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Onderzoek Duxxie: Aantal verwijsbrieven daalt in hoog tempo 
 
Houten, 17 juli 2019 – Een verwijsbrief voor het aanvragen van hulpmiddelen is steeds 
minder vaak nodig. De daling bij hoog-laagbedden bedroeg het afgelopen jaar 96 procent. 
Dat blijkt uit onderzoek van Duxxie, het snelst groeiende online platform voor 
zorghulpmiddelen. 
 
‘Daarmee blijkt dat de inspanningen van onder meer het ministerie van VWS en 
Zorgverzekeraars Nederland in het kader van Ontregel de Zorg effect hebben,’ zegt Paskal van 
Lomm, oprichter van Duxxie. ‘Wij dragen daar met onze zeer snelle bestelservice graag aan bij.’  
 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van informatie uit het bestelsysteem van Duxxie. ‘We 
hebben die cijfers op een rij gezet en kwamen tot opmerkelijke conclusies,’ aldus Van Lomm. 
 
Van 29 naar 1 procent 
Een voorbeeld betreft de aanvraag door wijkverpleegkundigen van hoog-laagbedden. In 2018 
was nog voor 29 procent van deze bestellingen een verwijsbrief nodig. Nu is dit nog maar 1 
procent. Dit betekent dus een relatieve daling van 96 procent. 
 
Iets vergelijkbaars geldt voor anti decubitus kussens en matrassen. In 2018 vroegen alle grote 
verzekeraars en leveranciers hiervoor nog om een verwijsbrief, nu geen één meer. ‘De eerder 
aangekondigde maatregel dat voor hulpmiddelen op en rond het bed geen verwijsbrief meer 
nodig is lijkt dus effect te hebben’ aldus Paskal Van Lomm. 
 
Administratieve last 
Dat het aanvragen van verwijsbriefjes een administratieve last is, bleek uit eerder onderzoek 
van Duxxie. Gemiddeld blijkt een verpleegkundige er per maand 2 uur mee kwijt te zijn. Het 
merendeel oordeelt dat de zorg efficiënter en eenvoudiger wordt zonder verwijsbrief. ‘Een 
huisarts heeft geen expertise op gebied van hulpmiddelen, waarom daar toch de 
verantwoording neerleggen? Het is met name dat nutteloze gevoel dat veel ergernis geeft,’ 
aldus een van de deelnemers aan dit eerdere onderzoek.  
 

-------------------------------------------------------------- 

 

Over Duxxie: 
Al meer dan 6.000 zorgprofessionals registreerden zich bij Duxxie, het snelst groeiende onafhankelijke 
online platform voor zorghulpmiddelen. Onze missie is om het regelen van de zorg thuis zo makkelijk 
mogelijk te maken. Bij Duxxie vind je hulpmiddelen, wondmateriaal, voeding en talloze andere 
zorgproducten van meer dan 25 leveranciers. Als zorgprofessional kies je wat nodig is en Duxxie zorgt 
ervoor dat alles aan huis wordt geleverd. Ook nemen we alle administratieve rompslomp over. Dat gaat 
steeds gestroomlijnder. De snelste bestelling van een hoog-laag-bed vond plaats in 99 seconden. En we 
streven ernaar om die tijd nog verder te verkorten. www.duxxie.nl 
 

Voor de redactie: 

● Overige persberichten vind je hier https://www.duxxie.nl/nl/blog 

● Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met: 

○ Paskal van Lomm van Duxxie: +31 6 5240 7672 en paskal@duxxie.nl 
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