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Op 1 juli jongstleden heeft het College voor  

Zorgverzekeringen (CVZ) de minister van VWS  

Edith Schippers het rapport “Analyse Complexe 

Wondzorg” toegezonden. Het rapport vormt volgens  

de samen stellers een tussenstap in het proces dat  

CVZ met de verschillende partijen is ingegaan om  

de kwaliteit van de wondbehandeling in Nederland  

te verbeteren. Het rapport is voor een belangrijk  

deel gebaseerd op het eerder verschenen rapport 

“Verkenning Wondbehandeling in Nederland” dat 

onderzoekers van het UMC Radboud te Nijmegen 

hebben gemaakt in opdracht van het CVZ. Het NTVW 

heeft al eerder uitvoerig stilgestaan bij dit rapport en 

heeft daar ook een aantal zeer kritische kanttekeningen 

bij gemaakt. Hoog tijd dus om te kijken naar de 

conclusies van het CVZ rapport.  

H
et CVZ legt de minister uit dat de geldende wet- 
en regelgeving op het gebied van verband-
middelen niet aansluit op de huidige praktijk 
van de wondbehandeling en dat er sprake is 

van een gebrek aan professionele standaarden voor het 
gebruik van materialen. Ook is er veel onduidelijkheid 
over wie voor wat verantwoordelijk is binnen de wond-
zorg. Er blijken vooral veel knelpunten in het verwijs-
proces te zijn vooral binnen de eerste lijn en tussen de 
eerste lijn en de tweede lijn. Over het gebruik van 
producten wordt verder gezegd dat er geen wetenschap-
pe lijke onderbouwing is op grond waarvan een keuze 
wordt gemaakt voor de toepassing van een bepaald type 
product. Door gebrek aan evidence kan niet worden 
gesteld dat het ene product beter is dan het andere.  
Dat wil volgens het CVZ overigens niet zeggen dat geen 
enkel verband werkt.    

Wie ontwikkelt de standaard?
In de rapportage aan de minister wordt verder uitgebreid 
stilgestaan bij een kwaliteit standaard voor de wond-
behandeling. Het CVZ stelt dat alle betrokkenen vinden 
dat er een dergelijke standaard moet komen en dat het 
logisch is dat al bestaande richtlijnen op het gebied van 
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het veneuze ulcus, het arteriele ulcus, het diabetische 
ulcus en decubitus hierin worden opgenomen.  
Het CVZ vindt dat in de kwaliteitstandaard ook moet 
worden afgesproken welke (soorten) producten bij 
voorkeur gebruikt moeten worden, waarbij ook rekening  
moet worden gehouden met de kosten.  
De verantwoordelijkheid voor de ontwikke-ling van deze 
standaard ligt volgens het CVZ bij de professionals, de 
cliënten en de zorgverzekeraars. Ja, u leest het goed:  
bij de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard 

wondbehandeling moeten ook cliënten en zorgverzeke-
raars een belangrijke rol spelen! En, wordt er dan aan 
toegevoegd, “een dergelijke standaard kan een goede 
basis vormen voor verzekeraars om te beoordelen welke 
producten voor de behandeling van complexe wonden 
voor vergoeding in aanmerking moeten komen.” Het komt 
er dus op neer dat volgens het CVZ de zorg verzekeraars 
de kwaliteitsstandaard opstellen en op basis daarvan 
bepalen welke producten wel en welke niet gebruikt 
kunnen worden. Dit is toch wel erg het verhaal van de 
slager die zijn eigen vlees keurt. Maar los daarvan: hoe 
kan het CVZ de positie van de profes sionals bij dit proces 
zo onder het tapijt schuiven. Het kan toch niet zo zijn dat 
zorgverzekeraars en clienten de inhoud van het werk van 
de professionals gaan bepalen.  
Als vaktijdschrift wil het NTVW daar stelling te tegen 
nemen. Het is teleurstellend en ook onbegrijpelijk dat 
volgens het CVZ deze drie partijen verantwoorde lijkheid 
zijn voor het ontwikkelen van een kwaliteitstandaard voor 
wondbehandeling. De verantwoordelijkheid voor het 
ontwikkelen van zo’n standaard hoort te liggen bij wond-
professionals. Het is duidelijk dat dat op een heldere en 
transparante manier moet gebeuren. Maar het is even 
duidelijk dat zorgverzekeraars en cliënten in een totaal 

Gaan zorgverzekeraars en cliënten de inhoud 
van het werk van de professional bepalen?

andere fase van het proces hun verantwoordelijkheid en 
hun functie kunnen en moeten vervullen bij het streven 
naar meer kwaliteit. 

Functiegericht
Tot slot nog dit. Het CVZ constateert dat de huidige wet- 
en regelgeving op het gebied van verbandmiddelen niet 
aansluit op het zorgproces rond wondbehandeling.  
Na een afweging van verschillende scenario’s is het CVZ 
tot de conclusie gekomen dat handhaving van de te 
verzekeren prestatie “verbandmiddelen” binnen de 
extramurale hulpmiddelenzorg het beste is. 
Modernisering van deze te verzekeren prestatie kan 
plaatsvinden door “verbandmiddelen” functiegericht te 
omschrijven. Dat is ook bij andere hulpmiddelen immers 
zo gebeurd. In de systematiek van de functiegerichte 
omschrijving wordt de beoordeling van producten meer 
aan partijen overgelaten. Daarom is de komst van een 
kwaliteitsstandaard ook zo belangrijk. Het is volgens het 
CVZ aan de zorg verzekeraars om met inachtneming 
van de toepasselijke wet- en regelgeving te 
bepalen of bepaalde wondzorg producten 
aan de wettelijke eisen voldoen of niet. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 


