
 
Bekijk hier de Raad van Inspiratie van de AcademieNieuwezorg 

 

 
 

 

De AcademieNieuwezorg is een initiatief van TopSupport en staat onder regie van de conceptuele bedenker en voorheen 
inhoudelijk verantwoordelijke voor de Masterclass NieuweZorg 3.0, bezoek onze website voor meer informatie. 

  
AcademieNieuwezorg – Roggekamp 3 - 6866 NK Heelsum - info@academie-nieuwezorg.nl 

Bekijk hier het programma 2022 en meld u hier aan 

 

Regeerakkoord Paragraaf  zorg  

Gezondheidszorg  

Gezondheid is voor iedereen van groot belang. Dat realiseren we ons des te meer door de 
coronacrisis. Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: jong of oud, nu en in de 
toekomst. Dat vraagt om samenwerking, aandacht voor de patiënt en ruimte voor iedereen die in de 
zorg werkt. Een gezonde samenleving vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid voor 
onszelf en voor elkaar. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, omdat we willen dat iedereen die 
zorg nodig heeft, daar toegang tot heeft. Onze zorg is van hoog niveau en het stelsel staat niet ter 
discussie, maar verbeteringen in het stelsel zijn nodig. Mensen maken zich zorgen, of de zorg van 
morgen nog wel geleverd kan worden en of deze betaalbaar blijft. Daar moeten we werk van maken. 
Daarbij moeten we ook breder kijken naar gezondheid: onderwijs, sport, huisvesting, 
bestaanszekerheid en leefomgeving dragen allemaal bij. Kwetsbare mensen leven zeven jaar korter 
en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid en kinderen die ongezond opgroeien staan veelal 
op een achterstand. Dat vinden we onacceptabel. We willen de zorg voor iedereen betaalbaar, 
beschikbaar en bereikbaar houden. Dat vraagt van de politiek goede en stevige keuzes en 
hervormingen, die tijd kosten en waarbij passende zorg de norm is.  

Coronacrisis  

• •  Wij gebruiken de lessen uit de coronacrisis, zoals het belang van samenwerking, 
ontschotting en nieuwe (digitale) werkvormen, en maken ons klaar voor toekomstige 
gezondheidscrises door versterking van de pandemische paraatheid. Dit betekent een 
(Europese) inzet op o.a. onafhankelijkheid voor genees- en hulpmiddelen, het borgen van 
publieke belangen en het in overleg met experts instellen van zorgreserves. Daarnaast willen 
we een flexibele opschaling en inzet van de ic-capaciteit met name op personeel gebied. Ook 
versterken we de publieke gezondheidszorg.  

• •  De coronacrisis heeft het uiterste van de zorg gevraagd en doet dat nog steeds. De 
werkdruk, het ziekteverzuim en de personeelstekorten zijn door de crisis nog verder 

verhoogd. Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden. Daarom zijn de salarissen 
verhoogd. Van werkgevers vraagt dit daarnaast goed werkgeverschap, waaronder gerichte 
verbeteringen in waardering en de onregelmatigheidstoeslag. Een opleidingsakkoord in de 
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) sector ondersteunt dit. Wij zorgen voor 
meer zeggenschap, een aanpak van de regeldruk, goede (bij)scholing en een betere 
samenwerking tussen (in)formele zorgverleners. Ook moet meer uren werken in de zorg 
lonend zijn.  

• •  We overwegen of een Chief Medical Officer, die vanuit technisch-inhoudelijke kennis 
opereert, kan bijdragen aan betere publieke zorg.  

Preventie, sport en bewegen  
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• We willen meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Kinderen die 
ongezond opgroeien staan veelal op een achterstand. Vermijdbare gezondheidsverschillen pakken 
we daarom aan. We zetten de doelen van het Preventieakkoord door, met als doel een gezonde 
generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen. Dit vraagt een brede 
aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde keuzes, zonder 
mensen in hun vrijheid te beperken.  

• •  We stimuleren sport en bewegen in het kader van het bevorderen van de gezondheid. Bij 
de sportvereniging begint een gezond leven. Daarom helpen we sportverenigingen om straks 
klaar te staan Nederlanders weer aan het sporten te krijgen.  

• •  Wij verbreden het Preventieakkoord met mentale weerbaarheid.  

• •  We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken en we verhogen de accijnzen op 

tabak.  

We maken bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. We 
bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de BTW op groente en 
fruit naar 0% kunnen verlagen.  

• •  We investeren extra in onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker, 
zowel ten behoeve van volwassenen als van kinderen.  

• •  Om beter zicht te krijgen op de (maatschappelijke) impact van verslavingen stellen we een 
Nationaal Rapporteur Verslavingen in die periodiek rapporteert over de omvang en 
ontwikkeling van verslavingsproblematiek.  

Gezondheidsstelsel (‘cure’ en ‘care’)  

• •  Passende zorg is de norm. Dat betekent dat zorg bewezen effectief is en we 
overbehandeling voorkomen. Het betekent ook dat zorg gericht is op gezondheid, 
functioneren en kwaliteit van leven; dat zorg samen met patiënt en professional tot stand 
komt en dat zorg op de juiste plek geleverd wordt. Zorg die vaak voorkomt en niet complex 
is, is voor iedereen dichtbij beschikbaar, terwijl complexe zorg die weinig voorkomt 
gespecialiseerd is. We stellen toezichthouders en uitvoerders in staat hier adequaat op te 
sturen. We verbeteren en verbreden de toets op het basispakket op basis van een kader voor 
passende zorg. Er wordt ook gekeken naar bewezen (kosten)effectiviteit in de Wet 
langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. 
Passende zorg betekent dat de tweede lijn dezelfde zorg niet voor een hoger tarief kan 
declareren maar ook dat de rol van huisartsen versterkt wordt en zij voldoende tijd en 
capaciteit hebben.  

• •  De planbare en acute zorg moet toekomstbestendig gemaakt worden. Aan de hand van de 
juiste zorg op de juiste plek vragen wij de Nationale Zorgautoriteit (NZa) regiobeelden op te 
stellen, die kunnen leiden tot een herschikking van het zorglandschap waarbij een integraal 
aanbod en passende zorg over domeinen heen voor iedereen in Nederland ongeacht 
woonplaats de normen zijn.  
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• •  We vergroten de grip op stijgende zorgkosten van dure genees- en hulpmiddelen en willen 
dat deze tegen een eerlijke prijs op de markt komen. We zetten in op transparantie in 
prijsopbouw en -onderhandeling mede door Europese samenwerking.  

• •  In combinatie met de inzet op passende zorg en een praktijk ondersteuner huisarts (POH) 
kan de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zich meer richten op complexe problematiek en 
wordt de instroom beperkt. Om de druk op crisiszorg te voorkomen verwachten wij dat alle 
professionals in de GGZ bereikbaarheidsdiensten tijdens de avonden, nachten en weekenden 
draaien.  

• •  Ouderen moeten gezond ouder kunnen worden in hun eigen of passende omgeving. Dat 
betekent onder andere inzetten op meer seniorenwoningen en andere woonvormen, 
levensloopbestendige woningen, mantelzorg, digitale zorg, domotica en valpreventie. Daarbij 
mag van mensen zelf ook iets verwacht worden. Wij stimuleren gemeenten om mogelijk 
kwetsbare ouderen vroeg in beeld te hebben en langer thuis wonen mede te faciliteren.  

• •  Voor een toekomstbestendige ouderenzorg wordt wonen en zorg stapsgewijs gescheiden 
zodat langer thuis wonen nog meer gestimuleerd wordt. Hierbij is expliciete aandacht voor 
innovatieve  

33  

woonvormen en voor de mogelijkheid voor iedereen, ongeacht inkomen, om betaalbaar langer  

thuis te blijven wonen met zorg.  

• •  Mensen met een beperking hebben een ongekend potentieel voor de samenleving en 
hebben  

daarbij soms praktische ondersteuning nodig. We blijven investeren in de gehandicaptenzorg 

en gaan door met de goede initiatieven uit het programma Onbeperkt Meedoen. Het 
persoonsgebonden budget (PGB) blijft een geschikt middel voor eigen regie, waarbij 
passende zorg centraal moet staan.  

• •  Goede, tijdige en passende jeugdzorg, met een belangrijke rol voor de eigen omgeving, 
voorkomt zwaardere zorg. We bakenen duidelijk af wat we onder jeugdzorg verstaan en 
gemeenten worden in staat gesteld om dit te leveren. Gespecialiseerde jeugdzorg 
(waaronder jeugd-GGZ) wordt centraler ingekocht. De jeugdbeschermingsketen wordt 
verbeterd waarbij de rechtsbescherming van het kind en het gezin centraal staan.  

• •  Iedereen blijft eigenaar van de eigen gezondheidsgegevens. Gegevens- en datauitwisseling 
tussen patiënt/cliënt en aanbieder en aanbieders onderling wordt, conform 
privacywetgeving, verbeterd waarbij uniformiteit noodzakelijk is. Een goed functionerende 
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten is het einddoel.  

• •  Het eigen risico maken we slimmer en betaalbaarder. Mensen hoeven niet in een keer hun 
gehele eigen risico te betalen maar een betaling per behandeling tot een maximum van 385 
euro. Daarnaast willen we de stapeling van eigen bijdragen monitoren en tegengaan. 
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bijvoorbeeld door maximering van de eigen betalingen bij het 
geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).  

• •  Het abonnementstarief heeft geleid tot een beperking van stapeling van zorgkosten en is 
transparant en eenvoudig in de uitvoering. Door stijgend gebruik van de huishoudelijke hulp 
staat de beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo onder druk. Daarom werken we 
naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met 
oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Hierdoor blijven hulp en 
ondersteuning beschikbaar.  

• •  Een contract vormt de basis voor aanbieders en verzekeraars om afspraken te maken over 
passende zorg, betaalbaarheid en doelmatigheid. Daarom verbeteren we het 
contracteerproces. Als in de GGZ en wijkverpleging ongecontracteerde zorg onvoldoende 
afneemt, wordt de aanpak verstevigd. Gedacht wordt aan verplichte kwaliteitsregistratie en 
onafhankelijke indicatiestelling. Als dit onvoldoende effectief is, wordt gekeken naar een 
geringe eigen bijdrage of een verlaging van de vergoeding van ongecontracteerde zorg. Dit 
alles met behoud van keuzevrijheid voor de patiënt.  

• •  We werken aan een goed inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en het aanpakken 
van niet-integere zorgbestuurders en zorgondernemers. Tegen fraude en oneigenlijk gebruik, 
onder andere van vastgoed, treden wij op, zeker als de basis van de zorg niet op orde is. 
Daarnaast stellen we (nadere) voorwaarden aan winstuitkering om excessieve winstuitkering 
door zorgaanbieders tegen te gaan, dan wel te voorkomen. Onder strenge randvoorwaarden 
kan het mogelijk zijn dat er risicodragend kapitaal aangetrokken wordt voor investeringen in 
de kwaliteit van zorg.  

• •  Voor transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en 
afremmen van perverse prikkels hebben ook medisch-specialistische bedrijven een 
verantwoordelijkheid. Indien bij deze medisch-specialistische bedrijven onvoldoende 
verbetering optreedt binnen twee jaar  

zal er regelgeving komen zodat alle medisch specialisten in loondienst gaan. Daartoe wordt  

regelgeving voorbereid. 

• Een eigen thuis is van wezenlijk belang voor iemands bestaanszekerheid. We zetten in op het  

voorkomen van dakloosheid, vernieuwing van de maatschappelijke opvang en het realiseren van 
woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze mensen.  

Medisch-ethische vraagstukken  

Bij medisch ethische vraagstukken spelen meerdere waarden een rol, zoals autonomie, de 
beschermwaardigheid van het leven en wetenschappelijke vooruitgang. Zij vergen een zorgvuldig en 
respectvol debat, waarbij gebruik gemaakt wordt van maatschappelijke dialoog, adviezen van de 
Gezondheidsraad, ethische reflecties en (wets)evaluaties.  

https://academie-nieuwezorg.nl/raad-van-inspiratie/
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
mailto:info@academie-nieuwezorg.nl
https://www.academie-nieuwezorg.nl/
https://academie-nieuwezorg.nl/programma-2022


 
Bekijk hier de Raad van Inspiratie van de AcademieNieuwezorg 

 

 
 

 

De AcademieNieuwezorg is een initiatief van TopSupport en staat onder regie van de conceptuele bedenker en voorheen 
inhoudelijk verantwoordelijke voor de Masterclass NieuweZorg 3.0, bezoek onze website voor meer informatie. 

  
AcademieNieuwezorg – Roggekamp 3 - 6866 NK Heelsum - info@academie-nieuwezorg.nl 

Bekijk hier het programma 2022 en meld u hier aan 

 

Integrale benadering voor zwangerschap, abortuszorg en geboorte 
Bij de zorg rondom zwangerschap en geboorte zijn gezondheid van vrouw en kind, autonomie van de 
vrouw en passende zorg en voorlichting leidend. De komende jaren verbeteren we de integrale 
ondersteuning bij zwangerschappen, een goede start voor kinderen en het voorkomen van 
onbedoelde en ongewenste zwangerschappen. We garanderen toegankelijke abortuszorg en 
spannen ons vanwege de impact die een abortus kan hebben in om de (na)zorg te verbeteren en het 
aantal (herhaal)abortussen te verminderen.  

• •  We bieden jongeren, jongvolwassenen evenals vrouwen in een kwetsbare situatie 
seksuele voorlichting aan met aandacht voor veilige seks, wederzijdse instemming en de 
gevolgen en mogelijkheden bij (ongewenste en onbedoelde) zwangerschappen.  

• •  We verbeteren het inzicht in de reden voor abortussen zodat wij ons kunnen inspannen 
om, samen met maatschappelijke organisaties, passende voorlichting en ondersteuning te 
bieden waardoor we het aantal ongewenste en onbedoelde zwangerschappen en 
(herhaalde) abortussen kunnen verminderen. Daartoe stellen wij ook anticonceptie gratis en 
toegankelijk beschikbaar voor kwetsbare groepen.  

• •  We versterken de rol van de huisarts rondom zwangerschap zodat deze extra 
ondersteuning kan bieden aan zwangere vrouwen juist ook in een kwetsbare situatie.  

• •  Aanhangige initiatiefvoorstellen van wet tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap 
(Wafz), nl. het voorstel tot wijziging van de Wafz in verband met het verbeteren van de 
informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen (35338), het 
voorstel tot wijziging van de Wafz alsmede enkele andere wetten in verband met de legale 
medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891) en het voorstel tot 
wijziging van de Wafz in verband met het afschaffen van de verplichte minimale 

beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen (35737), zijn een persoonlijke 
afweging voor Kamerleden.  

• •  We verbeteren de nazorg aan vrouwen die kiezen voor zwangerschapsafbreking, het 
afstaan van een kind ter adoptie, pleegzorg of bevallen onder geheimhouding.  

• •  We stellen de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en 20-wekenecho voor alle vrouwen 
zonder kosten beschikbaar. Onderdeel van de prenatale screenings is voldoende tijd voor 
‘counseling’, reflectie en voorlichting over de mogelijkheden van leven met een beperking.  

• •  We zorgen voor betere bekendheid met en toegang tot zorg voor zieke of vroeggeboren 
baby’s en ondersteunen onderzoek ter verbetering van neonatologische zorg.  

• •  We voeren in elke gemeente het programma Kansrijke Start in. Zo ondersteunen we 
vrouwen en pasgeborenen bij de eerste 1000 dagen die cruciaal zijn voor gezondheid, welzijn 
en latere ontwikkeling.  

Waardig ouder worden en waardig sterven 
Rond het levenseinde, zelfgekozen of niet, verdienen mensen liefdevolle zorg. Waardig 
ouder worden willen wij allemaal, maar niet iedereen beleeft dat als zodanig. Met respect 
voor verschillen verbeteren we de zorg rondom het (zelfgekozen) levenseinde.  
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• •  We blijven ons inzetten voor waardig ouder worden, allereerst door passende 
ouderenzorg. We  

zetten de maatschappelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’ voort. Daarnaast moedigen we 
de ontmoeting van jongeren en ouderen aan bijvoorbeeld door een vrijwillige 
maatschappelijke diensttijd en woonplekken waar jongeren betaalbaar kunnen samenleven 
met ouderen.  

• •  We versterken de deskundigheid van artsen in het handelen rondom het (zelfgekozen) 
levenseinde en bevorderen dat arts en patiënt tijdig met elkaar praten over de wensen 
rondom het levenseinde, zodat een patiënt de verschillende opties kan wegen (‘advanced 
care planning’).  

• •  We gaan aan de slag met de aankomende vierde evaluatie van de Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding om het verschil tussen euthanasie en 
palliatieve zorg te verduidelijken. We versterken de palliatieve zorg inclusief hospices.  

• •  Over levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek verschillen de meningen in de 
samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie. Een ieder zal een persoonlijke afweging 
maken bij het initiatiefwetsvoorstel ‘toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op 
verzoek’ (Kamerstuk 35534).  

Embryowet 
Over onderwerpen die de embryowet raken wordt door de coalitiepartijen verschillend 
gedacht. Ze raken aan de wens om ernstige ziektes te voorkomen en aan de 
beschermwaardigheid van het leven.  

• •  Op basis van de derde evaluatie van de Embryowet (2021) zal het kabinet de Embryowet 
op  

onderdelen aanpassen, waaronder de aanpassing van de definitie van embryo met 
inachtneming van de ontwikkeling op het gebied van ‘embryo-like structures’ (ELS) en het 
reguleren van twee typen mens/dier combinaties die thans buiten het bereik van de 
Embryowet vallen. De Gezondheidsraad wordt om advies gevraagd ten aanzien van de 
wenselijkheid en aanvaardbaarheid van het opschuiven van de veertiendagengrens in de 
embryowet. Ook nemen we deel aan de dialoog over kiembaanmodificatie in Europees 
verband.  

• •  De fracties van D66 en VVD zullen twee initiatiefvoorstellen voorbereiden. Dit betreft ten 
eerste een initiatief over pre-implantatie genetische diagnostiek bij dragers van ernstige 
erfelijke afwijkingen die zich in volgende generaties kunnen voordoen. Daarnaast worden de 
eerste stappen gezet tot aan wetsbehandeling met een initiatiefwet die het verbod op het 
doen ontstaan van embryo’s voor andere doeleinden dan het laten ontstaan van een 
zwangerschap, onder voorwaarden en na goedkeuring van het onderzoek door de CCMO 
(Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek), opheft. Met het oog op beide 
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wetsvoorstellen starten initiatiefnemers een uitgebreide adviesronde en zullen zij de 
uitkomsten hiervan betrekken bij het maken van de wetgeving.  
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