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Geachte mevrouw Schippers,
De afgelopen jaren is er binnen de huisartsen-beroepsgroep een breed ondersteunde beweging
ontstaan genaamd Actiecomité Het Roer Moet Om. De kernpunten van de beweging zijn:
- gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en verzekeraar;
- samenhang door samenwerking,
- meer vertrouwen in de huisarts als professional
- minder bureaucratie.
Wij hebben manifestaties georganiseerd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van alle
grote politieke partijen, de minister, de Nederlandse Zorgautoriteit, de zorgverzekeraars en de
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Al deze bijeenkomsten hadden als doel aandacht te
vragen voor de genoemde kernpunten maar vooral om te komen tot een verandering in de
dagelijkse praktijk, zeker wat betreft de enorme regeldruk en administratieve overlast in de zorg.
Punten die in het gehele zorgveld uiterst actueel zijn; inmiddels is Het Roer Moet Om ook een
begrip bij andere eerste- en tweedelijns beroepsgroepen en instellingen.
De afgelopen jaren zijn wij in onze activiteiten door vele partijen ondersteund waaronder VvAA.
Ook de komende periode helpt deze organisatie ons met het realiseren van onze
doelstellingen.
De meest recente bijeenkomst vond 21 januari 2017 plaats in Koninklijk Theater Carré waar, in
aanwezigheid van 1500 zorgprofessionals, is gedebatteerd over ‘Politieke Keuzes in de Zorg’.
Voorafgaand aan dit debat is een breed gedragen Oproep aan de Politieke Partijen
gepubliceerd die ondersteund wordt door veel prominente zorgprofessionals en bestuurders in
de zorg:
-

Stop het georganiseerde wantrouwen en de doorgeschoten controle van de
bureaucratie voor patiënten en zorgverleners.
Geef concreet aan wat wel en wat niet uit de publieke middelen betaald kan worden.
Investeer in professionaliteit en opleiding in plaats van meer controle en betutteling.
Verlaat het dogma van ‘eigen-regie’ als excuus voor het onvoldoende leveren van zorg
aan kwetsbaren.

-

Laat de zorginhoud - binnen vastgestelde kaders - aan de professionals, bouwt u aan
de structuur.
Repareer de uitvoering van de zorgwetten ZVW, WMO en WLZ.
Realiseer de regionale samenwerking en meerjarige contracten.
Zorg voor een structureel debat over gezondheid en zorg met de hele samenleving.

Tijdens het debat was een brede coalitie van partijen de overtuiging toegedaan dat op korte
termijn de lastendruk en regelgeving met meer dan 50 procent verminderd dienen te worden.
Wij vragen uw aandacht om bij de komende formatie deze stellingname te laten vastleggen in
een regeerakkoord.
Door diverse vertegenwoordigers van Politieke Partijen in Carré werd er gewezen op de
mogelijkheid van een Schrapwet, waarbij in een kortlopende procedure in de Tweede kamer
overbodige regels geschrapt zouden kunnen worden. Van dit debat is een verslag in de vorm
van een boek gemaakt, dat wij u als bijlage toesturen.
Wij realiseren ons dat de overheid een belangrijke rol heeft bij het terugdringen van de
lastendruk, maar dat de 50 procent reductie van last- en regeldruk alleen bereikt kan worden als
ook andere partijen, zoals de beroepsorganisaties, verzekeraars, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en patiëntenorganisaties, zich committeren
aan het behalen van deze doelstellingen.
Wij leveren als Actiecomité Het Roer Moet Om graag een bijdrage aan ‘HOE & WAT’ er
geschrapt kan worden. Veel van de regelgeving betreft overbodige kwaliteitsindicatoren
waarvoor zorgprofessionals zelf verantwoordelijk zijn. Wij zullen daartoe, naast bestaande
contacten, speciaal een bijdrage vragen aan de professionals in de verschillende
beroepsgroepen.
Met schrappen alleen zullen we er niet komen. Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden
om optimale zorg te kunnen blijven leveren. Dat betekent andere prioriteiten stellen,
verschuiving in budgetten en aanpassing van het huidige stelsel. We hebben dit eenvoudigweg
‘de Herstelwet’ genoemd die ingevoerd kan worden na een grondige evaluatie van het huidige
zorgstelsel waaronder de drie zorgwetten ZVW, WMO en WLZ.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid deze brief mondeling toe te lichten.
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