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Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief wil ik u informeren over de start van het project ‘Zinnige 
gehandicaptenzorg’. In deze brief leest u wat dit project inhoudt, wat u van ons 
kunt verwachten en welke input wij van u vragen. 

Zorginstituut en Zinnige Zorg 
Zorginstituut Nederland heeft als opdracht de toegang tot ‘goede en zinnige zorg, 
niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’ te bevorderen. Elke 
verzekerde moet er immers op kunnen rekenen dat hij of zij goede en betaalbare 
zorg ontvangt. Eén van de manieren waarop we dat doen, is de systematische 
doorlichting van zorg die uit het verzekerde basispakket wordt vergoed. In de 
doorlichting kijken we niet alleen naar de werkzaamheid van diagnostiek of 
behandeling als zodanig, maar ook of deze op een patiëntgerichte, effectieve en 
doelmatige manier worden ingezet. In cycli van vijf jaar licht het Zorginstituut 
gericht het pakket van collectief verzekerde zorg door. Samen met patiënten, 
professionals, aanbieders en zorgverzekeraars analyseren we de zorg en zoeken 
we naar mogelijkheden om deze te verbeteren door gepast gebruik van zorg te 
bevorderen en onnodige kosten te vermijden met behoud of verbetering van 
kwaliteit. Binnenkort begint het Zorginstituut met een analyse van de 
gehandicaptenzorg. 

De eerste fase 
De eerste fase van het Zinnige Zorg project is de screeningsfase. In deze fase, 
waarvoor wij ongeveer een jaar rekenen, gaan we met u op zoek naar 
aangrijpingspunten voor verder onderzoek1. Bij onze zoektocht gebruiken we 
verschillende databronnen, signalen van partijen in de zorg en signalen uit 
(inter)nationaal onderzoek. De geïnventariseerde onderwerpen zullen we met 
u bespreken met als belangrijkste vraag: “Welke onderwerpen willen we 
gezamenlijk verdiepend onderzoeken in de verwachting dat er vermoedelijk 
mogelijkheden liggen voor meer gepast gebruik?” 

1 Meer informatie over de doelstellingen en werkwijze van Zinnige Zorg treft u aan op

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/doorlichting-van-het-

basispakket.  
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Uitnodiging voor inbreng 
Voor het project Zinnige gehandicaptenzorg is de bijdrage van uw organisatie van 
groot belang. U bent daarom van harte uitgenodigd uw ideeën, discussiepunten 
en reflectie in te brengen. We willen graag beginnen met een oriënterend gesprek 
met een van uw inhoudsdeskundige medewerkers. In het oriënterende gesprek 
willen we onder andere nagaan op welke wijze wij zo goed mogelijk kunnen 
aansluiten op bestaande initiatieven, zoals de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg 
en het vernieuwde kwaliteitskader. 

Wij horen graag van u welke inhoudsdeskundige medewerker wij voor dit 
oriënterende gesprek kunnen benaderen. U kunt deze gegevens doorgeven aan 
Mary van der Linde: mlinde2@zinl.nl of 020-797 86 20. 

Er volgen later nog diverse formele afstemmingsmomenten en schriftelijke 
consultaties van conceptrapporten; daarvoor zullen we u als bestuur aanschrijven. 

Voor vragen over het project Zinnige gehandicaptenzorg kunt u contact 
opnemen met projectleider Ineke van der Voort – van Beusekom: ivoort@zinl.nl 
of 020-797 80 44. 

Hoogachtend, 

mw. drs. P.I. Polman MPH 
Manager Ggz en Gehandicaptenzorg 


