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Geachte voorzitter, 

Hierbij bied ik uw Kamer, mede namens de minister voor Langdurige Zorg en 
Sport, het Kader Passende Zorg aan dat door het Zorginstituut is opgesteld.  
 
In het coalitieakkoord staat dat passende zorg de norm is. Daarom heeft het 
Zorginstituut in opdracht van het ministerie van VWS een kader Passende zorg 
opgesteld. Dit Kader beschrijft de noodzakelijke gezamenlijke beweging naar 
passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht. Ik omarm de 
richting die het Kader geeft. Het is belangrijk dat we stappen zetten om de 
maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zoals de uitdagingen op de 
arbeidsmarkt en financiële houdbaarheid van ons zorgstelsel, aan te kunnen. Het 
Kader Passende zorgt biedt daarmee een basis voor wat er in de zorg moet 
gebeuren, inclusief de daarover te sluiten akkoorden.  
 
Het Zorginstituut begint het Kader Passende Zorg met een beschrijving van de 
maatschappelijke opgaven waarmee de zorgsector en de samenleving aan de slag 
moeten om de zorg toekomstbestendig te maken. Deze maatschappelijke opgaven 
liggen op het vlak van mensgerichtheid, houdbaarheid en duurzaamheid.  
 
Het kader werkt daarna de 4 principes van passende zorg verder uit: 

- Passende zorg is waardegedreven: Waardegedreven betekent dat veilige 
zorg een relevante bijdrage levert aan de gezondheid van mensen, nu en 
in de toekomst, tegen een beperkte inzet van geld, personeel en 
grondstoffen. 

- Passende zorg komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot 
stand: Zorg die samen met patiënten/cliënten tot stand komt, betekent 
zorg die past bij de persoonlijke situatie, behoeften en wensen van de 
patiënt/cliënt. Dat wordt bepaald in een gezamenlijk besluitvormings-
proces tussen zorgverlener en patiënt en diens naasten. 
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- Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek: Passende zorg op de 
juiste plek betekent zorg verplaatsen naar dichterbij als het kan en verder 
weg als het moet. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg zoals  
e-Health en domotica. En zorg voorkomen die niet passend is.  

- Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van ziekte: Het centraal 
stellen van gezondheid in plaats van ziekte betekent een breder 
perspectief op de gezondheidszorg. Zorg gaat niet primair om de ziekte, 
maar om het leven van mensen, ook in de laatste levensfase. Dat vraagt 
om aandacht voor andere levensterreinen 

 
Daarnaast beschrijft het Kader Passende Zorg welke inzet wordt verwacht van 
partijen om de beweging naar passende zorg verder te brengen. Het Kader 
Passende Zorg geeft daarbij ook een aantal concrete activiteiten waarmee partijen 
aan de slag kunnen. Bij passende zorg gaat het erom dat ieder vanuit eigen 
perspectief de verbinding maakt met het grotere gedeelde belang van de 
maatschappelijke opgaven, en andere partijen daarbij betrekt als dat nodig is.  
Dat vergt van eenieder verbindend leiderschap en effectieve samenwerking, 
waarvan onderling respect en elkaar gunnen belangrijke elementen zijn. 
Tot slot is om voortgang te blijven boeken regie nodig, het Kader Passende Zorg 
geeft hierbij ook richting aan hoe die regie in te richten. 
 
Ik ben blij dat het Kader Passende Zorg er is. Hiermee kunnen we verder. Het 
Kader Passende Zorg kan helpen bij de concretisering van afspraken in het 
beoogde Integraal Zorgakkoord. 

Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
   
Ernst Kuipers


