
Bijlage Stakeholders programma rcDMZ 
 

Het programma rcDMZ kent vele stakeholders. Hieronder een uitwerking van de stakeholders en de 

relatie tot het programma.  

3.6.1  ActiZ1  
ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met bijna 500 duizend medewerkers 

ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen. 

 

Betrokkenheid 

De zorg voor ouderen gaat fundamenteel veranderen de komende jaren. Het aantal 65-plussers stijgt 

de komende twintig jaar met meer dan de helft tot bijna vijf miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt 

zelfs met 200 procent. Dit heeft grote gevolgen. ActiZ werkt in deze uitdagende tijd aan het mogelijk 

maken van goede zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, nu en in de toekomst. Zorg die 

betaalbaar en toegankelijk is en blijft voor iedereen.  Volgens ActiZ verdient de fundamentele 

verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. De toekomst van ouder 

worden is volgens ActiZ, net als het klimaat, een maatschappelijk vraagstuk dat voor iedere 

Nederlander, jong en oud, van levensbelang is. 

 

Belangen 

ActiZ heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de organisatie van de zorg voor ouderen 

en chronisch zieken toekomstbestendig te maken. Dat betekent: bureaucratie verminderen, 

personeelstekort terugdringen, innovatie van de sector aanjagen en het vakmanschap van 

zorgprofessionals faciliteren en beschermen. Knel- en verbeterpunten op bovenstaande thema’s 

worden door ActiZ vroegtijdig gesignaleerd, op de politiek-bestuurlijke agenda gezet en geagendeerd 

in de publieke opinie.  

 

Bijdragen 

ActiZ heet voor de komende jaren een viertal speerpunten geformuleerd: 

1. Innoveren:  

Alles over het digitaliseren van de zorg, technologische toepassingen en vernieuwende 

samenwerkingen 

2. Werken 

Alles over werken en leren in de zorg voor ouderen en chronisch zieken 

3. Wonen 

Alles over verpleeghuiszorg, langer thuis en woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis 

4. Financieren 

Alles over de financiën en bedrijfsvoering binnen de zorg, zoals tarieven en zorgverkoop 

 

Relatie rcDMZ 

Het programma rcDMZ raakt met de pijlers aan alle vier de speerpunten van ActiZ. 

 

  

 
1 https://www.actiz.nl/ 



3.6.2 Capaciteitsorgaan2 
Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit van professionals in de zorg 

en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en 

de overheid. De volledige naam van dit orgaan luidt: “Stichting Capaciteitsorgaan voor 

(vervolg)opleidingen van professionals in de zorg”. Dit orgaan is opgericht in het voorjaar van 1999 

door een groot aantal veldpartijen uit de zorg en wordt gesubsidieerd door VWS vanuit de directie 

MEVA.  

 

Betrokkenheid 

De centrale doelen van het Capaciteitsorgaan zijn:  

- het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van ramingen met 

betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg; 

- advisering en informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte 

aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in opleidingen en vervolgopleidingen. 

Geleidelijk heeft op verzoek van veldpartijen en VWS taakuitbreiding plaats gevonden in de vorm van 

het maken van ramingen voor enkele andere, aan geneeskundige specialismen aanverwante, 

beroepen en opleidingen.  

 

Belangen 

Bij de uitvoering van het programmaplan rcDMZ is het Capaciteitsorgaan intensief betrokken. Het 

Capaciteitsorgaan wil tegemoetkomen aan de wens van zorgaanbieders om naast de landelijke 

capaciteitsramingen ook regionaal het actuele en verwachte zorgaanbod en de zorgvraag in kaart te 

kunnen brengen voor relevante beroepsgroepen. Verder verwacht het Capaciteitsorgaan met de 

regionale data en inzichten meer belangrijke, actuele en relevante informatie mee te kunnen nemen 

in de landelijke ramingen. 

 

Bijdragen 

Het Capaciteitsorgaan kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, Kamers en Werkgroepen. 

Deze zijn samengesteld uit organisaties van beroepsgroepen, opleidingsinstellingen en 

zorgverzekeraars of werkgevers. Het Algemeen Bestuur ziet toe op een methodisch verantwoorde 

werkwijze in de Kamers volgens een vastgesteld model voor de ramingen. Het communiceert de 

plannen naar buiten. De Kamers en werkgroepen komen tot een inhoudelijk oordeel over de landelijk 

benodigde instroom in de opleidingen. In totaal buigen zo’n 80 tot 100 deskundigen zich een viertal 

keren per jaar over de ontwikkelingen in de zorgvraag, de beroepen, en de opleidingen. Het werk van 

het Capaciteitsorgaan wordt ondersteund door een bureau van ca. 12 medewerkers. Onderzoek 

wordt uitbesteed aan derden. 

 

Relatie rcDMZ 

Het programma rcDMZ brengt een nieuwe ontwikkeling op gang binnen het Capaciteitsorgaan. Sinds 

het begin van deze eeuw wordt op landelijk niveau gerapporteerd over het beroepenveld in 

ontwikkeling. Van daaruit komt het ministerie van VWS  tot het verdelen van opleidingsplaatsen voor 

tal van beroepsgroepen. Met de komst van een regionale benadering, waarbij gelijktijdig de 

capaciteit van meerdere functies in kaart wordt gebracht, ontstaat er een dataset die de regionale 

ontwikkeling van de zorgvraag en het zorgaanbod beter in beeld brengt (overzicht), onderliggende 

factoren en beleid beter inzichtelijk maakt (inzicht) en lokale en regionale capaciteitsplanning beter 

stuurbaar maakt (uitzicht). Door steeds tijdig op basis van de juiste informatie een meer volledige set 

 
2 https://capaciteitsorgaan.nl/ 



aan maatregelen te kunnen treffen ontstaat een meer integrale aanpak. Daarmee komen 

oplossingsrichtingen beschikbaar  die kunnen leiden tot een meer duurzame continuïteit en daarmee 

beschikbaarheid van de medische/geneeskundige functie. 

 

  



3.6.3 Ministerie van VWS3 
‘Samen gezond, fit en veerkrachtig’. Onder dit motto zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. 

W6e worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds 

meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van 

de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van VWS wil dat 

mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft. 

Om dat te bereiken, maakt het ministerie afspraken met zorgverleners om de zorg dichterbij huis te 

bieden als het kan en wordt ingezet op preventie. Het ministerie werkt hard aan werving van mensen 

voor de zorg en het beter organiseren van werk.  

 

Betrokkenheid 

Het ministerie van VWS heeft met de directie Langdurige Zorg haar rollen en taken georganiseerd om 

de continuïteit van de beschikbaarheid van medische/geneeskundige zorg voor kwetsbare ouderen 

en doelgroepen te kunnen blijven waarborgen. 

De directie Langdurige Zorg is verantwoordelijk voor een systeem dat zorg biedt aan mensen met 

chronische beperkingen, ontstaan door een blijvende fysieke, verstandelijke of mentale aandoening.  

 

Belangen 

De hoofddoelen van de directie Langdurige Zorg zijn: 

- Het borgen van de kwaliteit van zorgvoorzieningen door: 

o het faciliteren van kwaliteitsprogramma's en kennisbeleid; 

o het stimuleren en faciliteren van innovaties/e-health; 

o het maken van bestuurlijke afspraken met sectorpartijen. 

- Het borgen van de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen door: 

o een goed systeem van indicatiestelling; 

o de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget te bieden; 

o voldoende initiatieven van aanbieders te stimuleren. 

- Het borgen van de doelmatigheid van zorgvoorzieningen door maatregelen die de 

Langdurige Zorg beheersbaar houden via bestuurlijke en financiële instrumenten. 

 

Bijdragen 

Met een viertal afdelingen binnen de directie Langdurige Zorg wordt vorm en inhoud gegeven aan 

beleidsvoorbereiding, beleidsbesluitvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluaties. De beleids-

bijdragen komen tot stand vanuit de volgende beleidsthema’s: 

- Sturing, Financiering en Informatie (SFI) 

- Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ) 

- Toegang (T) 

- Financieel Advies & Beleidsondersteuning (FAB) 

 

Relatie rcDMZ 

Het programma rcDMZ raakt met de pijlers aan alle drie de hoofddoelen (en daarbinnen de 

speerpunten) van directie Langdurige Zorg. De relatie met  het beleidsthema Toegang neemt daarbij 

een centrale plaats in. 

 
3 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport


3.6.4  Vilans4 
Als kennisorganisatie voor zorg en welzijn werkt Vilans in verschillende projecten en programma's 

aan het verbeteren van de langdurige zorg. Bij voorkeur middels co-creatie met de betrokkenen uit 

de praktijk. 

 
Betrokkenheid 

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Maar het aantal zorgprofessionals blijft gelijk. Er is 

vernieuwing nodig in hoe zorg en ondersteuning wordt georganiseerd. Vilans ondersteunt deze 

vernieuwing met de juiste kennis en praktische handvatten, zodat de zorg ook echt anders wordt en 

blijft. Dit wordt gedaan door het verbinden van partijen die het beleid maken met organisaties die in 

de praktijk werken is. Vilans werkt samen met overheden, zorgorganisaties, onderzoekers, en 

branche-, beroeps- en belangenverenigingen. Vilans zorgt dat kennis over zorg en ondersteuning 

voor iedereen goed te begrijpen en makkelijk vindbaar is.  Door middel van onderzoek wordt nieuwe 

kennis toegevoegd.  

 
Belangen 

Vilans heeft voor de komende jaren een drietal speerpunten geformuleerd: 

 

1. Persoonsgerichte zorg 

Bij persoonsgerichte zorg staat de persoon centraal en niet zijn of haar beperking of ziekte. 

Het houdt rekening met persoonlijke behoeften en wensen. Daarnaast biedt het ruimte voor 

zorg en ondersteuning op maat. Hierdoor neemt de kwaliteit van zorg toe en kunnen mensen 

met een chronische aandoening hun ziekte beter inpassen in het dagelijks leven. 

2. Informele zorg 

De toenemende zorgvraag maakt samenwerken met informele zorgverleners steeds 

belangrijker. Van beroepskrachten vraagt samenwerken met niet-beroepskrachten een 

andere rol. Van ‘zorgen voor’ naar ‘samen met het netwerk zorgen dat’. Vilans ondersteunt 

formele en informele hulpverleners met de juiste kennis en de inzet van technologie. 

3. Digitale zorg 

Digitale zorg kan het welzijn en de gezondheid van burgers ondersteunen, en de werkdruk 

van zorgprofessionals verlichten. Data spelen daarbij een steeds grotere rol. Samen met 

partners ontwikkelt en verspreidt Vilans kennis over de inzet van digitale zorg. 

 

Bijdragen 

Als kennisorganisatie is Vilans georganiseerd in vakgroepen en op basis van projecten en 

programma's, verdeeld over een drietal focusgebieden. Vanuit deze vakgroepen wordt kennis en 

talent ingezet in projecten en programma’s. Een vakgroep is een team van vakgenoten met een 

vergelijkbare achtergrond, maar met verschillende specialisaties en expertises. 

 

Relatie rcDMZ 

Het programma rcDMZ raakt met de pijlers aan twee van de drie speerpunten van Vilans. Vanuit haar 

rol als kenniscentrum biedt Vilans aanknopingspunten voor het borgen van de kennis en kunde over 

de aanpak en werkwijze van deze veranderkundige opgave in regio’s. 

 

 
4 https://www.vilans.nl/ 



3.6.5 Zorgkantoren 
 

Zorgkantoren zijn samen verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet Langdurige 

zorg (Wlz), de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zij doen dit door contracten te sluiten met 

aanbieders van langdurige zorg. Zoals aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en 

geestelijke gezondheidszorg.  

 

Betrokkenheid 

Zorgkantoren maken met zorgaanbieders afspraken levering van zorg.  Sommige vormen van zorg 

zijn zo specialistisch dat niet elke zorgaanbieder die kan bieden. Dan maken zorgkantoren afspraken 

om ervoor te zorgen dat iedere regio toch voldoende aanbod heeft. Zorgkantoren regelen dat 

mensen met een Wlz-indicatie de zorg krijgen die zij nodig hebben. Iedereen met een Wlz-indicatie, 

kan via zorgkantoren gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner bij het regelen van langdurige 

zorg.  

 

Belangen 

Het zorgkantoor heeft een 8-tal beleidsthema’s / werkgebieden met doelen geformuleerd waarmee 

zij haar hoofddoel en beleidsdoelen in regio’s probeert te realiseren:  

o Controle & Fraudebeheersing 

o Digitalisering 

o Eerstelijnszorg 

o Geestelijke gezondheidszorg 

o Kwaliteit 

o Langdurige zorg 

o Medisch specialistische zorg 

o Zorgverzekering 

 
Bijdragen 

In Nederland worden vanuit een 

8-tal zorgkantoren bijdragen 

geleverd aan een of meerdere 

regio’s verantwoordelijk zijn en 

daarbinnen met hun aanpak en 

werkwijzen de doelen en 

resultaten samen met de 

zorgaanbieders proberen te 

realiseren. 

 

 

 

  

De cijfers in afbeelding verwijzen naar de 
volgende zorgkantoren: 

1. Zorgkantoor VGZ 
2. Zorgkantoor Zilveren Kruis 
3. Zorgkantoor Zorg en Zekerheid 
4. Zorgkantoor DSW 
5. Zorgkantoor CZ 
6. Zorgkantoor Midden IJssel 
7. Zorgkantoor Menzis 
8. Zorgkantoor Friesland 

 
 

https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/
https://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/
https://www.zorgkantoordsw.nl/Clienten
https://www.cz-zorgkantoor.nl/
https://www.salland.nl/zorgkantoor/wlz
https://www.menziszorgkantoor.nl/
https://www.zorgkantoorfriesland.nl/consumenten


Relatie rcDMZ 

Het programma rcDMZ raakt met haar pijlers aan het hoofddoel met diverse beleidsdoelen (en 

daarbinnen de speerpunten) van de zorgkantoren. In het bijzonder dan ook m.b.t. de continuïteit van  

de beschikbaarheid van medische/geneeskundige zorg. De relatie van rcDMZ met het inkoopproces 

en het afsluiten van inkoopcontracteren komt daarbij in beeld. In het bijzonder het overzicht, inzicht 

en uitzicht op de ontwikkeling van het zorgaanbod speelt bij contracteren een belangrijke rol. 

Regionale capaciteitsraming levert een regiobeeld op met daarbinnen de status van het zorgaanbod 

en dan in relatie tot de ontwikkeling van de zorgvraag. Met beroepsbeelden, instellingsbeelden en 

regiobeelden als rapportages op maat voor een zorgkantoor in de zorgregio’s waarvoor men 

verantwoordelijk is. In de pilot hebben zorgkantoren geen rol gespeeld, maar actieve belangstelling 

getoond voor de informatie.  

 

  



Beroepsverenigingen 

3.6.6.1 InEen5 

InEen versterkt en verbindt de eerste lijn en behartigt belangen van de georganiseerde eerste lijn. 

 

Betrokkenheid 

Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede, 

betaalbare en betrouwbare zorg. 

 

Belangen 

Het streven van InEen is erop gericht om een georganiseerde eerstelijn te bewerkstelligen door: 

- verbinding van de eerste lijn door: 

o belangenbehartiging: agenderen van de toekomst van de eerstelijnszorg bij de 

politiek en landelijke stakeholders. 

o kennisdeling: vergaren, ter beschikking stellen en delen van kennis. 

- werken aan een toekomstbestendige eerste lijn door: 

o samenwerking op landelijk, regionaal en lokaal niveau te stimuleren en te 

organiseren. 

o te innoveren waar nodig: ontwikkelen en omarmen van nieuwe concepten die 

helpen de zorg beter vorm te geven. 

o trends te volgen, kansen te signaleren, leden hiermee te inspireren en te helpen deze 

te benutten en implementeren. 

 

Bijdragen 

InEen heeft de volgende speerpunten van beleid geformuleerd in de vastgestelde doelen te kunnen 

realiseren in de beroeps- en werkpraktijk van huisartsen: 

1. Acute huisartsenzorg 

2. Bekostiging 

3. Digitalisering en informatiebeleid 

4. Integrale zorg 

5. Juiste Zorg op de Juiste Plek 

6. Kwaliteitsbeleid 

7. Multidisciplinaire zorg 

8. Personeel & Arbeidsmarkt 

9. Regionale samenwerking 

10. Wijkmanagement  

 

Relatie met rcDMZ 

Ook voor InEen geldt dat men zich bewust is van de ontwikkeling van de groeiende zorgvraag voor 

kwetsbare ouderen en doelgroepen in de 1e lijn. De intensivering van de samenwerking tussen de 

huisartsen en de Specialist Ouderengeneeskunde heeft gevolgen voor de capaciteitsontwikkeling van 

de Specialist Ouderengeneeskunde en aan de Specialist Ouderengeneeskunde gelieerde functies. De 

aanpak van de regionale capaciteitsraming biedt voor InEen aanknopingspunten om deze 

ontwikkeling in getal en maat  te duiden en ook te voorspellen wat de impact daarvan is voor 

huisartsen in de (nabije) toekomst. Het programma rcDMZ raakt met alle drie de pijlers aan de 

verdere ontwikkeling van de samenwerking van de Specialist Ouderengeneeskunde met de Huisarts 

op weg naar Integrale Medisch Ouderenzorg. 

 
5 https://ineen.nl/ 



 

3.6.6.2 LHV 6 

De LHV is er voor de huisarts. Een huisarts heeft een prachtig vak en verdient een sterke positie in de 

zorg.  De LHV is er om de huisarts steeds van actuele en praktische informatie te voorzien. 

 

Betrokkenheid 

De LHV zet zich elke dag met hart en ziel in voor de belangen van huisartsen. De LHV is er voor alle 

huisartsen, in alle werkvormen, carrièrefasen en regio’s. LHV streeft naar een laagdrempelige 

vereniging die een stem geeft aan alle huisartsen. Daarbij wordt ook het belang ingezien om de weg 

vrij maken voor meer samenwerking met andere huisartsenorganisaties, landelijk en regionaal.  

 

Belangen 

Het is het streven van de LHV om huisartsen steeds van actuele en praktische informatie te voorzien 

en om individuele vragen te beantwoorden. Dit wordt gedaan met ondersteunende producten en 

diensten, advies en belangenbehartiging. LHV biedt een regionaal en landelijk netwerk, met meer 

dan 13.000 leden. 

 

Bijdragen 

1. Belangenbehartiging 

Vanuit de LHV worden thema’s geagendeerd die huisartsen aan het hart gaan bij 

beleidsmakers en besluitvormers. Wetgeving wordt gemonitord en LHV maakt zich hard voor 

de beste uitkomst voor de leden. 

2. Dienstverlening 

In elke fase in de huisartsenloopbaan worden huisartsen ondersteunt met passende 

producten en diensten. Praktisch toepasbaar en deels exclusief beschikbaar voor leden. 

3. Advies op maat 

LHV adviseurs geven huisartsen advies op maat aan huisartsen met een specifieke vraag.  

 

Relatie met rcDMZ 

De deelname van de huisartsen vanuit de LHV (samen met INEEN) was heel bewust gekozen omdat 

de ontwikkeling van de zorg voor kwetsbare ouderen en doelgroepen in de 1ste lijn steeds verder 

meer toeneemt. Al bij de start van het programma zagen we een beweging op gang komen van de 

inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde in de 1ste lijn. Gedurende het programma heeft deze 

ontwikkeling zich steeds verder doorgezet. De intensivering van de samenwerking tussen de 

huisartsen en de Specialist Ouderengeneeskunde heeft grote gevolgen voor de 

capaciteitsontwikkeling van de Specialist Ouderengeneeskunde en aan de Specialist 

Ouderengeneeskunde gelieerde functies. De regionale capaciteitsraming biedt mooie 

aanknopingspunten om deze ontwikkeling in getal en maat te duiden en te voorspellen in de (nabije) 

toekomst. Het programma rcDMZ raakt met alle drie de pijlers aan de verdere ontwikkeling van de 

samenwerking van de Specialist Ouderengeneeskunde met de Huisarts op weg naar Integrale 

Medisch Ouderenzorg. 

  

 
6 https://www.lhv.nl/ 

https://www.lhv.nl/belangenbehartiging/
https://www.lhv.nl/producten/
https://www.lhv.nl/contact/


3.6.6.3 NAPA7 

De Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) is dé beroepsvereniging van en voor alle 

(aankomende) physician assistants in Nederland.  

 

Betrokkenheid 

NAPA zet zich in voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het beroep en voor de 

verankering, profilering en positionering van de PA in de Nederlandse gezondheidszorg. 

 

Belangen 

De NAPA heeft een aantal doelen geformuleerd voor de komende jaren. 

1. Kwaliteit van het beroep 

Belangrijke doelstelling van de beroepsvereniging is het bevorderen en bewaken van de 

kwaliteit van het beroep.  

2. Verankering van de positie van de PA 

De NAPA zet zich in voor verankering van de rol van de PA in het Nederlandse zorgstelsel, 

zodat de PA op de juiste plek kan worden ingezet. 

3. Individuele belangen 

NAPA zorgt ook voor verbetering van individuele belangen van NAPA-leden.  

4. Bredere maatschappelijke inzet 

NAPA zet zich in om bredere maatschappelijke en beroepsoverstijgende thema’s op de kaart 

te zetten.  

 

Bijdragen 

De NAPA werkt aan een reeks van bijdragen aan de positionering van het beroep. De NAPA zorgt 

bijvoorbeeld voor kwaliteitsbijdragen door het opstellen van een uniform Beroepsprofiel, 

kennisontwikkelingen in vakgroepen en (her)registratie in het Kwaliteitsregister. Zij draagt zorg voor 

belangenbehartiging door onder meer deelname aan diverse cao-tafels, nauwe samenwerking met 

medische verenigingen en Platform Zorgmasters en individuele rechtshulp. De NAPA is aangesloten 

bij een aantal landelijke netwerken, waaronder PA!N, Coalitie voor Veiligheid, Initiatief Behandel 

verslaving als ziekte, Manifest Vuurwerkverbod, CGR en GMH.  

 

Relatie met rcDMZ 

Al vanaf de start van het programma was ook de betrokkenheid van de NAPA merkbaar aanwezig. Er 

zijn meerdere gesprekken met vertegenwoordigers van NAPA gevoerd over het programma rcDMZ. 

Ook de plaats en positie van de PA’er in de beroeps- en werkpraktijk van de medisch/geneeskundige 

zorg voor kwetsbare ouderen en doelgroepen (SO-functie) bevindt zich, gelijk de VS’er,  in een 

ontwikkelingsfase die een krachtige impuls krijgt door de pijlers van het programma. Meer dan tot nu 

toe wordt duidelijk hoe ook de PA’er zich in het regionale landschap verhoudt tot de andere 

disciplines in getal en maat. Beleidsmatige keuzes voor verdere uitbreiding van taaktoedeling krijgen 

voeding en rolduidelijk en rolvastheid zijn hefbomen voor ‘anders’ en ‘samen’ taken (her)verdelen en 

toedelen. 

 

 

 

 

 

 
7 https://www.napa.nl/ 

https://pijnalliantieinnederland.nl/
https://www.coalitievoorveiligheid.nl/
https://vuurwerkmanifest.nl/
https://www.cgr.nl/
http://www.gmh.nu/


3.6.6.4 NVGzP8 

De NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) is in 

2012 opgezet voor en door psychologen in de zorg.   

 

Betrokkenheid 

De NVGzP staat voor ‘versterking van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen’ en 

levert een inhoudelijk waardevolle bijdrage aan de bevordering van psychologische gezondheidszorg 

in Nederland’. De NVGzP staat voor het bevorderen en waarderen van de kwaliteit van het vak en de 

kwaliteit van de individuele psychologische gezondheidszorg. 

 

Belangen 

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maakt NVGzP zich 

samen sterk om het vak goed neer te zetten. Dit doet de vereniging in het belang voor en bij cliënten, 

werkgevers, wetenschappers, zorgverzekeraars en politiek Den Haag. Zodat goede mensen kunnen 

worden opgeleiden, worden behouden voor het vak en de kwaliteit van de psychologie in de zorg 

gewaarborgd kan worden. 

 

Bijdragen 

Concrete doelen t.a.v. het functioneren van psychologen/pedagogen zijn: 

- alle psychologen/pedagogen, werkzaam met patiënten in de individuele gezondheidszorg, 

zijn BIG-geregistreerd (FGzPt, EVC, lobby, PR, actieve leden, beschrijving identiteit). 

- werken vanuit een transparante, herkenbare en toetsbare kwaliteit (beroepscode en 

visitatie). 

- nemen hun verantwoordelijkheid om kennis en vaardigheden actueel te houden 

(opleiding, nascholing, onderzoek, intervisie/supervisie, collegiale netwerken, leden helpen 

leden, accreditatie). 

 

Relatie met rcDMZ 

Bij de start van het programma rcDMZ werd al snel duidelijk dat de zorgvraag rondom Mentaal 

Welbevinden in soort (variëteit, complexiteit) en omvang (aantallen) een geweldige vlucht zou gaan 

nemen als onderdeel van de vraag naar Ouderenzorg. Inmiddels is de vlucht een harde werkelijkheid 

en bevinden we ons in een als maar toenemende ‘Dementie’ zorgvraag. Ook de stijgende leeftijd van 

kwetsbare ouderen en doelgroepen maakt dat er in de praktijk een steeds groter beroep gedaan 

wordt op GZ Psychologen en Orthopedagogen binnen de Ouderenzorg. De verdere positionering van 

deze beroepen binnen de Ouderenzorg in combinatie met de zoektocht naar continuïteit van de 

beschikbaarheid van medisch/geneeskundige krijgt door het programma rcDMZ nog meer richting. In 

de beroeps- en werkpraktijk van GZ Psychologen in Ouderenzorg zien we met de komst van een 

‘GOP’ - gecombineerde opleidingsplaats GZ-psychologen – dat ook het regionaal opleiden steeds 

meer vorm en inhoud krijgt. De pijlers van het programma rcDMZ raken allen aan deze 

ontwikkelingen en hier liggen mooie kansen voor beleidsmatige keuzes onderbouwd met regionale 

ramingcijfers waarbij taakzuiverheid binnen de SO-functie een krachtige impuls krijgt. 

 

 

 

 
8 https://www.nvgzp.nl/ 



3.6.6.5 SOON9 

SOON is het samenwerkingsverband van de vijf opleidingsinstituten ouderengeneeskunde: 

AmsterdamUMC - locatie VUmc (GERION), Universitair Medisch Centrum Groningen, Maastricht 

University, Radboudumc Nijmegen (VOSON) en Leids Universitair Medisch Centrum (SOOL). 

 

Betrokkenheid 

SOON staat voor: 

- het zorgdragen dat ieder mens en dus ook iedere kwetsbare oudere en chronisch zieke 

toegang (en recht) heeft op de beste (medische) zorg; 

- het opleiden van vakbekwame specialisten ouderengeneeskunde; 

- samenwerking en het onderhouden van contacten met verwante organisaties die van 

fundamenteel belang zijn voor het tot stand brengen van een kwalitatief hoogwaardige 

opleiding tot specialist ouderengeneeskunde; 

- het werken vanuit een maatschappelijke verantwoording om zo efficiënt mogelijk om te gaan 

met de aan ons toevertrouwde middelen. 

 

Belangen 

SOON staat voor uitstekende kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Met dit 

doel voor ogen stimuleert en faciliteert SOON de samenwerking tussen de vijf opleidingsinstituten.  . 

Voor de buitenwereld is SOON hét gezicht van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. 

 

Bijdragen 

SOON is opgericht vanuit de overtuiging dat optimale samenwerking tussen de opleidingsinstituten 

voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde de voorwaarden creëert voor de beste kwaliteit 

opleiding. Een goede opleiding levert vakbekwame specialisten af en zo krijgen kwetsbare ouderen 

en chronisch zieken de beste medische zorg. Van de geformuleerde speerpunten belichten we 

hieronder kort de herziening van het opleidingsplan. 

 

Het vak van de specialist ouderengeneeskunde is volop in ontwikkeling. Maatschappelijke en 

beroepsinhoudelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, wijzigingen in bekostiging 

van ouderenzorg en het belang van interprofessioneel samenwerken blijven voortdurend van 

specialisten ouderengeneeskunde vragen om hun manier van werken en vaardigheden hierop af te 

stemmen. Ook zijn er evaluaties beschikbaar met aandachtspunten ter verbetering van de opleiding 

tot specialist ouderengeneeskunde in de toekomst. Daarom wordt gestart met een herziening van 

het opleidingsplan. 

  

Relatie met  rcDMZ 

De opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde vormt een essentiële schakel in de capaciteits-

ontwikkeling van de medisch/geneeskundige zorgfuncties voor kwetsbare ouderen en doelgroepen. 

De landelijke capaciteitsraming die gebruikt wordt voor het vaststellen van de opleidingsaantallen 

vormde het vertrekpunt voor ontwikkeling van een regionale ramingssystematiek binnen het 

programma rcDMZ. Maar met de programmapijlers ontwikkelden de regio’s nog een aantal 

aanvullende perspectieven die mogelijk kunnen worden meegenomen in de opleidingsherziening. 

Allereerst werd samen vastgesteld dat de leerplannen voor de functies als VS en PA volledige 

aansluiting hadden gezocht en gevonden bij de inrichting van leerplannen met EPA’s in navolging van 

 
9 https://www.soon.nl/ 



alle medische opleidingen. Dat geldt ook voor het leerplan van klinisch geriater. Dit biedt mogelijk 

kansen en mogelijkheden voor de leerplan Specialist Ouderengeneeskunde aansluiting met EPA’s. 

Voorts werd langs de pijlers van het programma rcDMZ ook inzichtelijk dat regionaal opleiden ook 

voor de SO-functie passend lijkt. De ontwikkeling van opleider via opleidingsgroep naar een 

gecombineerde opleidingsgroep in regionaal verband maakt van instellingen lerende regio’s. 

Tenslotte is het ook duidelijk geworden dat een langduriger verblijf van een AIOS in de regio van 

grote meerwaarde is om na succesvolle afronding van de opleiding een langere periode in de regio 

als specialist ouderengeneeskunde werkzaam te gaan. Men spreekt in dit verband ook wel over de 

magneetfunctie van een regio. 

 

 



3.6.6.6 VenVN10 

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor 

verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. 

 
Betrokkenheid 

De V&VN heeft als hoofddoel geformuleerd om haar beroepsgroepen in staat stellen hun beroep met 

trots, passie en professioneel uit te oefenen. 

 
Belangen 

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben een prachtig beroep. De 

belangrijke ontwikkelingen in de zorg vinden de komende decennia bovendien grotendeels plaats in 

het verpleegkundige en verzorgende domein: verbeteren van gezondheid, voorkomen van ziekte, 

bevorderen van het lichamelijk en geestelijk functioneren, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven, 

samen beslissen, zorgverlening thuis of dichtbij huis. Nederland heeft verpleegkundigen, 

verzorgenden en verpleegkundig specialisten nog nooit zo hard nodig gehad. Forse investeringen in 

verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn noodzakelijk om de grote 

uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. V&VN richt zich daarvoor op: 

- het intensief ontwikkelen, toegankelijk maken en delen van beroepsinhoudelijke kennis, 

gericht op de toepassing in de praktijk; 

- een forse investering in de ontwikkeling en loopbaan van verpleegkundigen, verzorgenden 

en verpleegkundig specialisten; 

- een stevige positie voor onze beroepsgroep in zorgorganisaties en de ruimte om ons beroep 

naar eigen professioneel inzicht uit te oefenen 

 

Bijdragen 

In de periode 2021-2025 staan de activiteiten van V&VN daarom in het teken van deze drie 

strategische prioriteiten. 

1. Kennis in de praktijk 

Onze beroepsgroep zet zich 24 uur per dag, 7 dagen per week in om de kwaliteit van het 

leven van zorgvragers te bevorderen.  

2. Investeer in ontwikkeling en loopbaan 

Verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist moet daarom de tijd, de ruimte 

én de middelen hebben om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. 

3. Ruimte en zeggenschap voor de professional 

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten gaan zelf over hun vak en 

hun beroepsuitoefening.  

 

Relatie met rcDMZ 

De V&VN heeft haar rol als lid van de landelijke stuurgroep van het programma rcDMZ gedurende de 

programmaperiode gedelegeerd aan V&VN-VS omdat de Verpleegkundige Specialisten direct 

betrokken zijn bij het vraagstuk van duurzame medische/geneeskundige zorg voor kwetsbare 

ouderen en doelgroepen. De recente notitie Taakschikking SO-VS-PA is daarvan een voorbeeld. 

In het programma zien we dat ook de rol van de verpleegkundige veel belangrijker lijkt te zijn dat tot 

nu toe gedacht. Het vraagstuk van de rol van verpleegkundigen in de voorzorg en de nazorg, naast de 

uitvoering van zorg in samenspraak met de Specialist Ouderengeneeskunde treedt daarbij op de 

voorgrond. Taakzuiverheid van de Specialist Ouderengeneeskunde en verpleegkundige taken speelt 
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daarbij als vraagstuk. Een verpleegkundige Complexe Ouderenzorg lijkt een wenkend perspectief 

voor vervolgonderzoek analoog aan IC-verpleegkundigen die samenwerken met Intensivisten. 

 

 

  



3.6.6.7 VenVN-VS11 

V&VN VS richt zich op de beroepsontwikkeling en positionering van verpleegkundig specialisten. Zij is 

de spreekbuis en aanspreekpunt voor en namens verpleegkundig specialisten. 

 

Betrokkenheid 

De V&VN VS streeft er naar dat in 2030 de verpleegkundig specialist wordt gezien als dé professional 

die zich richt op het functioneren en de kwaliteit van leven. 

V&VN VS streeft na dat verpleegkundig specialisten hun beroep in de volle breedte kunnen 

uitoefenen en dat verpleegkundig specialisten bijdragen aan oplossingen in de gezondheidszorg. 

Daarvoor is het nodig dat de naam en kwaliteiten van verpleegkundig specialisten breed bekend zijn 

en verpleegkundig specialisten optimaal worden ingezet. 

 

Belangen 

De positie van de verpleegkundig specialist wordt in de praktijk op diverse manier vorm gegeven, dit 

komt de herkenbaarheid en het gebruik maken van de zelfstandige bevoegdheden niet altijd ten 

goede. Daarom zet V&VN VS in op twee manieren van positionering: 

- als regievoerend (hoofd/zelfstandig) behandelaar. 

In deze vorm wordt zelfstandig enkelvoudige c.q. eenmalige zorg verleend, of complexe, 

langer durende c.q. multidisciplinaire zorg verleend. De VS voert de regie over de totale zorg, 

andere zorgverleners kunnen een deel van de behandeling uitvoeren. 

- als medebehandelaar binnen een zorgtraject van een andere regie- of hoofdbehandelaar. 

 

Bijdragen 

V&VN VS wil dit samen met het werkveld bereiken door: 

- het ontwikkelen en uitdragen van de beroepsinhoud van verpleegkundig specialisten; 

- het stimuleren van beroepsinhoudelijke bezinning; 

- het opstellen, bevorderen en realiseren van kwaliteitseisen; 

- het faciliteren van onderlinge ontmoeting via netwerken; 

- het onderhouden van contacten tussen de verpleegkundig specialisten bijvoorbeeld in de 

vorm van vergaderingen, visitaties en bijeenkomsten; 

- het (mede) organiseren van symposia, masterclasses en congressen; 

- individuele dienstverlening gericht op beroepsontwikkeling; 

- het fungeren als spreekbuis voor de beroepsgroep in met name nationale, maar ook 

internationale netwerken. 

V&VN VS vindt een hoge organisatiegraad van verpleegkundig specialisten van groot belang om haar 

missie en doelen waar te maken.  

 

Relatie met rcDMZ 

Al vanaf de start van het programma was de betrokkenheid van  de V&VN VS merkbaar aanwezig.  

De plaats en positie van de VS’er in de beroeps- en werkpraktijk van de medisch/geneeskundige zorg 

voor kwetsbare ouderen en doelgroepen (SO-functie) bevindt zich in een ontwikkelingsfase die een 

krachtige impuls krijgt door de pijlers van het programma. Meer dan tot nu toe wordt duidelijk hoe 

de VS’er zich in het regionale landschap verhoudt tot de andere disciplines in getal en maat. 

Beleidsmatige keuzes voor verdere uitbreiding van taaktoedeling krijgen voeding en rolduidelijk en 

rolvastheid zijn hefbomen voor ‘anders’ en ‘samen’ taken (her)verdelen en toedelen. 

 
11 https://venvnvs.nl/ 



3.6.6.8 Verenso12 

De vereniging Verenso staat voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en 

patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven.  

 

Betrokkenheid 

Samen zetten de specialisten ouderengeneeskunde in deze vereniging zich in voor een hoogwaardige 

kwaliteit van het medisch/geneeskundig handelen en een optimale positie van de specialist 

ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg. 

 

Belangen 

Verenso behartigt de belangen van de beroepsgroep. Daarbij gaat het om thema’s als kwaliteit, 

professionalisering en bekostiging. Dit wordt gedaan door invloed uit te oefenen op wet- en 

regelgeving of door artsen in opleiding enthousiast te maken voor het prachtige vak. Met als doel 

voldoende specialisten ouderengeneeskunde om de kwaliteit van zorg en medische behandeling te 

waarborgen. 

 
Bijdragen 

Er zijn meerdere speerpunten van beleid geformuleerd. Waaronder arbeidsmarkt, bekostiging, 

COVID-19, euthanasie bij vergevorderde dementie, kleinschalige woonvormen, kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg, Specialist ouderengeneeskunde 2030, taakherschikking, tuchtrechtzaken, Wet zorg 

en dwang (Wzd). In relatie tot het programma rcDMZ worden hieronder twee speerpunten nader 

toegelicht: 

 

1. Arbeidsmarkt 

Sinds 2021 worden er op advies van het Capaciteitsorgaan jaarlijks 260 opleidingsplaatsen 

tot specialist ouderengeneeskunde beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS. Deze 

plaatsen worden niet allemaal benut vanwege het ontbreken van voldoende aanmeldingen 

van kandidaten die aan de selectiecriteria van de opleiding voldoen. Dit is zorgwekkend met 

het oog op de aankomende vergrijzing en de daarmee verwachte toenemende vraag naar 

specialisten ouderengeneeskunde. Bij een grote krapte op de arbeidsmarkt komt de kwaliteit 

van de geleverde zorg in het geding en dreigt een te hoge werkdruk voor de bestaande groep 

specialisten ouderengeneeskunde. In het belang van deze groep is Verenso in samenwerking 

met andere partijen reeds bezig met een lobby om de ouderengeneeskunde beter en 

positiever op de kaart te zetten, zodat er meer basisartsen aangetrokken worden voor de 

opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. 

2. Specialist ouderengeneeskunde 2030 

Wat kunnen specialisten ouderengeneeskunde nú doen om voorbereid te zijn op de 

toekomst? Het document Specialist ouderengeneeskunde 2030 van Verenso geeft daarvoor 

zes concrete handelingsperspectieven en beschrijft de gewenst positionering. Nederland 

vergrijst. Dat betekent dat steeds belangrijker wordt dat er voldoende specialisten 

ouderengeneeskunde zijn en dat zij op een goede manier hun werk kunnen doen. Een goede 

positionering is daarvoor noodzakelijk. Wat doet de specialist ouderengeneeskunde wel en 

wat niet met het oog op de toekomst? De notitie geeft daar antwoord op. 

 

Relatie met rcDMZ 
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De functie van Specialist Ouderengeneeskunde heeft vanaf de start centraal gestaan bij het 

nadenken over en de start van een programma rond duurzame capaciteitsontwikkeling van de 

medisch/geneeskundige zorg (SO-functie) voor kwetsbare ouderen en doelgroepen ongeacht de 

plaats waar de zorgvrager zich op dat moment bevindt.  

Het landelijke ramingstraject inzake de capaciteitsontwikkeling van de Specialist 

Ouderengeneeskunde leidt al jaren tot een gedegen rapportage op grond waarvan het aantal SO-

opleidingsplaatsen wordt vastgesteld.  

Met de komst van een regionale ramingssystematiek waarbij ook nog eens naast de Specialist 

Ouderengeneeskunde gelijktijdig samen 10 aanpalende functies in vergelijking wordt gebracht 

ontstaan er nieuwe inzichten en aanvullende contexten waarbinnen de Specialist 

Ouderengeneeskunde zichzelf kan positioneren (SO 2030). Het programma rcDMZ met de drie pijlers 

raakt aan vrijwel alle speerpunten van het Verenso beleid (direct of indirect). Daarbij ontstaan er ook 

voor Verenso nieuwe beelden (vergelijkende beroepsbeelden, variaties op instellingsbeelden en 

meerdere regiobeelden) die mogelijk waardevol kunnen zijn bij het beleidsmatig onderbouwen van 

‘landelijke’ voorstellen op de speerpunten van beleid. 

 

 

  



3.6.7 Experts 
In de landelijke stuurgroep rcDMZ namen ook een tweetal experts zitting.  

Vanuit de landelijke stuurgroep Duurzame Medische Zorg (VWS) nam een afgevaardigde zitting in de 

landelijke stuurgroep van het programma rcDMZ. Vanuit het ministerie VWS vanuit de directie 

Langdurige Zorg nam een senior beleidsmedewerker zitting in de landelijke stuurgroep rcDMZ. 

 

Betrokkenheid 

De inbreng vanuit deze stuurgroepleden werd vooral ingegeven door hun expertrol op onderdelen 

van het beleidsvraagstuk rcDMZ.  

  

Belangen 

De betrokkenen vervulden een vertegenwoordigende rol waarmee hun inbreng tevens ook gericht 

was op het behartigen van de vertegenwoordigende belangen. Maar in de kern betrof het bijdragen 

die zich kenmerkten door meedenken, reflecteren en/of spiegelen. 

 

Bijdragen 

De experts hebben diverse keren een meedenk- en meeleesfunctie vervuld en in de slotfase vanuit 

een toetsende en beoordelende rol invulling gegeven aan het redigeren van deze eindrapportage. 

 

Relatie met rcDMZ 

De experts zijn van cruciaal belang geweest in de opstartfase van het programma rcDMZ om zo 

samen de juiste koers en richting te bepalen bij de voorgestelde aanpak van de programma-

uitvoering. Gedurende het programma is meerdere keren middels voortgangsrapportages input 

geleverd voor de landelijke stuurgroep Duurzame Medische Zorg en voor de directie Langdurige Zorg. 

In de eindfase is de directie Langdurige Zorg nadrukkelijk in beeld gekomen om de continuïteit van 

regionale capaciteitsraming op de beleidsagenda van VWS (directie Meva, Capaciteitsorgaan, directie 

LZ) te plaatsen en het proces van besluitvorming in deze te coördineren. Het doel is het maken van 

structurele afspraken voor het toegankelijk maken van de OZ-applicatie (regionale ramingen) voor de 

bestaande gebruikers (5 zorgkantoorregio’s) en mogelijke nieuwe gebruikers (27 zorgantoorregio’s). 

 

  



 


