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Geachte leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport,
Op woensdagmiddag 25 mei 2022 was er een groot verzameldebat met een breed scala aan
onderwerpen. Onder meer medisch specialistische zorg, acute zorg, mondzorg en bloedvoorziening
waren geagendeerd. Ook de eerstelijnszorg stond op de agenda, hoewel de nadruk daarop ontbrak in
dit verzameldebat. De EerstelijnsPartners vragen u daarom om in de toekomst een apart overleg te
plannen over de eerstelijnszorg.
Waarom doen wij dit verzoek? Wij constateren dat de eerstelijnszorg als onderwerp stond geagendeerd
op een verzameldebat met maar liefst 102 brieven op de agenda. Uiteraard begrijpen wij dat u hiervoor
heeft gekozen vanwege de grote hoeveelheid aan onderwerpen die nog besproken moeten worden.
Maar gezien het belang dat dit kabinet en uw Kamer stellen in een goede eerstelijnszorg voor patiënten
– en de bijdrage die wij kunnen leveren aan het oplossen van een aantal structurele problemen in de
zorg – vragen wij u in de toekomst eerstelijnszorg weer te bespreken in een apart commissiedebat
eerstelijnszorg. Zoals dat in het verleden ook het geval was.
Wij vragen u vriendelijk dit verzoek in overweging te nemen en te bespreken tijdens de
procedurevergadering van 8 juni 2022.
De EerstelijnsPartners is een partnerschap van een groot aantal Eerstelijnspartijen bestaande uit ActiZ,
InEen, LHV, NHG, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, en V&VN. Wij vertegenwoordigen de belangen
van de eerstelijnszorg, en dus van een aanzienlijk aantal zorgmedewerkers. Deze zorgmedewerkers
verlenen laagdrempelige, vaak kleinschalige georganiseerde zorg dichtbij huis.
Toelichting
De zorg staat voor grote opgaven. De kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg staat nu al
onder grote druk door het personeelstekort en hard oplopende kosten. Deze druk zal alleen maar
toenemen als de politiek niet op korte termijn actie onderneemt.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) constateert in het rapport Kiezen voor
houdbare zorg dat de komende decennia de beschikbaarheid van personeel één van de urgentste en
sterkst knellende bron van schaarste is. Wanneer we de zorg niet op een ingrijpend andere manier
inrichten dan zou in 2050 1 op de 3 werkenden in Nederland in de zorg moeten werken. Dat is geen
realistisch scenario.
De eerstelijnszorg speelt een doorslaggevende rol in de breed gedragen wens om passende zorg te
bieden. Een sterke eerstelijnszorg kan de dure, gespecialiseerde ziekenhuiszorg voorkomen. Het is
namelijk goedkoper en biedt zorg dichtbij de mensen thuis aan. De eerstelijnszorg kan daarmee deel
van de oplossing zijn om de zorg ook voor een volgende generatie te garanderen. Dat de
eerstelijnszorg de potentie hiertoe heeft was goed te zien in het werk dat verzet is in de coronacrisis.
Het tij lijkt weer te keren nu het eind van pandemie in zicht komt: de urgentie met bijbehorende nut en
noodzaak van de eerstelijnszorg verdwijnt in het politieke debat helaas weer naar de achtergrond. Het
gevolg hiervan is dat de meerwaarde van de eerstelijnszorg onvoldoende tot haar recht komt.
Om als eerstelijnszorg deze belangrijke rol te kunnen vervullen moeten er wel een aantal
randvoorwaarden worden ingevuld. De arbeidsmarkt is ongekend krap. Om daarin mee te kunnen
blijven doen zijn creatieve oplossingen nodig. De eerstelijnszorg werkt volop aan digitale
zorgoplossingen en innovatie. Maar er is meer nodig dan dat. Ook versterking van positie en het
verbeteren van de beloning is nodig om het werken aantrekkelijk te houden. Én het is van belang dat
we blijven werken aan het verminderen van de regeldruk en administratieve lasten. Zorgverleners zijn
namelijk nu te veel uren kwijt aan administratieve werkzaamheden. Tenslotte gaat het erom
dat er meer tijd en aandacht voor de patiënt is.
Kortom, genoeg issues om te bespreken. En dat is de reden dat wij u benaderen. Uiteraard zijn wij van
harte bereid om ons verzoek nader aan u toe te lichten.
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