Oktober 2020

Voorstel tot oprichting van een Paramedisch Platform Zuid Kennemerland
Beste paramedici der Zuid Kennemerland verenigt u !
Dit is de zeer korte boodschap die wij kartrekkers aan jullie (Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck,
Logopedisten en Ergotherapeuten) willen geven. In het kort zal hier de noodzaak van worden
uitgelegd.
Zoals jullie weten spelen er veranderingen in de Zorgmarkt met als basisgedachte de groeiende
zorgkosten, ondanks de steeds groeiende zorgvraag (oa. vergrijzing), het hoofd te kunnen bieden.
Op ministerieel niveau zijn er plannen voor de toekomst gemaakt genaamd: “De Juiste Zorg Op de
Juiste Plek” (nader te noemen JZOJP). Dit is jullie ongetwijfeld bekend, maar wat betekent dat voor
ons?
Als belangrijk onderdeel in deze visie worden er zorgregio’s gevormd in de diverse woongebieden
(50-200 duizend inwoners), die dan geleid moeten worden door een Regiokantoor.
Dit Regiokantoor heeft een initiërende en bepalende rol in hoe de kosten voor zorg in de regio
moeten worden verdeeld. Dit Regiokantoor moet volgens de plannen geleid worden door een 3-tal
disciplines:
• een huisartsencoöperatie,
• een samenwerkingsverband van apothekers én
• een samenwerkingsverband van paramedische disciplines.
Dit zal in 2022 klaar moeten zijn om het door de huisartsen en zorgverzekeraar gemaakte regioplan
uit te voeren.
De basisboodschap is eigenlijk heel simpel: als je hierbij aan tafel wilt zitten moet je je als
beroepsgroep organiseren. Alleen dán kan je door afvaardiging meebeslissen hoe jouw
beroepsgroep een onderdeel kan zijn in de verdeling van de toekomstige zorgkosten. Alleen dán kan
je als paramedische professional hiervan profiteren. Eén ding staat vast: de zorg gaat veranderen!
Dat treft iedere discipline. Kijk vóóruit in plaats van (naar je eigen navel te staren) naar wat je nú
hebt.
Stand van zaken
In Zuid-Kennemerland is de diëtetiek al gegroepeerd (100% in de VDZK), zijn de fysiotherapeuten
voor bijna 70 procent verenigd in FysiQ en hebben hiermee ook een mandaat voor de gehele
aangesloten groep.
In deze ontwikkeling blijven tot op heden de oefentherapeuten, ergotherapeuten en de logopedisten
in Zuid-Kennemerland achter. Zeker is dat deze trein niet meer zal stoppen, deze verandering wordt
hoe dan ook doorgezet. Deze brandbrief geld dus met name voor jullie! Het is gezien de
bovenstaande ontwikkelingen namelijk noodzakelijk om u als beroepsgroep in de regio z.s.m. te
verenigen!
De kartrekkers van het Paramedisch Platform Zuid Kennemerland:
Rachid Mali (oefentherapie) , Saskia van Bockel (ergotherapie), Yara de Jonge (Logopedie), Robert
Gallandat Huet (fysiotherapie) en Romy Nijssen (diëtetiek)

