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Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) bestaat uit de beroepsverenigingen van 

ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten Cesar en 

Mensendieck. PPN streeft naar zinvolle zorg dichtbij de cliënt.  

Deze zomer heeft de werkgroep PPN Regionaal een enquête over wensen en behoeften in 
samenwerking met paramedici in de eerste lijn verstuurd. Uit de enquête bleek deze behoefte groot te 
zijn. N.a.v. deze uitkomst hebben we een bijeenkomst gepland, waarbij diëtisten, ergotherapeuten, 
oefentherapeuten, huidtherapeuten en een logopedist aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst is 
samen besproken hoe we de onderlinge samenwerking tussen paramedici handen en voeten kunnen 
geven: wat zijn wensen en behoeften, wat is nodig voor samenwerking, is er een concreet vervolg 
mogelijk?  

+++++ 

Boudewijn de Ridder presenteert PPN en PPN regionaal, zie bijlage.  

Inge Cantatore deelt vanuit het Amsterdams Paramedisch Platform (APP) haar ervaringen. Met als 
kern: ondersteuning van ROS is noodzaak en zorg dat je gezien wordt! Haar presentatie vind je in de 
bijlage. 

+++++ 

In het kort een samenvatting van de belangrijkste wensen en behoeften en inzichten van de avond: 

• Leer de andere zorgverlener(s) in de wijk/regio kennen 
o luister goed naar de ander 
o leer haar specialisme kennen 
o wederkerigheid is belangrijk 
o vertrouwen  
o het belang van het samenwerken moet in je verhaal duidelijk worden 

• Rol van de opleidingen 
o laat studenten breder kijken 
o zet studenten in voor projecten in de wijk/regio 

• Het draait om de patiënt! 
o start kleinschalig een netwerk n.a.v. ziektebeeld/behoefte patiënt (ouderen) 

• Bijeenkomsten  
o informatie uitwisselen en resultaat uitdragen  
o informeel: “bitterballen en boogschieten” of een interactief onderwerp, leuke act 
o gebruik een thema  
o maak het laagdrempelig 
o kennis maken 
o casuïstiek, praktisch met cliënt/verhaal. Meerwaarde op papier.  

 
 

o kost tijd en doorzettingsvermogen  
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o kosten lidmaatschap 

• Digitale mogelijkheden: 
o medmij  (beveiligde patiëntengegevens) 
o siilo (beveiligde informatie uitwisselen tussen zorgverleners) 

• Geld is (best wel) belangrijk  
o let op de financiering: welzijnscoaches, wijkzorg anders gefinancierd. 
o vergoeding voor initiatiefnemers/dragers is een stimulans en bepaalt mede het succes 
o kilometervergoeding 

• Samenwerking 
o samenwerking hebben we zelf in de hand 
o zie elkaar niet als concurrent 
o eerstelijn is meer dan huisarts en fysiotherapeut 
o samenwerking is afhankelijk van de hulpvraag, geen doel op zicht 
o behoefte is groot! 

• Waarom niet samenwerken? 
o angst voor concurrentie op patiënten en geld  
o onvoldoende kennis van elkaar  
o vraagt lange adem 
o stimuleringsprikkel mist 

• Overstijgend 
o politiek lokaal, regionaal en landelijk beïnvloeden  

 
Rol ROS 

- Opzetten netwerk 
- Knelpunten verhelderen 
- Bundelen wat al gedaan is (of door andere partij) 

 

+++++ 

VERVOLG 

De werkgroep PPN stemt met REOS en Robuust vervolgacties af.  

Zodra er meer duidelijkheid is over deze vervolgacties zullen we jullie daarover vanzelfsprekend 

benaderen en afspraken maken in hoeverre jullie bij de uitvoering ervan betrokken kunnen en willen 

worden. Dank nogmaals, voor jullie aanwezigheid! 
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