[Ont]Regel
de Zorg
Oproep namens ruim 200.000 Nederlandse zorgverleners en hun beroepsorganisaties:

(Ont)Regel de Zorg:
50% minder tijd kwijt aan onzinnige administratie.
Het kan nu, het moet nu.

overhandigen zorgverleners van 7 beroepsgroepen –

Minder bureaucratie = meer tijd voor de
patiënt

apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specia-

De zorgverleners roepen het kabinet op de door hen

listen, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen

ingezette beweging te steunen en álle stakeholders te

– vandaag met steun van hun beroepsorganisaties ruim

mobiliseren in de strijd tegen bureaucratie. Onzinnige

60 ‘schrappunten’ aan minister Bruins van Medische Zorg

regelgeving gaat ten koste van de tijd voor de patiënt, de

en Sport. De schrappunten zijn het resultaat van tiental-

bezieling van zorgverleners en de kwaliteit van hun werk.

len ‘schrap- en verbetersessies’ waarin zorgverleners met

Met de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt in de

elkaar en met steun van het ministerie van VWS onnodige

zorg is het nú, meer dan ooit, zaak dat zorgverleners hun

administratieve handelingen binnen hun beroepsgroeps-

kostbare tijd zinvol kunnen besteden. Het roer móet om.

groep hebben vastgesteld.

Voor álle zorgverleners en alle patiënten.

Van 40% naar 20%

Schrappen en voorkomen

Met de overhandiging van de schrappunten is een

Naast schrappen van regels moeten nieuwe onzinnige

keerpunt bereikt. In navolging van de huisartsen, is onder

regelgeving en administratie voorkomen worden. De

zorgverleners een brede beweging ontstaan onder de

vanuit het zorgveld ontwikkelde ‘trechter van verdunning’

naam “OntRegel de Zorg’ met als doel de 40% van de tijd

biedt zorgverleners, patiëntenorganisaties, verzekeraars

die zorgverleners nu besteden aan administratie, mini-

en toezichthouders een bewezen nuttig instrument om

maal te halveren. En dat kan. Sámen. Met alle stakehol-

regelgeving te toetsen en verbeteren. Zorgverleners

ders in de zorg. Van zorgverzekeraars tot toezichthouders

hebben laten zien dat zij zelf stappen willen zetten, maar

en beroepsorganisaties.

hebben de steun van het hele zorgveld nodig om de

In de strijd tegen de woekerende bureaucratie in de zorg

beweging naar minder bureaucratie en meer tijd voor
de patiënt daadwerkelijk te realiseren.

HET ROER MOET OM

(Ont)regelen dus. Het kan nu, het moet nu.
vvaa.nl/ontregeldezorg

