
 

Manifest: Geef handen aan de participatie maatschappij door inzet paramedici

 
 
Toelichting 

Paramedische zorg 
Paramedische zorg is zinvolle en zuinige zorg dicht bij de cliënt. Het is de spil tussen de huisarts, het ziekenhuis en het ‘zo nor-
maal mogelijke leven’ in de thuissituatie. Om kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid te verbeteren. 
De Federatie Paramedisch Platform Nederland is in 2015 opgericht en vertegenwoordigt ruim 13.000 leden. 

Kwaliteit van leven
Met de juiste ondersteuning mensen verder helpen waarbij zij de regie op hun leven behouden. Dat is het uitgangspunt van de 
paramedicus in de eerstelijn. Onze participatiemaatschappij draait erom dat iedereen telt en mee kan doen, ondanks beperkingen 
of ziekte. Om dit doel te behalen is het van belang de eerste lijn te versterken. 

Samen sterk en gezond!
Als Paramedisch Platform willen wij de handen ineenslaan voor een gezonder en bewuster Nederland. Deze paramedici zorgen 
er namelijk voor dat burgers zo optimaal en zo zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uitvoeren in hun eigen 
woon-, leef- en werkomgeving. 
Behandeling door een paramedicus levert de maatschappij aanzienlijke voordelen op. De gezondheid én de kwaliteit van leven 
van de burger neemt toe, waardoor zorgkosten kunnen worden vermeden.  
Diëtisten, Ergotherapeuten, Huidtherapeuten, Logopedisten en Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck vormen een krachtig para-
medisch netwerk in de buurt. Dichtbij. 

Bewust inzetten, bewuste baten!
Paramedici moeten meer dan nu bewust en gericht worden ingezet door huisartsen, door de zorgverzekeraars en door de politiek. 
Waarom? Omdat uit divers onafhankelijk onderzoek blijkt dat de inzet van deze beroepsgroepen, bij elkaar opgeteld een gemid-
delde ziektelast reductie kunnen bewerkstelligen van zo’n € 741 miljoen per jaar! Kosten die anders wegsijpelen in de duurdere 
tweede lijn. En is er complexere zorg nodig, dan is een verwijzing naar de tweede lijn alsnog mogelijk! (zie bijlage voor onderbou-
wing van dit bedrag).

Wij gaan graag met u in gesprek over bovenstaande.  

Hartelijke groet,
▪ Ergotherapie Nederland
▪ Nederlandse Vereniging van Diëtisten
▪ Nederlandse Verenging van Huidtherapeuten 
▪ Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
▪ Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck  

PPN-startersdag

Het Paramedisch Platform Nederland wenst:
1) De paramedici positioneren naast de huisarts met als resultaat de huisarts te ontzorgen en de burger te ondersteunen in  
 zijn veerkracht.
2) De politiek heeft meer oog voor de kracht van de reeds bestaande paramedische beroepsgroepen in de eerstelijn door het  
 stimuleren van interdisciplinaire samenwerking ten gunste van de burger en cliënt.
3) Geoormerkt geld voor gedegen en gericht onderzoek (wetenschappelijk en praktijkgericht) naar de opbrengsten en vormen  
 van inter- en multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn. Dit geld komt beschikbaar bij gerichte inzet paramedici en bij  
 ontzorging van de eerstelijn. 

 


