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Ellen Elzerman

Van: Bernard Mauritz

Verzonden: donderdag 8 juni 2017 17:52

Aan: Greet Beenaerts

CC: Dirk Groen; Josephine van Vreeswwijk; Joost Hunfeld; Karel van Wieren; Neprofarm; 

Esther Zwart

Onderwerp: RE: bestuurlijk-akkoord-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-2018

Aan de leden van het bestuur, 

 

Vanmiddag heb ik gesproken met Maaike Wijnhoud, de VWS-ambtenaar die ook bij de overhandiging 

van het Ecorys-rapport aanwezig was. 

Zij gaf aan dat met de partijen is afgesproken om niet te veel af te wijken van het vorige akkoord. In 

het nieuwe Bestuurlijk akkoord 2018 staat ook expliciet dat de inhoudelijke afspraken en 

uitgangspunten van het Onderhandelaarsakkoord eerste lijn 2014-2017 gedurende het kalenderjaar 

2018 van kracht blijven en dat de ondertekenaars zich committeren aan de voortzetting van de 

verdere uitvoering van die afspraken.  

Dat geldt dus ook voor de verschuiving van de eerste lijns zorg naar de nulde lijns zorg. Dat betreft 

zelfmanagement, maar ook het advies om zelf naar de winkel te gaan om een zelfzorgproduct te 

kopen. VWS wil daar meer beleid op gaan maken. Het probleem waar ze tegenaan lopen is dat zorg 

gereguleerd is in de Zorgverzekeringswet (ZVW), maar dat zelfzorg als preventie wordt beschouwd. 

Daardoor is subsitutie van eerste lijns zorg naar zelfzorg lastiger te reguleren. Komende zomer gaan 

ze beleidsvoorstellen ontwikkelen. Daar horen we in september of oktober meer van. 

Verder gaf ze aan dat ze onze aanbevelingen ook aan de Directie GMT heeft gegeven om in 

overweging te nemen voor zover het op hun terrein ligt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bernard Mauritz 

directeur 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: Greet Beenaerts [mailto:greet.beenaerts@bayer.com]  

Verzonden: woensdag 7 juni 2017 18:47 

Aan: Bernard Mauritz <B.Mauritz@neprofarm.nl> 

CC: Dirk Groen <dirk.groen@medapharma.nl>; Josephine van Vreeswwijk <J.vanvreeswijk@vsm.nl>; 

Joost Hunfeld <J.Hunfeld@omega-pharma.nl>; Karel van Wieren <karel.van.wieren@imgroma.nl>; 

Neprofarm <info@neprofarm.nl>; Esther Zwart <E.Zwart@neprofarm.nl> 

Onderwerp: Re: bestuurlijk-akkoord-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-2018 

 

Denk dat je een gesprek met de ambtenaren en Neprofarm moet zien te bereiken ; op korte termijn 

nu het nog "nieuws" is Mvg 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

> Op 6 jun. 2017 om 17:51 heeft Bernard Mauritz <B.Mauritz@neprofarm.nl> het volgende 

geschreven: 

>  

> Aan de leden van het bestuur, 

>  

> Afgelopen donderdag heeft minister Schippers met o.a. de LHV een zorgakkoord over 2018 

gesloten. Dat treft u bijgaand aan. 

> Daarin staat dat huisartsen er 75 miljoen euro bij krijgen ten behoeve van substitutie van tweede 

lijnszorg, maar niets over substitutie van de eerste naar de nulde lijn. Daar heb ik de ambtenaren die 

betrokken waren bij de overhandiging van het Ecorys-rapport aan DG Bas van de Dungen om 
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opheldering over gevraagd. Als daar geen tevreden stellend antwoord op komt, stel ik voor om ons 

ongenoegen aan de Minister en de Tweede Kamerleden kenbaar te maken. 

>  

> Met vriendelijke groet, 

>  

> Bernard Mauritz 

>  

> <bestuurlijk-akkoord-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-2018.pd 

> f> 

>  

>  

>  

> Verstuurd vanaf mijn iPad 
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