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In de veldafspraken is de gezamenlijke definitie van Gepast Gebruik opgenomen. 
Ook zijn in de veldafspraken de uitgangspunten vastgesteld, waaronder de opdracht 
voor de werkgroep Gepast Gebruik. 
 
Onderdeel C van de opdrachtformulering van werkgroep Gepast gebruik: 
Doe een voorstel voor hoe we het goede gesprek over Gepast Gebruik van zorg 
organiseren en faciliteren, zowel op landelijk niveau, als tussen individuele 
zorgaanbieder en zorgverzekeraar, als op het niveau van de zorgaanbieder. 
 
In 2022 zullen wij de inhoudelijke gesprekken over Gepast Gebruik opstarten. In de 
werkgroep en in het programmateam zijn over dit proces een aantal 
uitgangspunten afgesproken: 

- Het is belangrijk om landelijk met elkaar het gesprek te voeren over Gepast 
Gebruik (en niet alleen lokaal). 

- De veldafspraken over de definitie en uitgangspunten van Gepast Gebruik 
zijn het startpunt. 

- Het landelijke gesprek levert goede voorbeelden op van Gepast Gebruik, die 
lokaal kunnen worden ingezet. 

- Een grote en actieve betrokkenheid vanuit de beroepsgroep is cruciaal.  
- Er worden dialoogtafels ingericht onder de werkgroep Gepast Gebruik. 
- Aan de dialoogtafels nemen naast de beroepsgroepen ook 

vertegenwoordigers deel van patiënten, zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. 

- Landelijk agenderen we onderwerpen, die vervolgens aan dialoogtafels 
worden besproken. Bestaande voorbeelden kunnen ook input zijn voor de 
agenda. 

- Voor elke dialoogtafel is het startpunt een onderzoeksvraag/hypothese. 
Spiegelinformatie is ondersteunend. 

- Zorgprofessionals ontlasten we waar mogelijk, maar zijn wel de sleutel voor 
een goede interpretatie. 

- Het schetsen van de juiste context is belangrijk om draagvlak te creëren voor 
de dialoogtafels. 

- De dialoogtafels starten met een goede kick-off en de juiste 
informatievoorziening.  

- Goede afstemming met bestaande landelijke overlegvormen (geen 
dubbelingen). 

 



 

Om tot goede voorbeelden van Gepast Gebruik te komen, doorlopen we het 
onderstaande proces. Stap 1 en 6 vinden plaats op de landelijk tafel (in 2022: 
werkgroep Gepast Gebruik/programmateam). De stappen 2 t/m 5 aan de 
dialoogtafels.  
 
Proces 

1. Agenderen van onderwerpen 
2. Formuleren van onderzoeksvraag/hypothese 
3. Analyseren van alle beschikbare informatie (inclusief spiegelinformatie) 
4. Interpreteren van uitkomsten analyse 
5. Beschrijven van het goede voorbeeld Gepast Gebruik 
6. Vaststellen en eventueel opnemen in veldafspraken 

 
Het proces eindigt niet na het vaststellen. Bij elk voorbeeld moet ook een 
vervolgproces worden ingericht van leren, verbeteren, opvolgen. Hierover worden 
nog afspraken gemaakt.  


