
 

Paramedisch Platform regio Breda 
De ontwikkeling van een regionaal netwerk voor paramedische zorg. 

Beste lezer, 

We brengen je met onze eerste nieuwsbrief op de hoogte van de start van Paramedisch Platform 
regio Breda. Een initiatief dat moet leiden tot een betere samenwerking tussen en binnen 
paramedische disciplines. Een goed samenwerkend paramedisch platform vormt een krachtige 
gesprekspartner richting o.a. huisartsen zorggroepen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. We 
nodigen je uit om deel te nemen aan dit initiatief. Schrijf je daarvoor in voor onze nieuwsbrief!  

Kartrekkersgroep Paramedisch Platform Breda 
Pim van Ballegooie - fysiotherapeut, Anneke Huijbregts - huidtherapeut, Bas Roovers - fysiotherapeut, Moniek Drinkenburg - 
logopedist, Diede Huver - diëtist, Ellen van der Ros –ergotherapeut , Gemma Mulder - oefentherapeut, Miranda van Es – 
oefentherapeut. 

Paramedisch Platform Nederland 

Het Paramedisch Platform Nederland is de landelijk federatie van verschillende paramedische 
beroepsgroepen, te weten: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, 
oefentherapeuten en optometristen. De beroepsverenigingen zijn in juni 2017 gestart met de 
werkgroep PPN Regionaal om regionale multidisciplinaire netwerken te initiëren met als doel dat 
zorgverleners elkaar leren kennen, kennis uitwisselen en gaan samenwerken.  

Pilot Breda: Samenwerking tussen paramedische disciplines 

In Breda is de zomer van 2018 een start gemaakt met het ontwikkelen van een regionaal platform 
voor paramedici. De kartrekkersgroep is deze zomer gevormd en er is besloten dat het belangrijk 
is om ook het vakgebied fysiotherapie bij het platform te betrekken. Het Koninklijk Genootschap 
voor Fysiotherapie (KNGF) steunt deze samenwerking. 

Inschrijven

https://mailchi.mp/dc8a2761525b/ppnregiobreda


Juiste zorg op de juiste plek 
Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is juiste zorg voor iedereen op de juiste plek, 
op het juiste moment. De essentie hiervan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen 
van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). 
Het Paramedisch Platform wil ook daarom in de toekomst zoveel mogelijk paramedisch 
hulpverleners met elkaar verbinden.  

Een paramedisch aanspreekpunt in Breda: Nog veel vragen! 

Op dit moment hebben we een missie en visie geformuleerd: “PPN Breda borgt eerstelijns 
paramedische samenwerking binnen de gemeente Breda voor juiste zorg op de juiste plek en 
schakelt tussen paramedici en belangrijke stakeholders.” “Bekend worden als PPN Breda bij 
paramedici en stakeholders binnen de gemeente Breda. Aanspreekpunt voor en schakel tussen 
paramedici onderling, tussen paramedici naar stakeholders en visa versa.” 
Deze missie en visie geven ons een bepaalde richting maar er blijven nog veel vragen. Zoals hoe 
vorm je een goed georganiseerd paramedisch aanspreekpunt voor de zorgverzekeraar, 
zorgnetwerken, verwijzers, organisaties als ROS en gemeente? Hoe ziet het kostenplaatje 
multidisciplinair versus interdisciplinair er uit? Hoe word je tijdig bij het zorgproces 
ingeschakeld? En hoe informeer je elkaar als paramedici vervolgens? 
Genoeg punten om de komende tijd mee aan de slag te gaan. We hopen dat jullie enthousiast zijn 
over de plannen. Paramedisch Platform Breda wil een krachtig blok vormen om de paramedici in 
Breda beter op de kaart te zetten. Samen sterk met PPN Breda! 

Sluit je aan bij Paramedisch Platform Breda! 
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

https://mailchi.mp/dc8a2761525b/ppnregiobreda
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