
 

 

 

Aan:  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Ter attentie van de heer H.M. de Jonge en de heer P. Blokhuis  

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  

Deze brief wordt ook per e-mail verstuurd naar: ruben.vandorssen@minvws.nl en 
aj.dees@minvws.nl 

  

 

datum Utrecht , 13 september 2021 

onderwerp Letter of support PG-beleidskader  

 

Geachte heer De Jonge en de heer Blokhuis,  

 

Als landelijke organisaties in de zorg, GGZ, gehandicaptenzorg en binnen de maatschappelijke 

participatie, hebben wij regelmatig te maken met organisaties van  patiënten, cliënten en naasten 

(De Patiënten- en Gehandicaptenbeweging).  

We vinden hun inhoudelijke bijdrage belangrijk. Om hun werk goed te kunnen doen, hebben deze 

organisaties steun van de overheid nodig. In de vorm van een wettelijke positie maar ook met een 

reële subsidie, zodat ze hun rol kunnen spelen in een steeds complexer en veeleisender 

krachtenveld. 

 

De PG-beweging heeft een belangrijke rol in de samenleving en het tripartite stelsel. Onze koepels 

hebben de samenwerking met de patiëntenbeweging hard nodig in het verder verbeteren en 

toegankelijk en betaalbaar houden van ons zorgstelsel, de GGZ en de brede maatschappelijke 

deelname van volwassenen, jonge mensen en kinderen met een beperking of handicap.  

De PG-beweging moet daaraan bijdragen door inbreng van het brede patiënten- en 

cliëntenperspectief, in feite overal in het stelsel. Dat brede perspectief, dus vanuit een 

georganiseerde achterban, maakt dat zorg, GGZ, gehandicaptenzorg en maatschappelijke 

participatie beter en doelmatiger, want klantgerichter, kunnen functioneren. Ook draagt het bij aan 

wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling. Patiënten- en cliëntenperspectief is onmisbaar 

bij het maken van beleid. 

 

Daarnaast heeft de PG-beweging een belangrijke rol in het versterken van de positie van de 

individuele patiënt/cliënt (volwassene, jongere of kind). Door ondersteuning van de patiënt/cliënt, 

door in te zetten op samen beslissen en eigen regie, door informatie en lotgenotencontact. Met 

aandacht voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Die rol is ook nodig binnen de thema’s 

van de komende jaren: preventie en leefstijl. 
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Die PG-beweging moet ons allen scherp houden. Zij is een belangrijke partner en een 

countervailing power in het stelsel, en dit moet ze vanuit een onafhankelijke positie kunnen doen. 

Patiënten/cliënten moeten via hun vertegenwoordigende organisaties mede vorm kunnen geven 

aan hoe de zorg, GGZ, gehandicaptenzorg en maatschappelijke participatie is en moet worden 

ingericht. Ervaringsdeskundigheid is daarbij onmisbaar en moet dus ook geleverd kunnen worden 

door betrouwbare PG-organisaties.  

 

We vinden het belangrijk dat PG-organisaties voldoende gefaciliteerd worden om hun rol en 

verantwoordelijkheid in de zorg goed te kunnen vervullen. Daarom pleiten wij voor een sterkere 

positie van PG-organisaties, zodat zij een gelijkwaardiger partij kunnen zijn ten opzichte van 

anderen in het stelsel en daarin optimaal kunnen samenwerken.  

Derhalve vragen wij u om de leden van de PG-beweging zodanig ruimhartig te faciliteren, dat zij in 

staat zijn om hun positie in te kunnen nemen en de aan hen gevraagde taken adequaat kunnen 

oppakken. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Actiz    De Nederlandse ggz    CIZ   Defence for Childeren  

  

 

  

 

 

Wouter van Soest   mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters   Christa Klijn Mirjam Blaak   

Directeur    Directeur      Voorzitter RVB Directeur-Bestuurder 

  

 

 

Federatie Medisch Specialisten  Ingrado     JongPIT  

 

  
Peter Paul van Benthem  Carry Roozemond   Lotte van der Linden 

Voorzitter    Directeur-Bestuurder   Directeur  

 

KNGF    KNMP    KNMT    LCR  

 

 

 

 

Mr. Heleen Post  Eric Janson   W.G. Brands   Amma Asante  

Directeur    Directeur    Voorzitter   Onafhankelijk Voorzitter  
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LHV    LVVP      Movisie     

 

 

 
Paul van Rooij   drs. Judith M. Veenendaal    Janny Bakker-Klein    

Algemeen Directeur  Directeur      Voorzitter RVB  

 
NIP    NVAVG    NVZ      P3NL  

 

 

  

 

Mw drs. M.M.A.E. Rook  Matijn Coret   Drs. A.P.W. Melkert  Drs. M.C. de Romph MA 

Directeur    Voorzitter   Voorzitter   Directeur  

 

 

UWV      V&VN    Valente  

 

 

 

 
Guus van Weelden   Drs. M. Vanderkaa   Drs. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink 

Lid RVB    Directeur    Directeur  

 

 

VGN      Vilans     NFU   

 
 

 

 
Frank Bluiminck    Mirella Minkman    Prof. Dr. M.M.E. Schneider   
Directeur     Voorzitter RVB     Voorzitter  

 

 

 
ZN  

 
Wout Adema  
Directeur Zorg  

 

 

  


