hebben samen een 
plan ontwikkeld voor een publiekscampagne Samen 
Beslissen. In deze campagne is het de bedoeling zowel 
artsen als patiënten te stimuleren tot samen beslissen. 
Het plan is in december goedgekeurd; in 2016 wordt 
de campagne gelanceerd.
 
Film Samen Beslissen
Naar aanleiding van ervaringen met o.a. Drie Goede 
Vragen en Keuzehulpen bleek bij zowel zorgverleners 
als patiënten behoefte te bestaan aan een kader: 
wanneer gebruik je de keuzehulp? Waarom is het 
belangrijk? Daarom heeft Patiëntenfederatie NPCF 
het plan opgevat voor de productie van een korte film 
(met acteurs) over Samen Beslissen. Een film waarin 
op een niet-belerende manier duidelijk wordt gemaakt 
dat artsen en patiënten elkaar echt nodig hebben om 
samen tot de beste beslissingen te komen. in 2015 
zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de film 
begonnen.
 
Samen Beslissen en Option Grids
Onderdeel van Samen Beslissen in de spreekkamer 
zijn de zogenoemde Option Grids, beknopte 
keuzehulpen die patiënt en arts samen kunnen 
gebruiken. De Option Grids geven een overzicht van 
de behandelopties en het effect op kwaliteit van 
leven aan de hand van de meest gestelde vragen 
van patienten. Ze kunnen helpen als de arts aan de 
patiënt wil uitleggen welke opties hij heeft. Vervolgens 
kan de patiënt aanvullende vragen stellen en met de 
arts bespreken wat hij of zij belangrijk vindt. Na het 
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gesprek met de arts kan de patiënt alles nog eens 
thuis nalezen en overdenken, om uiteindelijk samen 
met de arts tot een besluit te komen. In 2015 zijn zes 
option grids ontwikkeld: artrose heup, artrose knie, 
verwijderen keelamandelen, middenoorontsteking, 
epilepsie, hevig menstrueel bloedverlies. Deze option 
grids bevonden zich in 2015 in de testfase; daarnaast 
is een begin is gemaakt met het ontwikkelen van 
achttien nieuwe.
 
Voorbeeld van option grid ‘verwijderen 
keelamandelen’:
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Doelmatigheid en 
Kostenbewustzijn
 

Als vervolg op de meldactie van drie jaar geleden 
hebben we in 2015 een nieuwe meldactie ‘inzicht 
in zorgkosten’ gedaan; ditmaal samen met Ieder(In) 
en LPGGZ. De uitkomsten zijn in juli gepresenteerd. 
Uit de meldactie blijkt dat het kostenbewustzijn van 
patiënten hoog is (86%): mensen willen graag vooraf 
weten wat een behandeling kost, maar ze constateren 
dat dat ze die informatie meestal niet krijgen.
 
De drie landelijke patiëntenkoepels drongen er 
daarom bij de minister op aan om snel betere 
afspraken te maken met zorgverzekeraars om meer 
transparantie te geven over zorgkosten. Patiënten 

mogen verwachten dat zij vooraf inzicht krijgen inde te 
verwachten kosten van behandelingen of bijvoorbeeld 
foto’s en laboratoriumonderzoeken. Ook horen 
zij achteraf duidelijke en begrijpelijke  overzichten 
ontvangen. Patiënten vinden dit belangrijk, omdat ze 
door het eigen risico zelf een deel moeten betalen. 
Bovendien willen ze niet dat de kosten voor de zorg te 
hoog worden.
 
Als reactie op de meldactie is sinds november 
2015 de door de NZa ingestelde nadere regel 
‘informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan 
consumenten’ van kracht. Zorgverzekeraars moeten 
(op aanvraag) hun verzekerden voortaan meer 
informatie vooraf verstrekken over kosten van zorg.
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Kwaliteits- en Doel- 
matigheidsagenda
 

In het kader van het Jaar van de Transparantie hebben 
we ook speciaal aandacht besteed aan de kwaliteit 
en doelmatigheid van de medisch-specialistische 
zorg. De partners van het Hoofdlijnenakkoord 
hebben dertig onderwerpen geselecteerd waarvan 
zij de kwaliteitscyclus in kaart willen brengen. De 
kwaliteitscyclus beschrijft wat goede zorg is, hoe we 
die toepassen en hoe we dat meten en evalueren. 

De bedoeling is dat uiteindelijk acties in gang worden 
gezet die erop zijn gericht om de kwaliteit van de 
zorg te verbeteren. In het najaar van 2015 heeft 
Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met de 
betreffende patientenorganisaties de voorbereidingen 
getroffen voor bijeenkomsten over dit thema, om 
te bespreken waar vanuit het patientenperspectief 
behoefte aan is.
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Betere en betaalbare 
zorg in hulpmiddelen
 

‘Betere en betaalbare zorg’ was ook het onderwerp 
van de brief die Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in) 
eind januari 2015 aan de leden van de Tweede Kamer 
hebben gestuurd over het onderwerp Hulpmiddelen 
en Implantaten. In de brief hielden we een pleidooi 
om patiënten zelf hun hulpmiddelen te laten kiezen. 
We krijgen namelijk steeds meer signalen dat de keuze 
voor hulpmiddelen wordt beperkt en dat gebruikers 
worden ontmoedigd om af te wijken van het 
voorkeursmiddel van de verzekeraar. Terwijl de keuze 
voor hulpmiddelen vaak heel persoonlijk is; ze moeten 
immers het dagelijks leven van patiënten makkelijker 
te maken en zo deelname aan de samenleving 
verbeteren. Daarom willen Patiëntenfederatie NPCF 
en Ieder(in) dat patiënten zelf hun hulpmiddel mogen 
kiezen. Het gaat dan om voedingssystemen en alle 
daarbij horende buttons en slangen, katheters, 
stomazakjes, glucosemeters en diabetes teststrips, 
incontinentiemateriaal en om gehoorhulpmiddelen.
 
In de maanden die volgden heeft Patiëntenfederatie 
NPCF bijeenkomsten belegd voor leden over dit 
onderwerp en die bijeenkomsten hebben geleid tot 
een meldactie hulpmiddelen en implantaten.
 
In januari 2015 werd het landelijk implantatenregister 
in gebruik genomen. Het register is ingericht door 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Dat register laat zien welke patiënt bijvoorbeeld 
welke kunstheup, pacemaker, borstimplantaat of 
gynaecologische mat heeft. Als blijkt dat een bepaald 
implantaat niet naar behoren functioneert, kunnen 

zo de gebruikers ervan snel worden opgespoord. 
Daarnaast kunnen patiënten eventuele klachten 
over het implantaat nu melden op een centraal 
punt, waardoor een landelijk beeld ontstaat van 
bijwerkingen en complicaties van implantaten. 
Problemen kunnen dan tijdig worden gesignaleerd en 
indien nodig kan snel en adequaat worden ingegrepen.
 
» https://www.npcf.nl/algemeen/meldacties/een-
vragenlijst-over-hulpmiddelen
en
» https://www.npcf.nl/nieuws/waardevolle-informatie-
patient-over-implantaten-gaat-verloren
 
Van de meldactie Hulpmiddelen publiceerden we 
de uitkomsten in december en we signaleerden 
drie knelpunten: lange wachttijden, weinig 
keuzemogelijkheden en slecht of onvoldoende 
maatwerk. Ongeveer negenduizend mensen vulden 
de vragenlijst in. Uit het onderzoek blijkt dat mensen 
die afhankelijk zijn van een hulpmiddel vaak veel tijd 
kwijt zijn aan wachten voordat alles goed is geregeld. 
Bovendien krijgen ze niet altijd het hulpmiddel van hun 
voorkeur. En als het hulpmiddel dan na lang wachten 
eindelijk wordt geleverd, zegt één op de tien dat het 
geen maatwerk is: het past niet. Daarna kan de hele 
procedure weer opnieuw beginnen. Op basis van deze 
uitkomsten heeft Patiëntenfederatie NPCF voorgesteld 
om voor het regelen van hulpmiddelen te werken met 
een bemiddelaar. Die hulpmiddelenbemiddelaar zou 
regie moeten voeren over het proces met fabrikanten, 
gemeenten en zorgverzekeraars.
 
Ten aanzien van incontinentiematerialen, 
diabetesmaterialen en stomamaterialen heeft het 
ministerie van VWS beloofd actie te ondernemen om 
te zorgen dat sneller worden geleverd.
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Betere en 
betaalbare zorg in 
geneesmiddelen
 

Bij het thema geneesmiddelen werden patiënten 
eind februari overvallen door een bericht van 
zorgverzekeraars dat ze zo’n vierhonderd, door 
apothekers zelf bereide geneesmiddelen, voortaan 
niet meer zouden vergoeden. Het ging om op 
maat gemaakte medicijnen voor mensen die de 
standaardmedicatie niet verdragen, zoals kinderen en 
ouderen. Een aantal van die medicijnen, bijvoorbeeld 
blaasspoelmiddelen voor dwarslaesie-patiënten en 
kinderen met spina bifida zijn van essentieel belang 
voor het dagelijks functioneren van de patiënten.
 
De zorgverzekeraars vonden namelijk dat een deel 
van die medicijnen niet goed werkte en dat er voor 
een ander deel een werkend alternatief in de handel 
is. Apothekers en patiëntenverenigingen waren vooral 
ontstemd omdat zij niet op tijd op de hoogte waren 
gebracht. Patiëntenfederatie NPCF wees er in een 
brief aan de zorgverzekeraars opdat deze maatregel 
leidde tot veel onrust onder patiënten en hun 
vertegenwoordigers. Onrust die voor een belangrijk 
deel te voorkomen was geweest. We realiseren ons dat 
voor een flink aantal middelen zeker een alternatief 
beschikbaar is. Ook kan in uitzonderlijke gevallen 
via een machtiging van een arts alsnog vergoeding 
van het oude middel plaats hebben. Op zichzelf 
viel over de wijziging dus best te spreken, maar de 
zorgverzekeraars hadden tijdig het gesprek aan 
moeten gaan.
 

Na overleg hebben patiëntenorganisaties, 
zorgverleners en zorgverzekeraars afgesproken om 
voortaan samen vast te stellen wat goede zorg is en 
welke bereide medicijnen daarbij horen. Besluiten 
over vergoedingen worden tijdig bekendgemaakt. 
Op advies van Patiëntenfederatie NPCF wordt deze 
samenwerking georganiseerd en uitgevoerd door het 
Zorginstituut Nederland.
 
Ook de levering van geneesmiddelen in ziekenhuizen 
leidde in 2015 tot ophef. In maart verschenen 
berichten in de media dat sommige ziekenhuizen 
vanwege de hoge kosten van geneesmiddelen 
patiënten niet altijd de medicijnen geven die voor 
hen nodig en meest gepast zijn. Ons standpunt is dat 
patiënten altijd recht hebben op de meest passende 
farmaceutische zorg; de kostprijs van medicijnen 
mag geen reden zijn patiënten uit te sluiten van een 
bepaald soort medicijn.
 
Patiëntenfederatie NPCF heeft op deze rapporten 
gereageerd in samenspraak met Leven met 
Kanker, waarbij 21 kankerpatiëntenorganisaties 
zijn aangesloten, VSOP, een koepel van ruim 70 
patiëntenorganisaties met zeldzame aandoeningen en 
de afdeling Patiëntenbelangen van het Reumafonds. 
Enkele van de aanbevelingen: het zorgveld moet in 
gesprek over aanscherping van het pakketbeheer, 
ziekenhuizen moeten scherper inkopen, verzekeraars 
moeten slimmer contracteren (bijvoorbeelddoor 
middel van inkoopcombinaties), bij de inkoop van 
geneesmiddelen moet marktmacht worden gecreeerd, 
er moet meer worden ingezet op het stimuleren van 
gepast gebruik, en er moet beter inzicht komen in de 
feitelijke effectiviteit van geneesmiddelen.
 
Zie ook ‘Medicijnen blijven voorlopig vergoed’
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Betere en betaalbare 
zorg in de eerste lijn
 

Zorg zo dicht mogelijk bij huis – dat was de kern van 
de afspraak die het ministerie van VWS heeft gemaakt 
met zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het kader 
van het streven naar betere en betaalbare zorg. Kort 
gezegd: bij de huisarts als het kan, bij de specialist 
als het nodig is. Uit onderzoek dat Patiëntenfederatie 
NPCF in 2015 heeft gedaan blijkt dat patiënten het 
met dat uitgangspunt eens zijn. Patiënten gaan voor 
een kleine ingreep liever naar de huisarts dan naar de 
specialist in het ziekenhuis. De huisarts is bekender, 
zit dichterbij en heeft minder wachttijd. Wel denken 
patiënten dat de specialist deskundiger is dan de 
huisarts, ook als het om kleine ingrepen gaat. Uit 
het onderzoek bleek dat patiënten veel vertrouwen 
hebben in de huisarts. “De huisarts is veel makkelijker 
bereikbaar en ook laagdrempeliger. Aan de huisarts 
durf ik eerder vragen te stellen en hij kent mij beter 
en langer”, aldus een deelnemer aan de meldactie. 
Toenmalig NPCF-directeur Wilna Wind zei als 
reactie:”Je ziet aan de resultaten van deze meldactie 
dat mensen vooral kiezen op basis van bekendheid. 
Patiënten willen dat behandelaars overleggen met 
elkaar, zodat als een doorverwijzing nodig is, dat ook 
goed is geregeld. Daar is voor huisarts en specialist 
nog wel wat werk te doen.”
 
In 2015 roerde een groep huisartsen zich met het 
Manifest “Het Roer Moet Om”. Zij luidden de noodklok 
over hoe “product-denken” het zo succesvolle 
Nederlandse huisartsenmodel afbreekt en over hoe 
zij moeten concurreren met collega’s in plaats van 
met hen samen te werken. Uit de actie zijn diverse 

activiteiten voortgevloeid op het gebied van kwaliteit, 
patiëntervaringen en keuze-informatie voor patiënten.
Bij al deze ontwikkelingen heeft Patientenfederatie 
NPCF het patiëntenperspectief ingebracht.
 
Directeur Dianda Veldman zei bij de presentatie van 
het actieplan in oktober: “Wij blijven graag aan boord. 
Als we er dan ook samen voor zorgen dat de 17 
miljoen patiënten van Nederland een dokter kunnen 
kiezen die bij hen past. En dat de eisen die patienten 
stellen aan hun dokter en de zorgverlening, meetellen 
in het vaststellen wat goede zorg is.” Zie ook https://
www.npcf.nl/nieuws/patientenfederatie-npcf-over-
akkoord-het-roer-moet-om-huisarts-moet-nu-echt-tijd-
maken-voor-de-patient
 
Mondzorg
Op het gebied van de mondzorg drong 
Patientenfederatie NPCF in 2013 aan op een einde 
vanhet experiment ´vrije prijzen´, omdat informatie 
over prijzen en kwaliteit voor patiënten nog niet 
beschikbaar was. Inmiddels, is uit onderzoek van 
de Nederlandse Zorgautoriteit gebleken dat de 
maximumprijzen over de hele linie gedaald zijn met 
zo´n vijf procent - en soms zelfs veel meer, zoals bij 
implantaten waar de prijzen tot 20 procent gedaald 
zijn. Zie ook: https://www.npcf.nl/nieuws/experiment-
met-vrije-prijzen-tandartsen-moet-nu-stoppen
 
In 2015 heeft Patiëntenfederatie NPCF zich vooral 
gericht op de mondzorg voor bepaalde groepen, 
zoals ouderen. In PG Werkt Samen hebben we samen 
met met LPGGZ en Ieder(in) criteria ontwikkeld voor 
goede mondzorg voor ouderen. In 2015 zijn deze 
gepubliceerd en onder de aandacht gebracht bij 
zorgverleners, verzekeraars en overheid.
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Betere en betaalbare 
zorg: preventie
 

Wie even zoekt op internet, vindt al gauw enkele 
duizenden gezondheidstests. Allemaal tests die je 
zelf thuis kunt doen en waarmee je een min of meer 
betrouwbaar beeld kunt krijgen van je gezondheid. 
Maar hoe betrouwbaar is dat beeld? Deugt de test wel? 
Waarom wil ik die test eigenlijk? Wie zit er achter de 
test die ik invul? En wat als uit de test blijkt dat het niet 
goed gaat met me?
 
Met deze boodschap hebben de 
Vereniging Samenwerkende Ouder- en 
Patiëntenorganisaties(VSOP), Consumentenbond, 
Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse 

Coeliakie Vereniging en Patiëntenfederatie NPCF zich 
samen gericht tot iedereen die overweegt een zelftest 
te doen. Samen hebben de organisaties de website 
www.checkdecheck.nl in het leven geroepen, bedoeld 
om consumenten wegwijs te maken in het doolhof 
van gezondheidstests op internet. De samenwerkende 
partijen geven geen advies over het wel of niet doen 
van zelftests, dat is aan mensen zelf om te beslissen. 
Ze geven wel beter inzicht in wat de tests voorstellen. 
Zie ook: https://www.npcf.nl/nieuws/website-check-
de-check-helpt-consumenten-door-doolhof-van-
gezondheidstests
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Betere en betaalbare 
zorg zonder 
administratieve 
lastendruk

In samenwerking met Per Saldo, Ieder(in) en de 
LPGGz heeft Patiëntenfederatie NPCF eind 2015 een 
meldactie Administratieve Lastendruk in de langdurige 
zorg gedaan. De resultaten zijn in november in de 
vorm van een videoboodschap aangeboden aan 
Kamerleden. Patiënten en mantelzorgers gaven hierin 
aan hoeveel moeite zij moeten doen om hun zorg 
goed te regelen: het regelen van de zorg kost hen vele 
uren per week.

» https://www.npcf.nl/nieuws/kamer-onder-de-indruk-
van-videoboodschap-over-lastendruk
en
» https://www.npcf.nl/nieuws/ik-ben-alleen-maar-aan-
het-uitleggen-van-jongens-ik-kan-het-echt-niet
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5. Dankzij digitale zorg 
kunnen patiënten 
beter zelf de regie 
nemen over hun 
gezondheid en zorg

Patientenfederatie NPCF wil dat digitale 
zorg beschikbaar komt voor iedereen die 
er gebruik van wil maken. Er zijn allerlei 
soorten digitale zorg: van het maken van 
een afspraak met een arts, tot en met 
thuismeten en beeldbellen. In dat kader 
streven we ernaar dat iedereen in 2020 
kan beschikken over een Persoonlijk 
Gezondheidsdossier (PGD). Dankzij 
digitale zorg kunnen patiënten beter zelf 
de regie nemen over hun gezondheid en 
zorg. Ze krijgen beter inzicht in de eigen 
gezondheid en in wat er moet gebeuren 
om die te verbeteren. Digitale zorg kan 
mensen helpen om een behandeling 
zelf te plannen en te volgen, waardoor 
de behandeling beter kan worden 
afgestemd op de vraag en behoefte van 
de patiënt.
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Persoonlijk 
Gezondheids Dossier: 
PGD-kader2020

In 2015 is het project PGD-kader 2020 afgerond. In dit 
project hebben we uitgezocht wat er allemaal geregeld 
en gedaan moet worden om te komen tot brede 
invoering van het Persoonlijk Gezondheidsdossier 
in Nederland. De Patiëntenfederatie heeft met 
artsenorganisatie KNMG en de zorgverzekeraars 
een kader opgesteld waaraan een goed PGD moet 
voldoen. Er zijn zes invalshoeken. In de eerste 
plaats moet een PGD meerwaarde hebben voor de 
gebruiker. In de tweede en derde plaats ook voor de 
zorgverlener en de investeerder. Ten vierde moet het 
PGD gezondheidsinformatie verzamelen en beheren. 
Het moet veilig zijn in het gebruik en tot slot moet 
het gezondheidsinformatie kunnen uitwisselen met 
zorgverleners of anderen. Alleen een PGD dat aan 
al die voorwaarden voldoet is een goed persoonlijk 
gezondsheidsdossier.
De conceptuitwerking van de zes invalshoeken van 
het PGD Kader 2020 is breed getoetst in interactieve 
sessies met diverse stakeholders in maart en april 
2015.

Het proces is afgesloten met een symposium in 
Madurodam in juni 2015 waar de resultaten van 
het project zijn gepresenteerd. Bij dit symposium 
Doorpakken met het PGD! werd ook vooruit gekeken: 
in 2020 moet het PGD voor iedere belangstellende 
beschikbaar zijn.
 
Tijdens het symposium werd benadrukt dat voor 
de uiteindelijke totstandkoming van betrouwbare 
Persoonlijke Gezondheids Dossiers een goed 
gefundeerd PGD-kader een essentiele voorwaarde is. 
De afgelopen anderhalf jaar hebben we een lange reis 
afgelegd om dit kader te ontwikkelen. Die reis is voor 
deze bijeenkomst samengevat in een landkaart, met 
daarop onder meer het bos van inwonerswaarde, het 
meer van gezondheidsinformatie en de woestijn van 
businessmodellen.
 
Het gezelschap werd in Madurodam via een 
videoboodschap toegesproken door minister 
Schippers. Zij liet weten met voldoening terug te kijken 
op de afgelegde reis. “Wat mij betreft is niet meer de 
vraag of dat Persoonlijk Gezondheidsdossier er moet 
komen; het is alleen nog de vraag hoe wij de obstakels 
zo snel mogelijk kunnen overwinnen.”
Op www.pgdkader2020.nl zijn alle resultaten van het 
project na te lezen.
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eHealth en veiligheid

Bescherming van persoonsgegevens is een cruciaal 
aspect van digitale zorg. Patiënten blijken daarover 
veel vragen te hebben als het gaat om hun medisch 
dossier. Mag ik mijn medisch dossier inzien? Wat 
gebeurt er met mijn gegevens als ik verhuis? 
Mogen mijn zorgverleners mijn gegevens onderling 
uitwisselen? Om antwoord te geven op deze vragen, 
heeft Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking 
met het platform Patiënt en eHealth van Nictiz drie 
filmpjes ontwikkeld. De filmpjes gaan specifiek in 
op inzage in het medisch dossier, het verhuizen van 

medische gegevens en het geven van toestemming 
voor het delen van medische gegevens. Zo is er een 
filmpje over de vraag: mag ik mijn dossier bij de dokter 
bekijken? Het antwoord is “ja; U hebt er recht op om 
uw eigen medisch dossier in te zien. Dat kan tijdens 
een regulier bezoek aan de dokter, of wanneer u daar 
schriftelijk om vraagt.” Een ander filmpje gaat over de 
vraag of instanties zomaar uw medisch dossier mogen 
opvragen en inzien. Het antwoord is: “Dat mag niet; 
daarvoor moet u eerst zelf toestemming geven”.
 
» Inzage medisch dossier.

» Hoe verhuis ik mijn medische gegevens?
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DigitaleZorgGids

In 2014 is Patiëntenfederatie NPCF volledig eigenaar 
geworden van de Digitale Zorggids en in 2015 
hebben we gewerkt aan de nieuwe website die in 
april 2016 live moet gaan. De nieuwe website koppelt 
ZorgkaartNederland en de DigitaleZorgGids. Bezoekers 
moeten dan antwoord kunnen vinden op vragen als: 
wat is digitale zorg? welke digitale diensten bestaan 
er? Hoe kan ik die gebruiken? Welke producten of 
diensten zijn goed voor mij – en wie biedt die aan?
 

In de aanloop naar de nieuwe website hebben we in 
2015 elke week minimaal één blog gepubliceerd over 
digitale zorg. We hebben die blogs ook verspreid via 
Social Media. Aan de website zijn productspecificaties 
toegevoegd; er is ruimte voor informatie van 
leveranciers. Onze experts gebruiken deze informatie 
bij het schrijven van hun reviews.




