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Geachte, voorzitter, 

Hierbij zend ik u het advies over gepast gebruik en digitale zorg dat ik recent van 

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heb ontvangen.  

 

In uw Kamer is ruim aandacht geweest voor deze onderwerpen. Mijn 

ambtsvoorganger heeft mede daarom de NZa recent om dit advies gevraagd 

omdat er tijdens de coronacrisis versneld allerlei initiatieven ontstonden op deze 

terreinen. De NZa heeft zich gebogen over de vraag hoe bekostiging en 

financiering kunnen bijdragen aan het vasthouden en verder uitbouwen van deze 

initiatieven. Sommige onderdelen van dit advies zijn concreet van aard en andere 

punten betreffen een eerste verkennende stap waar nog meer onderzoek voor 

gedaan dient te worden. 

 

In de debatten hebben we deze twee onderwerpen (digitale zorg en gepast 

gebruik) vaak ook gescheiden besproken. Ik ben daarom voornemens om de 

vervolgstappen onderscheidbaar, maar ook in samenhang, op te pakken. Voor het 

onderwerp digitale zorg heeft de NZa gekeken naar vervolgstappen die op korte 

termijn al relevant zijn. Ik wil uw Kamer daar in september nader over informeren 

via de voortgangsrapportage Innovatie en Zorgvernieuwing. Voor wat betreft het 

onderwerp gepast gebruik heeft mijn ambtsvoorganger tijdens de algemeen 

overleggen pakketbeer (17 juni jl.) en cure (2 juli jl.) aangegeven dat de NZa en 

het Zorginstituut om een tweede advies in navolging op dit advies zijn gevraagd. 

Zij zijn gevraagd om de randvoorwaarden in het stelsel in kaart te brengen die 

nodig zijn voor gepast gebruik en daarbij de geleerde lessen te betrekken. Ik 

verwacht u dit advies voor de begrotingsbehandeling te kunnen doen toekomen.  

Hoogachtend, 

 

de minister voor Medische Zorg  

en Sport, 

 

 

 

 
T. van Ark 


