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Voor u ligt de handreiking Zorg 
& Geld. Zorggeld is - simpel 
gezegd - geld dat bedoeld is 
voor de zorg. De verzekeraar, 
het zorgkantoor en/of de 
gemeente geven geld aan 
zorgorganisaties voor de zorg 
die ze leveren aan cliënten. 
De zorgorganisatie moet dit 
geld aan de zorg voor cliënten 
besteden. Ze mogen ook een 
deel van het geld gebruiken 
voor bijvoorbeeld kantoren en 
managers. 
LOC krijgt vaak vragen van 
cliënten en cliëntenraden 
over zorginstellingen die 
geld in rekening brengen 
voor bepaalde diensten. 
Cliëntenraden willen ook graag 
weten of de zorginstelling het 
geld dat binnenkomt juist 
besteedt. 

Een cliëntenraad zit dicht bij het 
vuur. Om te beoordelen of de 
theorie met de praktijk klopt, is 
alertheid nodig. Als cliënten en 
patiënten tevreden zijn over de 
zorg dan letten ze doorgaans 
niet op vergoedingen en 
kosten. Pas wanneer er on-
vrede over de zorg is, maken 
mensen zich druk om de 
rekening. Voor cliëntenraden 
draagt deze handreiking bij 
aan bewustwording, goede 
informatie, het nemen van 

verantwoordelijkheid en 
het samen werken aan 
verbeteringen over zorggeld-
vraagstukken. 

Waar gaat deze 
handreiking over?
De handreiking biedt twee 
stappenplannen voor 
cliëntenraden. Het stappenplan 
‘waar gaat het geld naartoe’, 
over hoe je als cliëntenraad 
betrokken en geïnformeerd 
raakt over de financiën in 
een zorginstelling. En het 
stappenplan ‘inzicht in de 
extra diensten’, beschrijft de 
rol van cliëntenraden met 
betrekking tot extra diensten 
en (onterechte) bijbetalingen 
in de zorg. Daarnaast komen 
in verschillende interviews 
mensen aan het woord die 
elk vanuit hun eigen rol met 
zorggeld te maken hebben. 
Samen met de stappenplannen 
leveren zij informatie, stellen 
ze vragen, komen met tips en 
handvatten om het onderwerp 
zorggeld op de agenda te 
zetten en op te pakken. De 
handreiking gaat verder in op 
casussen over zorggeld vanuit 
de praktijk. 

Hoe is de handreiking tot 
stand gekomen?
Deze handreiking is een 

onderdeel van het project 
‘Vroegtijdige signalering 
van mogelijke zorgfraude’. 
Vijf cliëntenorganisaties 
(LOC Zeggenschap in zorg, 
het Landelijk Platform GGz 
(LPGGz), NOOM, Per Saldo 
en Stichting Klokkenluiders 
VG) hebben hun achterban 
opgeroepen om melding te 
doen over vermoedens van 
fraude en oneigenlijk gebruik 
van zorggeld. Daarnaast 
organiseerde LOC, samen met 
de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa), vijf bijeenkomsten voor 
cliëntenraden over besteding 
van zorggeld. Informatie 
uit deze bijeenkomsten is 
verwerkt in deze handreiking. 
We willen de raden die 
aanwezig waren op de 
voorlichtingsbijeenkomsten en 
de NZa, heel graag bedanken 
voor hun inbreng. 

De cliëntenraad kan een 
belangrijke bijdrage leveren 
om de besteding van zorggeld 
transparanter te maken. Wij 
hopen dat de handreiking u 
inspireert een bijdrage te  
blijven leveren. 

Hebt u na het lezen van  
de brochure nog vragen? 
Neem contact op met LOC of 
ga naar www.loc.nl/zorggeld

inleiding

Wij wensen u veel leesplezier
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“Ik was verbaasd 
over hoe weinig 
verantwoording 
er wordt afgelegd 
in de zorg”

Henk Smets begon dertien jaar geleden in de cliëntenraad. Dankzij zijn achtergrond 
in het bedrijfsleven kreeg hij al snel de financiële klussen toegeschoven. Nu helpt hij 
alweer enkele jaren andere cliëntenraden met het lezen van financiële stukken als 
‘expert’ van de zorggeldpool van LOC.

Hoe bent u hier ingerold?
“Mijn schoonmoeder zat in een 
verzorgingshuis en al snel – ik 
was net gepensioneerd – kwam 
ik daar in de cliëntenraad 
terecht. Met mijn ervaring 
in het bedrijfsleven ben ik 
gaan kijken wat er in de 
zorginstelling gebeurde. 
Ik was verbaasd over hoe 
weinig verantwoording er 
wordt afgelegd in de zorg. 
Ik las de jaardocumenten en 
dacht: wat heb ik nou eigenlijk 
gelezen? Weinig cijfers waren 
uitgesplitst. Zo ben ik eigenlijk 
zelf maar begonnen om een 
zogenoemd kengetallenrapport 
te ontwikkelen. Een rapport 
met specifieke cijfers die echt 
iets zeggen.”

en de zorginstelling 
omarmde die inzet?
“Er is heel wat discussie aan 
vooraf gegaan, maar uiteindelijk 
kreeg ik van het bestuur 
toestemming om samen met de 

financiële man te kijken naar 
de achterliggende cijfers van 
het jaardocument. Cijfers van 
zorgkosten zoals salariskosten 
of behandelkosten, materiële 
lasten, verblijfskosten en 
overige kosten zoals over- 
head en bijvoorbeeld gebouw-
kosten. Daar is toen een 
eerste kengetallenrapport 
uit gekomen. Hierin waren de 
cijfers die in een jaardocument 
op een hoop worden gegooid, 
uitgesplitst.”

Wat kan de 
cliëntenraad met zo’n 
kengetallenrapport?
“Daar kun je bijvoorbeeld uit 
halen hoeveel verzorgend 
personeel er beschikbaar is 
per cliënt. Of de kosten voor 
voeding per cliënt. En wat 
het opleidingsniveau is van 
het personeel. Cijfers over 
ziekteverzuim zeggen vaak 
weer iets over de motivatie 
van het personeel. Bij een 

‘Een cijfer 
zegt op 
zichzelf 

misschien nog 
niet zoveel, 
maar wel als 
je dat jaren 
achtereen 
bijhoudt.’

interview Henk Smets
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hoog ziekteverzuim gaat er 
mogelijk iets niet goed in de 
zorginstelling. De cijfers die je 
zult vinden zeggen op zichzelf 
misschien nog niet zoveel, maar 
wel als je deze jaren achtereen 
bijhoudt. Uiteindelijk is het doel 
om met deze cijfers na te gaan 
of geld wat men beschikbaar 
stelt voor zorg, ook echt wordt 
besteed aan zorg. Dat soort 
informatie haal je niet uit een 
normaal financieel jaarverslag.”

Is het overal eenvoudig om 
aan informatie te komen?
“Mijn ervaring is dat dat in 
de verpleging en verzorging 
lastiger is dan bijvoorbeeld in 
de geestelijke gezondheidszorg. 
Maar bedenk wel: het is geen 
geheime informatie: deze 
getallen zijn bekend in de 
organisatie, al moet je ze nog 

wel even op de juiste manier 
combineren. Het opstellen van 
zo’n rapport mag dan ook niet 
meer dan een halve dag duren, 
anders doe je wat verkeerd.”
 
Hoe kijkt de raad van 
Bestuur er nu tegenaan?
“In het begin was de Raad van 
Bestuur er niet van overtuigd 
dat een kengetallenrapport 
nut had. Nu werkt ze er zelf 
ook aan mee. Ook zij hebben 
ingezien dat het historische 
waarde heeft als je naar de 
tendensen over de afgelopen 
jaren kijkt, bijvoorbeeld na een 
bezuinigingsronde.”

Op de volgende pagina staat 
het stappenplan ‘waar gaat 
het geld voor de zorg naartoe’. 
Hierin staat beschreven hoe 
de cliëntenraad in zes stappen 

kan komen tot een beter 
inzicht in de financiële cijfers 
van de instelling. En hoe de 
raad tot acties kan komen.

Stel vragen schriftelijk per 
brief of per e-mail. Veel 
mensen pakken nu de 
telefoon. Schriftelijk heeft als 
voordeel dat het antwoord 
op papier staat. Zo wordt 
u minder gemakkelijk 
afgescheept. Mensen zullen 
ook zorgvuldiger antwoorden 
wanneer u schriftelijke 
vragen stelt. De andere partij 
zal zich ook realiseren dat 
het antwoord zwart op wit 
staat.

Tip

Å Weet u hoeveel 
geld er per cliënt 
aan voeding wordt 

besteed?
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Stappenplan: 

Waar gaat 
het geld 
voor de zorg 
naartoe? Heeft iemand zorg nodig? 

Dan is er geld van de 

verzekeraar, het zorgkantoor 

en/of de gemeente om 

deze zorg te betalen. De 

verzekeraar, het zorgkantoor 

en/of de gemeente geven dit 

geld aan de instelling die de 

zorg levert. De zorginstelling 

moet dit geld gebruiken voor 

de zorg aan cliënten. Ze 

mogen een deel van het geld 

gebruiken voor bijvoorbeeld 

kantoren en managers. 
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Het is belangrijk te weten hoeveel geld er naar de zorg gaat. Cliëntenraden 

kunnen daar een rol bij spelen. Dit stappenplan helpt u als cliëntenraad om te 

onderzoeken hoeveel geld er naar de zorg gaat. En hoeveel naar andere zaken. 

Zodat u daar vervolgens met de manager over in gesprek kunt gaan. En kunt 

zorgen dat er zoveel mogelijk geld gaat naar de directe zorg aan cliënten. 

Ten slotte leest u hier hoe LOC u daarbij kan helpen.

Welke vragen heeft de cliëntenraad?
De zorginstelling is verantwoordelijk voor het leveren van 
verantwoorde zorg. Met andere woorden of de goede zorg 
op een goede manier gegeven wordt. Onderdeel van verant-
woorde zorg is dat het geld goed besteed is. U kunt in de 
cliëntenraad nagaan welke vragen er zijn over de financiën van 
de instelling. Dat kunt u doen door signalen van cliënten over de 
zorg te verzamelen. En door het jaardocument maatschappe-
lijke verantwoording te lezen. Hierin staat wat de zorginstelling 
het afgelopen jaar heeft gedaan (jaarverslag). En waar zij het 
geld aan heeft uitgegeven (jaarrekening). 

U kunt denken aan de volgende vragen:
¡ Is er een overzicht van de kosten en uitgaven per 
 locatie/regio? Of alleen van de hele zorgorganisatie?
¡ Zijn de uitgaven ongeveer gelijk aan wat er in de 
 begroting staat?
¡ Wat zijn de reserves?
¡ Is het eigen vermogen veel meer of minder dan vorig jaar?
¡ Zijn er schulden of leningen?
¡ Zijn er grote veranderingen ten opzichte van eerdere jaren?
¡ Zo ja, waarom zijn de bedragen dit jaar anders dan 
 vorige jaren?
¡ Is de zorginstelling financieel gezond?

Bespreek in de cliëntenraad welke vragen het belangrijkst zijn. 
Verzamel de vragen en schrijf ze op.

1Stap
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Welke informatie mist de cliëntenraad nog?
Het jaardocument en ervaringen zijn niet altijd voldoende voor 
een compleet beeld. Het kan goed zijn om met zogenoemde ken-
getallen te werken. Dat zijn toetspunten, waarmee u kunt zien 
waar de zorgorganisatie het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld:
¡ Wat is het aantal verzorgenden per cliënt? Ofwel hoeveel 
 handen staan er aan het bed? 
¡ Wat zijn de kosten voor eten en drinken per cliënt?  
 Waardoor verschillen de getallen van jaar tot jaar? En is  
 dit te merken in de kwaliteit van het eten? 
¡ Wat is het niveau van het personeel? Krijgt personeel 
 scholing en bijscholing? 
¡ Wat zeggen de cijfers over de motivatie? Is het ziekte-
 verzuim heel erg hoog in vergelijking met andere 
 instellingen in de sector? 

Het voordeel van een kengetallenrapport is dat de bedragen  
zijn uitgesplitst. Een rapport met kengetallen is helemaal 
interessant als de zorgorganisatie die over meer jaren kan 
leveren. Dan kunt u de cijfers vergelijken en zien wat de ont-
wikkelingen zijn. Waar geeft de zorgorganisatie meer geld  
aan uit? En waaraan minder? Daarmee zijn ook de gevolgen  
van een fusie, reorganisatie of bezuiniging duidelijk.

Bespreek in de cliëntenraad of het zinvol is een kerngetallen-
rapport te laten maken. En bepaal ook welke kengetallen in het 
rapport opgenomen moeten zijn. LOC kan u helpen (zie kader op 
pagina 9). U hoeft dit kengetallenrapport niet zelf te maken. 
Ga in gesprek met de zorgaanbieder over een kengetallen-
rapport en de kengetallen die daarin zouden moeten staan. 
Wanneer u het daarover eens bent, kan de zorgaanbieder aan 
de financiële administratie vragen om een kengetallenrapport 
te laten maken. 

2Stap
Er is een aantal cijfers die 
u als cliëntenraadslid zelf 
kunt berekenen zoals de 
financiële kengetallen. 
Daarmee kunt u in de gaten 
houden of de zorginstelling 
haar financiën op orde heeft:

•	Rentabiliteit (ofwel 
 netto marge): deel het 
 netto resultaat van de  
 zorginstelling door de  
 bedrijfsopbrengsten.  
 Dit cijfer zegt wat over de  
 winstgevendheid van de  
 zorgaanbieder over een  
 jaar. 
•	 Solvabiliteit (budgetratio):  
 deel het eigen  
 vermogen door de totale  
 opbrengsten. Dit cijfer laat  
 zien of de zorgaanbieder  
 in de toekomst aan haar  
 verplichtingen kan voldoen.
•	 Liquiditeit: deel vanuit  
 de balans de vlottende  
 activa door de kortlopende  
 schulden. Dit cijfer laat  
 zien of de zorgaanbieder  
 op korte termijn aan haar  
 verplichtingen kan voldoen.

Kijk op www.loc.nl/zorggeld 
om te zien wat ongeveer 
de norm is voor rentabiliteit, 
solvabiliteit en liquiditeit.

Tip!

3Stap
Voorbereiden gesprek met de zorgaanbieder
In stap 1 en 2 heeft u in de cliëntenraad gekeken welke vragen er leven. In stap 3 stelt u de vragen 
op. Dat kunt u het beste schriftelijk doen, zodat de zorgaanbieder zich goed kan voorbe- 
reiden op het gesprek. Sommige cliëntenraden vinden het lastig kritische vragen te stellen. Dat 
is niet nodig. Zo lang het maar opbouwend is. Een scherpe, actieve cliëntenraad weet vaak juist 
respect af te dwingen bij een zorgaanbieder. Zo wordt u na verloop van tijd partner in een samen-
werking op een gelijkwaardige basis. U moet het samen doen.
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Wilt u meer weten over 
wat u nodig heeft om een 
kengetallenrapport te laten 
maken? Of hoe u meer 
informatie boven tafel krijgt? 
Of wilt u weten hoe u de 
cijfers kunt lezen? Komt u 
er in het gesprek met de 
zorgaanbieder niet uit? Neem 
dan contact op met LOC voor 
ondersteuning (Vraagbaak: 
vraagbaak@loc.nl of 
030-2843200). LOC heeft 
deskundigen die u graag 
helpen: de zorggeldpool. Op 
www.loc.nl/zorggeld vindt 
u meer informatie over het 
kengetallenrapport en de 
zorggeldpool.

Hulp nodig?

Evaluatie
Het is goed na bijvoorbeeld 
een half jaar met de zorg-
aanbieder te bespreken wat 
de zorgorganisatie heeft 
gedaan met uw adviezen. 
Heeft u afspraken gemaakt 
over een kengetallenrap-
port? Dan kunt u kijken of 
dat rapport er is.

5StapIn gesprek
De volgende stap is met de zorgaanbieder in gesprek gaan over 
de opgestelde vragen en de antwoorden. Probeer daarin ook 
vooral na te gaan waarom de zorgaanbieder bepaalde keuzes 
heeft gemaakt. Is er iets veranderd de afgelopen tijd? Zorg dan 
dat de zorgaanbieder uitlegt waarom dat zo is. Daar moeten 
goede redenen voor zijn. Ook is dit het moment om afspraken 
over een kengetallenrapport te maken.
U kunt dan ook afspraken maken en die vastleggen in een  
rapportage over de volgende punten:
	

¡ Wat heeft de cliëntenraad nodig heeft om goed over  
 de financiën te kunnen adviseren?
¡ Op welke punten is er verbetering nodig?
¡ Wanneer is het kengetallenrapport klaar?
¡ Twee keer per jaar het thema financiën op de overleg- 
 agenda.

4Stap

Bespreken kengetallenrapport
Deze stap geldt alleen als er een kengetallenrapport is. 

Bespreek de uitkomsten van het kengetallenrapport in de  
cliëntenraad. Kijk welke vragen u heeft. Kijk ook of u trends 
kunt ontdekken of verschillen met eerdere jaren. En kijk ook 
of er vergelijkbare getallen zijn van andere instellingen. U kunt 
deze vragen vervolgens schriftelijk opstellen en aan de zorg-
aanbieder sturen. Ga hierna ook in gesprek met de zorgaan-
bieder. Bespreek de vragen en de antwoorden. Ook kunt u 
afspraken maken over wat er moet verbeteren. Na een half 
jaar kunt u kijken of de verbeteringen zijn doorgevoerd.

6Stap
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Een overzicht van 
verschijningsdata 
geeft de centrale 
cliëntenraad de 
mogelijkheid om 

mee te denken en 
vragen te stellen

Æ
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Rivas Zorggroep: 
  Proactief werken dankzij 
  planningsoverzicht

De centrale cliëntenraad van Rivas Zorggroep maakt dankbaar gebruik van de 
planning- en controlcyclus van de zorgorganisatie. Hiermee heeft de raad meer invloed 
op het jaarplan en de begroting. Nettie Saarloos, ambtelijk secretaris van de cliënten-
raad bij Rivas Zorggroep, vertelt hoe dat in z’n werk gaat.

Wat is een planning- en 
controlcyclus eigenlijk?
“Een planning- en controlcyclus 
is een overzicht waarin staat 
welke stukken wanneer zullen 
verschijnen. Eén keer in de vijf 
jaar het beleidsplan en jaarlijks 
het jaarverslag, de planbrief 
of jaarplan en begroting. Zo’n 
overzicht van verschijningsdata 
geeft de centrale cliëntenraad 
de mogelijkheid om mee te 
denken en vragen te stellen.”

Hoe gaat dat in z’n werk?
“In de planning- en control-
cyclus werkt men met een 
zogenoemde Balanced Score 
Card; een sturingsinstrument 
dat inzichtelijk maakt in 
hoeverre de gestelde beleids-
doelen van de organisatie zijn 
gerealiseerd. Daarnaast krijgt 
ieder regiocliëntenraad het 
conceptjaarplan van de regio 
cliëntenraden onder ogen. In 
dit conceptjaarplan staan de 
plannen die voor alle regio’s 
van toepassing zijn, plus 

voor iedere regio afzonderlijk 
de specifieke plannen. De 
cliëntenraden in de regio 
kunnen met de regiomanagers 
in gesprek gaan over de 
plannen en advies geven.”

Tot welke verbeteringen 
heeft dit geleid?
“Als de cyclus er niet was, 
hadden we nu geen inzicht 
gehad in wanneer we welke 
stukken kunnen verwachten. 
Omdat we dat wel hebben kan 
de centrale cliëntenraad daar in 
zijn jaarplanning rekening mee 
houden en de onderwerpen op 
de agenda zetten. Zo kan je dus 
proactief in plaats van reactief 
werken.”

en hoe gaat het dan verder? 
“In de centrale cliëntenraad 
maar ook in de 
regiocliëntenraden benoemen 
we een stuk of zes speerpunten 
die een relatie hebben met het 
jaarplan. Aan elk speerpunt zijn 
een paar leden verbonden die 
een advies voorbereiden voor 
de vergadering. Na bespreking 
in de cliëntenraad geven we 
advies. Zo merkte de centrale 
cliëntenraad op dat er zeer 
verschillend werd omgegaan 
met enkele regelingen. Dit 
is besproken en de directie 
is teruggekomen met een 
schriftelijke reactie waarin is 
aangegeven dat de wettelijke 
regeling leidend is.”

’Door de 
cyclus krijgen 
we inzicht’

Æ
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NOOM: 
voorkomen dat 
oudere migranten 
slachtoffer worden 
van fraude
NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere 
Migranten, neemt ook deel aan het project zorgfraude 
en oneigenlijk gebruik van zorggeld. Waarom? Komt 
zorgfraude bij migranten vaker voor? En wat kunnen 
cliëntenraden doen? Freddy May, coördinator bij NOOM, 
geeft uitleg.

Waarom doet NooM mee 
aan dit project?
“Bij migranten is er te weinig 
bekend over fraude en 
oneigenlijk gebruik,” vertelt 
Freddy May. “Migranten kennen 
het Nederlandse zorgstelsel 
niet. Ze weten niet goed wat 
er allemaal te koop en mogelijk 
is. Ook zijn veel allochtone 
ouderen de Nederlandse taal 
niet goed machtig. Hierdoor 
kunnen ze eerder slachtoffer 
worden van fraude. Daarnaast 
is men gewend om zorg op 
te vangen in de eigen familie. 
Een handicap of ziekte als 
dementie is bij veel groepen 
nog een taboe. Zij zullen 
dan ook niet snel zorg gaan 
vragen.”

In het kader van dit project 
zocht NOOM meer informatie 
over het onderwerp. Freddy 
May schrok van het aantal 
fraudegevallen met het 
persoonsgebonden budget 
(pgb). “Mensen worden 
benaderd, soms ook door 
mensen uit hun eigen 
omgeving. Malafide pgb-
bureau’s houden hen een 
rooskleurig plaatje voor over 
het persoonsgebonden budget. 
Zo’n pgb-bureau vraagt budget 
aan voor de cliënt, beheert het 
én verleent tegelijkertijd ook de 
zorg. Mensen krijgen dan vaak 
veel minder zorg dan waarvoor 
ze een indicatie hebben.” 
Soms worden familieleden 
(mantelzorgers) van de cliënt 

partnerorganisatie

“Verwacht niet 
dat migranten 
die al dertig 

jaar in 
Nederland 
wonen, ook 

weten hoe het 
zorgstelsel 

in elkaar zit.”
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als huishoudelijke hulp in dienst 
genomen, die dan verder alles 
voor de cliënt moeten regelen. 
“Daarom doen we ook mee aan 
dit project. Om te voorkomen 
dat mensen slachtoffer worden 
van fraude. Ze moeten weten 
wat goede kwaliteit van zorg is 
en waar hun indicatie recht op 
geeft.”

Mensen bewust maken
Mensen bewust maken is de 
eerste stap, denkt Freddy. “Ze 
moeten eerst de verkeerde 
situaties leren herkennen.” 
NOOM heeft contactpersonen 
binnen verschillende groepen 
geïnformeerd. Zij geven weer 
informatie terug en wijzen 
mensen op de mogelijkheden 

voor het melden van fraude. 
Ook hebben de organisaties 
die onder NOOM vallen, met de 
kennis die NOOM opdeed in het 
project, informatiemiddagen 
en -avonden gegeven. “Tijdens 
de bijeenkomst is goed te 
merken dat mensen heel veel 
niet weten. Men schrok van 
de gevaren en er kwamen veel 
voorbeelden uit de omgeving 
naar boven. Daarnaast wilden 
ze bijvoorbeeld ook weten wat 
een pgb nou eigenlijk was, 
omdat ze dat nog niet kenden.”

Wat is voor cliëntenraden 
en zorgorganisaties 
belangrijk om te weten?
“Verwacht niet dat migranten 
die al dertig jaar in Nederland 

wonen ook hoe weten hoe 
het zorgstelsel in elkaar 
zit.” Eenvoudige informatie 
is daarom belangrijk. 
“Wanneer je als cliëntenraad 
een informatiebijeenkomst 
organiseert is het belangrijk 
om een sfeer te creëren 
die ook voor migranten 
aantrekkelijk is. Welkom zijn 
is belangrijk. Dus niet de 
Nederlandse kop koffie met 
een koekje, maar serveer 
Marokkaanse thee met Turkse 
koekjes. Of Turkse pizza.” Ook 
kan een raad contact opnemen 
met een migrantenorganisatie 
of lidorganisatie van NOOM in 
de eigen omgeving. 

Å ‘De sfeer waarin migranten 
ontvangen worden, is van 

groot belang’
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Kijk verder dan 
de regels alleen
LOC krijgt regelmatig 
vragen binnen over het in 
rekening brengen van geld 
voor (extra) diensten. “De 
regels zijn helder,” aldus 
LOC-medewerker Liesbeth 
Honig. Maar zo roept ze 
op: “Kijk vooral ook verder 
dan de regels alleen.”

Waarom doet loC 
mee aan dit project?
“Wij doen mee omdat we 
regelmatig oneigenlijk gebruik 
van zorggeld zien. Daarbij 
vinden wij het belangrijk dat 
het niet alleen om de cijfers 
gaat. Hoe ga je om met je 
klant? Dat is de vraag die 

centraal moet staan. Vaak 
zie je dat zorgorganisaties 
zomaar ergens geld voor 
vragen. Terwijl het vragen van 
geld voor bepaalde diensten 
en producten soms niet mag, 
maar ook vaak niet past bij de 
zorgvisie van de organisatie.”
“LOC krijgt vragen van 

interview Liesbeth Honig
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cliënten en cliëntenraden 
over het in rekening brengen 
van geld voor bepaalde 
diensten. Het komt voor dat 
zorgaanbieders geld vragen 
voor dingen waar ze geen 
geld voor mógen vragen. Extra 
schoonmaak bijvoorbeeld. 
Terwijl de regels helder zijn: 

schoonmaak komt op kosten 
van de zorginstelling. Verplicht 
worden om een hoog-laagbed 
aan te schaffen (zie het kader) 
en het betalen voor wc-papier 
zijn bekende voorbeelden. Ook 
dat komt op kosten van de 
zorgaanbieder. Het is belangrijk 
dat cliëntenraden hier actie 

De zorgorganisatie moet duidelijke informatie geven aan cliënten over wat extra diensten zijn. È

Soms vraagt een 
zorgorganisatie aan een 
cliënt om zelf een hoog-
laag bed te kopen, of sturen 
ze een rekening daarvoor. 
Wanneer de instelling vraagt 
om een hoog-laagbed dan 
zal dat zijn omdat dat bed 
nodig is om goed zorg te 
verlenen. Daarom moet de 
zorgaanbieder het betalen. 

Voorbeeld: 
hoog-laag bed
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Wilt u meer uitleg over 
de producten of diensten 
waar cliënten recht op 
hebben? Het ‘Rapport richtlijn 
waskosten’ van het Nibud 
geeft een richtlijn over de 
prijs van het wassen. Met 
de ‘Handreiking aanvullende 
diensten’ van LOC, kunt u 
aan de slag met de extra 
diensten in de instelling. 
Ook is er de handreiking 
voor cliëntenraden over het 
gesprek met de manager 
over aanvullende diensten. 
Zie voor meer informatie 
www.loc.nl/waskosten.

Tip

Hoe ga je om met je klant? Dat is 
de vraag die centraal moet staan.

op ondernemen als dat in hun 
organisatie voorkomt.”

Visie van de instelling 
is van belang
Een ander voorbeeld. “Families 
moesten een bijdrage betalen 
voor het opbaren een over- 
leden cliënt in diens zorg-
appartement. De cliëntenraad 
was het hier niet mee eens. 
Ook zijn hier landelijke 

afspraken over. Maar volgens 
de zorgaanbieder zijn er extra 
kosten die daarin niet vergoed 
worden. Toen ik de visie van de 
zorgorganisatie bekeek, paste 
geld vragen voor dat soort 
dingen helemaal niet bij wat de 
organisatie wil. Ook daar kun je 
dan als cliëntenraad dan over in 
gesprek met het management.”
Er zijn aanvullende diensten 

waarvoor een zorgaanbieder 
een vergoeding kan vragen. 
“Maar het is wel belangrijk dat 
dat op basis van vrijwilligheid 
is. Je moet niet gedwongen 
worden zoals je wel eens ziet 
bij sommige servicepakketten.” 
Ook moet de zorgorganisatie 
duidelijke informatie geven 
aan cliënten over wat extra 
diensten zijn. En hoeveel geld 
cliënten daarvoor moeten 

betalen. “De zorgorganisatie 
moet ook een duidelijke 
rekening sturen. Raden hebben 
verzwaard adviesrecht over 
extra diensten en de kosten 
daarvan. Als de cliëntenraad 
nooit een advies heeft kunnen 
geven, kan dat alsnog. Het 
advies telt dan even zwaar.”
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Klokkenluiders VG: 
kijk waar de euro’s 
heen rollen
Familieleden van mensen 
met een verstandelijke 
beperking die wonen 
in een zorginstelling, 
hebben zich verenigd in 
de Stichting Klokkenluiders 
VG. Zij hebben elkaar 
onder meer gevonden 
in hun conflicten met 
zorginstellingen over zorg 
en geld. “Het gesprek 
met de zorgverleners 
en bestuurders is vaak 
moeizaam,” weet José 
Smits, belangenbehartiger 
namens Klokkenluiders VG. 

partnerorganisatie

De makke van het 
huidige systeem is 
dat niemand écht 
toezicht houdt. Æ
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De stichting brengt familieleden 
samen, om met elkaar wat 
te kunnen bereiken als het 
gaat om verbeteringen in 
de zorg. Op de website van 
Klokkenluiders VG werd al ruim 
voor het gezamenlijke meldpunt 
een eigen meldlijn ingesteld, 
waar al snel veel klachten 
binnenkwamen. “Dat deden 
we puur om te signaleren wat 
er mis gaat in de verhouding 
tussen belangenbehartigers 
en zorginstellingen. Meldingen 
gingen over slechte besteding 
van geld. Of over het 
zorgbudget waarvan mensen 
dachten: waar blijft het? Bij 
vragen die via onze meldlijn 
binnenkwamen ging het altijd 
eerst over de kwaliteit van 
zorg. Maar daarnaast kijken 
mensen natuurlijk ook naar 
het geld. Bijvoorbeeld als 
de zorginstelling het geld 

niet aan hun kind of aan 
andere cliënten besteedt, 
maar wel aan de aankoop 
van een hotel. Het steekt dat 
de controles voor houders 
van een persoonsgebonden 
budget (pgb) tot in het 
absurde zijn doorgevoerd, 
maar dat geldverkwistende 
zorginstellingen niet worden 
vervolgd.”

Mensen weten vaak zelf 
niet wat wel en wat niet 
mag? of wat fraude is en 
wat oneigenlijk gebruik? 
“Het begint altijd bij wat 
mensen in hun eigen omgeving 
zien. Vaak willen mensen 
gewoon meer weten. Of 
mensen zeggen: misschien 
klopt het wel wat er gebeurt, 
maar ik weet niet hoe ik dat 
kan nagaan. De makke van het 
huidige systeem is dat  

Ç ‘Inzicht krijgen is 
de eerste stap’
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niemand écht toezicht houdt. 
Binnen de instelling zelf 
is het bijvoorbeeld aan de 
mensen om te klagen, of aan 
bijvoorbeeld de cliëntenraad. 
Als dat zou werken zou dat 
prima zijn, maar het werkt 
niet omdat er een extreme 
afhankelijkheidsrelatie is. Het 
idee is: je dient een klacht in 
als er iets niet goed gaat in 
de zorg of als de verhouding 
tussen zorgontvanger en 
zorgaanbieder scheef loopt. En 
kom je daar niet uit, dan ga je 
toch ergens anders heen? Dat 
kan misschien in de curatieve 
zorg maar als je ergens woont 
pak je niet zomaar je boeltje 
op en ga je het bij een ander 
proberen. Niet alleen omdat je 

niet wilt verhuizen, maar de 
vraag is ook of je terecht kunt 
bij een ander.” 

Wat is de positie van de 
cliëntenraad?
“Als cliëntenraad moet je 
in ieder geval informatie 
krijgen. Maar vaak staan 
cliëntenraden machteloos. 
In het bedrijfsleden krijgen 
ondernemingsraden meestal 
een goede training en wordt 
ook aan teambuilding gedaan. 
Dat zie je niet in de zorg. Je 
wordt geacht je werk als 
lid van de cliëntenraad als 
vrijwilliger te doen, zelf je 
kennis te vergaren en zelf 
voor een goede sfeer te 
zorgen. Als je dus wilt dat er 
daadwerkelijk zeggenschap 
is: geef cliëntenraden dan 
de wettelijke bevoegdheden 
en leid ze op, zorg dat ze 
de ruimte krijgen en dat ze 
goed worden ondersteund.” 
En wat kunnen cliëntenraden 
zelf doen? “Zorgen dat ze 
de financiële gegevens per 
locatie krijgen. Zo zie je of 
de budgetten van cliënten 
per locatie of bijvoorbeeld 
landelijk op één hoop worden 
gegooid. Kijk waar de euro’s 
heen rollen. Zo kun je controle 
en toezicht houden. Pas dan 
kan je ook tegen het bestuur 
van de zorginstelling zeggen: 
maar waarom doe je het niet 
anders?” 

Een vrouw gaf de instelling 
waar haar broer woonde 
toestemming om voor hem 
een hogere indicatie aan te 
vragen. Dit gold overigens 
ook voor andere bewoners. 
Ze zouden van het extra 
geld onder meer de groepen 
kleiner maken. Een groep van 
tien mensen zou naar zeven 
gaan. Ze was blij dat de 
groep kleiner zou worden en 
werkte dan ook graag mee 
aan de nieuwe indicatie. 
Maar later bleek dat twee 
groepen van zeven naast 
elkaar werden gezet met de 
deur open. Het werd dus in 
de praktijk een groep van 
veertien, al zijn het formeel 
twee groepen van zeven. 
De vraag is: wat doet de 
instelling met het extra geld?

Kleinere groep?

“Als cliëntenraad 
moet je in ieder 
geval informatie 

krijgen.”
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Stappenplan: 

Inzicht 
in extra 
diensten

De cliëntenraad kan een 

belangrijke rol spelen als het 

gaat om aanvullende diensten 

die cliënten kunnen afnemen. 

Dit stappenplan geeft inzicht 

in hoe een cliëntenraad zich 

kan verdiepen in de extra 

diensten. Ook leest u welke 

stappen u kunt zetten als er 

iets niet klopt of als zaken 

beter kunnen.
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Zorgorganisaties mogen 
geen bijbetalingen vragen 
voor zorg of diensten die 
al op een andere manier 
worden vergoed. De zorg-
instelling kan cliënten wel 
vragen om bij te betalen 
voor aanvullende diensten. 
Maar dan moet de instelling 
eerst aan de cliënten 
duidelijk maken om welke 
aanvullende diensten het 
gaat en hoeveel deze 
kosten. Deze informatie 
moet ook op de website 
van de instelling staan. De 

cliënt kan dan zelf beslissen 
om wel of geen gebruik te 
maken van deze diensten. 
Een cliënt is namelijk niet 
verplicht om aanvullende 
diensten af te nemen.

Als een cliënt eraan twijfelt 
of een bijbetaling wel 
terecht is of het bedrag 
erg hoog vindt, kan hij of zij 
terecht bij de cliëntenraad 
van de zorginstelling. De 
cliëntenraad speelt een 
belangrijke rol op het 
gebied van aanvullende 

diensten. De cliëntenraad 
moet namelijk de aan-
vullende diensten en het 
bijbehorende bedrag hebben 
goedgekeurd. Cliëntenraden 
ontvangen signalen van 
individuele cliënten over dit 
soort bijbetalingen. Wat kan 
een cliëntenraad daarmee 
doen? En welke rechten 
heeft een cliëntenraad 
op basis van de Wet 
medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (Wmcz)?

Opvragen van meer informatie
¡ Zijn er diensten waarvoor cliënten moeten betalen? Kijk op  
 de website van de instelling. Vraag een lijst op bij de  
 zorgaanbieder met alle diensten. 
¡ Zo ja, waarvoor moeten cliënten betalen?
¡ Bekijk het informatiemateriaal dat nieuwe cliënten  
 ontvangen en vraag na hoe en wanneer ze geïnformeerd  
 worden. 
¡ Hoeveel geld vraagt de zorginstelling?
¡ Vraag na of en hoe de instelling toestemming vraagt.
¡ Zijn er klachten bekend van cliënten? Of is er navraag bij  
 cliënten gedaan over hun mening over de extra diensten en  
 de daarvoor gevraagde bedragen?
De cliëntenraad heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft 
om zijn werk te kunnen doen.

1Stap
Zorg voor een vast persoon 
in de cliëntenraad waar 
cliënten signalen of klachten 
kunnen achterlaten. Een 
aanspreekpunt zorgt voor 
duidelijkheid en overzicht. En 
neem individuele signalen of 
klachten serieus. Zoek ook 
uit of er meerdere signalen 
zijn. Eventuele klachten en 
signalen over dit onderwerp 
kan een cliëntenraad 
ook aan het zorgkantoor 
in de regio doorgeven. 
Een zorgkantoor doet dan 
navraag bij de instelling.

Tip!
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Informatie onderzoeken
¡ Zijn deze diensten vrijwillig? Oftewel kunnen cliënten  
 ervoor kiezen of ze er wel of niet gebruik van maken?
¡ Moeten cliënten betalen voor diensten of producten?  
 Zo ja, is dit overeenkomstig met wat volgens de regels is  
 vastgelegd? Zie voor meer informatie: www.loc.nl/zorggeld.
¡ Krijgen nieuwe cliënten duidelijke informatie over de  
 diensten waarvoor ze moeten betalen?
¡ Houden cliënten nog voldoende geld over van hun zak-  
 of kleedgeld?
¡ Wat vindt de cliëntenraad van de bedragen? Of ziet de  
 cliëntenraad andere mogelijkheden?

2Stap Mevrouw woont in een 
aanleunwoning. Zij krijgt 
twee keer twintig minuten 
hulp per week. Dit is hulp 
bij het douchen. Hiervoor 
betaalt zij zo’n 25 euro per 
maand. Opeens komt hier 
een extra rekening bovenop 
van meer dan 60 euro per 
maand. De instelling meent 
namelijk dat iedere dag 
het zorgleefplan ingezien 
moet worden om te kijken 
of mevrouw nog iets nodig 
heeft. Het inzien kost 10 
minuten per dag. Dus 40 
minuten echte zorg vraagt 
70 minuten extra om in de 
gaten te houden dat dat nog 
steeds de zorg is die nodig 
is. De instelling doet dit bij 
iedere cliënt.

Onterechte 
bijbetaling

Indien uw cliëntenraad er niet uitkomt met uw zorgaanbieder en het zorgkantoor, kunt u een 
melding doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa houdt toezicht op zorgaanbieders 
en verzekeraars. Iedere melding wordt door de NZa geregistreerd. Vervolgens wordt 
geanalyseerd of er sprake is van een ongewenste situatie of over treding. Niet elke melding leidt 
tot een actie door de NZa. Dat is afhankelijk van de ernst, de aard en omvang van de melding. 
De NZa komt in actie als het algemeen consumentenbelang in gevaar is, maar treedt niet op bij 
individuele conflicten. Maar het kan wel zijn dat de NZa contact met u opneemt voor een nadere 
toelichting op uw melding. Zie hiervoor ook het stappenplan meldingen van de NZa: 
www.loc.nl/stappenplanmeldingen. 

NZa
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Vervolg
¡ Zijn diensten niet vrijwillig? 
 Dan kan de cliëntenraad daar mee verder. Als eerste kunt  
 u in gesprek met de zorgaanbieder. Hoe kijkt hij tegen uw  
 bevindingen aan? En wanneer en hoe zorgt hij ervoor dat 
 diensten echt vrijwillig zijn? Komt u er niet uit met de  
 zorgaanbieder dan kan uw cliëntenraad een verzwaard 
 advies uitbrengen (zie kader). Ook kunt u hierover in 
 gesprek met het zorgkantoor. Zie voor meer informatie ook 
 www.loc.nl/zorggeld. Als laatste kunt u naar de Nederlandse 
 Zorgautoriteit (NZa), zie het kader NZa op pagina 22.
¡ Moeten cliënten (mogelijk) onterecht betalen? 
 Ga in gesprek met de zorgaanbieder. Wanneer en hoe zorgt 
 hij ervoor dat cliënten niet meer onterecht hoeven te 
 betalen? En hoe krijgen mensen die daar al voor betaalt 
 hebben hun geld terug? De cliëntenraad kan hierover 
 verzwaard advies uitbrengen (zie kader). Ook kunt u hier
 over in gesprek met het zorgkantoor. Zie voor meer in
 formatie ook www.loc.nl/zorggeld. Komt u niet tot een 
 goede afspraak dan kun u een melding maken bij de NZa.
¡ Krijgen cliënten niet de juiste informatie? 
 Deel uw bevindingen met de zorgaanbieder. Ook kunt u een 
 verzwaard advies schrijven. Schrijf op wat er goed gaat en 
 wat er beter kan. Deel ook uw tips en ideeën voor de 
 oplossing. Geef aan wanneer u een schriftelijke reactie van 
 de zorgaanbieder wilt hebben en wanneer u weer in 
 gesprek wilt.
¡ Vindt de cliëntenraad de bedragen te hoog? 
 U kunt nagaan hoe cliënten hierover denken. Bijvoorbeeld 
 via een enquête of in gesprekken. Stel neutrale vragen. Met 
 deze informatie kunt u naar de zorgaanbieder. Vragen die u  
 zou kunnen stellen zijn: 
	 	 ¡ Waarom is er gekozen voor deze bedragen?
	 	 ¡ Heeft de zorgaanbieder onderzoek gedaan naar
   goedkopere mogelijkheden?
	 	 ¡ Wat is de mening van de cliëntenraad en van 
   cliënten? Is de zorgaanbieder het daar mee eens?

Mocht er na het gesprek niets veranderen dan kan uw  
cliëntenraad een verzwaard advies uitbrengen. Ook kunt u  
contact opnemen met het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan 
bemiddelen, zodat er een goede oplossing komt.

3Stap

Over de diensten waarvoor 
de instelling aan cliënten geld 
vraagt of wil vragen, heeft de 
cliëntenraad een verzwaard 
adviesrecht. Het gaat hier 
namelijk over regelingen die 
voor cliënten gelden. De 
procedure van verzwaard is:
¡ De manager moet het  
 advies overnemen.
¡ Als hij het niet over wil  
 nemen, moet hij kijken of  
 er in overleg een oplossing  
 gevonden kan worden.
¡ Lukt dit niet dan moet  
 de manager toestemming  
 vragen aan de  
 Landelijke Commissie van  
 Vertrouwenslieden (LCvV).
¡ Wanneer de manager niet  
 naar de LCvV gaat, kunt  
 u naar de LCvV stappen.  
 LOC kan u hierbij 
 ondersteunen.

Verzwaard 
advies
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LPGGz: alert maken 
op het gevaar van fraude 
en oneigenlijk gebruik
Het Landelijk Platform 
GGz (LPGGz) - één van 
de partners - is een 
koepel van cliënten- en 
familieorganisaties. Nic Vos 
de Wael van LPGGz vindt 
het onverteerbaar dat 
mensen in een kwetsbare 
positie soms gebruikt 
worden om fraude te 
plegen.

partnerorganisatie

“Wij zijn een belangen-
organisatie voor cliënten 
en familie in de geestelijke 
gezondheidszorg (GGz). Als er 
sprake is van zorgfraude, zijn 
cliënten vaak direct getroffen. 
Ze moeten bijvoorbeeld extra 
eigen risico betalen voor 
zorg die niet geleverd is,” 
weet Nic Vos de Wael. “Het is 
onverteerbaar dat mensen in 
een kwetsbare positie soms 
gebruikt worden om fraude 
te plegen. Nog een reden om 
mee te doen aan het project 
is dat wij ons als LPGGz 
gewoon verantwoordelijk 
voelen. De middelen voor 
zorg zijn schaars, overal 
vinden bezuinigingen plaats 
en cliënten ondervinden dat 
aan den lijve.” Elke euro die 
dan aan zorgfraude verloren 
gaat en niet ten goede komt 
aan mensen die het nodig 
hebben, is dan één euro 
teveel. “Overigens merken 
wij in dit project dat in veel 
gevallen geen sprake is van 
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 “De verzekeraar heeft geen zicht 
op de zorg die geleverd is en de 

cliënt heeft geen zicht op de zorg 
die gedeclareerd is.” È
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Elke euro die 
aan zorgfraude 
verloren gaat is 
één euro teveel. 

regelrechte fraude, maar meer 
van verspilling of oneigenlijk 
gebruik. Dat is evengoed 
belangrijk om aan te pakken. 
Wat te denken van een 
zorgaanbieder die extra zorg 
blijft leveren, niet omdat de 
cliënt er beter van wordt, maar 
omdat het extra geld in het 
laatje brengt.”

Hoe hebben jullie je 
betrokkenheid willen 
tonen? 
“Wij hebben ons meldpunt 
Meld je Zorg opengesteld 
voor deze meldactie. Ook 
hebben we ons cliëntenpanel 
van circa 600 personen 
rechtstreeks benaderd of zij 
meldingen van zorgfraude of 
oneigenlijk gebruik hebben. 
En natuurlijk hebben wij dit 
project ook bekend gemaakt 
bij onze lidorganisaties.” Zij 
helpen om mensen attent te 
maken op de meldactie. Veel 
lidorganisaties en regionale 
cliëntenorganisaties hebben 
ook een eigen meldpunt of 
steunpunt. “Daar komen 
mensen die vragen hebben 
over hun zorgdeclaraties. 
Deze spelen ze weer aan ons 
door. Zo kunnen we mensen 
alert maken op het gevaar 
van fraude en op het belang 
om zorgdeclaraties goed te 
controleren.”

en daarnaast willen jullie de 
transparantie vergroten? 
“Allereerst zijn zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars aan zet 

om transparantie te vergroten. 
Wij krijgen bij deze meldactie 
veel signalen van mensen die 
geen declaraties ontvangen. 
Of ze ontvangen alleen 
overzichten die onbegrijpelijk 
zijn. Ook schokkend is 
dat zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars soms 
erg terughoudend zijn met 
informatie verstrekken 
wanneer je vragen hebt over 
een declaratie. Het moet 
normaal worden dat je als 
cliënt inzicht hebt in de zorg die 
geleverd wordt en welke zorg 
wordt gedeclareerd.” De cliënt 
kan helpen door declaraties 
en overzichten goed te 
controleren en door aan de bel 
te trekken als hij het idee heeft 
dat er iets niet klopt. “Bij Meld 
je Zorg kun je altijd met dit 
soort vragen terecht. En vaak 
is er in de eigen regio ook een 
steunpunt of informatiepunt 
waar je met je zorgnota’s naar 
toe kunt gaan, als je iets niet 
snapt.” 

Instellingen aanspreken op 
transparantie
Cliëntenraden zouden de 
instellingen moeten aanspreken 
op transparantie en 
voorlichting, vindt Nic Vos de 
Wael. “Welke informatie krijgt 
een cliënt? Hebben mensen 
inzicht in hun dossier en in de 
kosten van hun behandeling? 
Hoe worden mensen geholpen 
als ze vragen hebben over een 
rekening?” Een ander punt van 
zorg zijn de indicaties voor 
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‘Declaraties goed controleren is een belangrijk onderdeel’ È

Zorg als cliënt dat bij 
het toekennen van het 
zorgbudget al duidelijk is 
waarvoor het geld bedoeld 
is en welke afspraken 
er zijn gemaakt. En zorg 
ervoor dat er na afloop 
ook verantwoording wordt 
afgelegd.

Tip

zorgzwaartepakketten bij 
mensen die intramurale zorg 
ontvangen. Soms blijkt dat 
een instelling zonder overleg 
met de cliënt of familie het 
zorgzwaartepakket verhoogt. 
“Dat betekent meer geld voor 
de instelling, maar niet altijd 
meer zorg voor de cliënt. Het 
is onbegrijpelijk dat een cliënt 
daar dan niets van weet.”

Waarover ontvangen jullie 
de meeste meldingen?
“Het merendeel van 
de meldingen die wij 
binnenkrijgen gaat over de 
zorgverzekeringswet. We 
krijgen diverse meldingen 

van mensen die hoge 
rekeningen ontvangen voor 
een behandeling die niet 
of nauwelijks geleverd is. 
Bijvoorbeeld 500 of 1000 euro 
voor een intakegesprek dat 
geen vervolg heeft gehad. 
Ook zijn er voorbeelden van 
declaraties van gesprekken 
met een psychiater, terwijl 
de cliënt alleen een basisarts 
of een verpleegkundige heeft 
gezien. Het is een schimmig 
gebied, want zoals een van 
onze melders het verwoordt: 
de verzekeraar heeft geen zicht 
op de zorg die geleverd is en 
de cliënt heeft geen zicht op de 
zorg die gedeclareerd is.”
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Per Saldo: 
oneigenlijk 
gebruik of 
fraude moet 
onmogelijk zijn
Per Saldo is de 
belangenvereniging voor 
en door mensen met een 
persoonsgebonden budget 
(pgb). De organisatie was 
dan ook snel in beeld 
toen dit project werd 
aangekondigd. Annelies 
Kienhuis, adviseur van 
Per Saldo: “Er zijn veel 
wilde verhalen over het 
pgb. Maar de rotte appels 
moeten ook uit de mand.”

partnerorganisatie

Het overgrote deel van het 
pgb-geld wordt gebruikt waar 
het voor bedoeld is. Voor 
een klein deel ervan geldt dit 
niet. Soms gebeurt dit niet 
expres, maar het komt ook 
voor dat malafide bureaus 
cliënten verleiden of meeslepen 
in oneigenlijk gebruik of 
frauduleuze handelingen. Daar 
moet iets aan gedaan worden 
want de goeden mogen niet 
onder de kwaden lijden, vindt 
Annelies Kienhuis. “Per Saldo 
staat voor een solide pgb. 
Budgethouders moeten in staat 
gesteld worden om overzicht 
te houden en eigen regie te 
voeren, ook over de financiële 
kant.” Daar hoort ook bij dat 
pgb-houders en hun naasten 
een eigen verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid hebben. 
“Maar we moeten ook de 

regelingen verbeteren en met 
elkaar te zorgen voor een 
werkelijk solide en transparant 
pgb.”

Hoe maak je oneigenlijk 
gebruik of fraude 
onmogelijk? 
“Het is allereerst belangrijk om 
heldere definities te gebruiken. 
Bij oneigenlijk gebruik is er 
geen sprake van kwade opzet, 
bij fraude is dat wel het geval.” 
Al zijn beiden onwenselijk 
wat betreft Annelies. “Als een 
budget toegekend wordt, 
zorg dan dat het helder 
is waarvoor het is en hoe 
verantwoording plaatsvindt. 
En wees er ook alert op 
welke verantwoordelijkheid 
je als budgethouder aangaat. 
Zorgkantoren moeten aan de 
‘voorkant’ goed voorlichten 
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en goede afspraken maken en 
gedurende de looptijd heldere 
controle voeren. Ook moeten 
zij openstaan voor signalen van 
budgethouders en betrokken 
partijen, die oneigenlijk gebruik 
en fraude kunnen voorkomen.”

Meldingen die bij Per Saldo 
binnenkomen gaan veelal 
over niet geleverde zorg. 
Of declaraties die niet 
kloppen met de geleverde 
zorg. Of declaraties die 
gewoon onduidelijk zijn. 
“Als Per Saldo laten we de 
verantwoordelijkheid bij 
de melder. Wel laten we 

zien dat we bereid zijn tot 
ondersteuning als er problemen 
zijn. Of om voorlichting, 
informatie en advies te geven. 
Bijvoorbeeld over hoe een 
declaratie te lezen.”

Nu is het van belang dat de 
betreffende instanties worden 
aangesproken om meldingen 
op te pakken, om te beginnen 
zorgkantoren, aldus Annelies. 
“Want hoewel het langzaam de 
goede kant op gaat, kan het nog 
veel beter. We zien nog te vaak 
dat een serieus signaal niet tot 
een oplossing leidt. Zelfs niet 
als er bijvoorbeeld over een 

Ç ‘We zien nog 
te vaak dat een 
signaal niet tot 

een oplossing leidt’
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bemiddelingsbureau meerdere 
signalen zijn ontvangen. We 
kunnen ook niet garanderen 
dat we op een later moment 
kunnen terugkoppelen wat er 
met een melding is gebeurd.”

Wat doet Per Saldo 
daar aan? 
“We zijn ons ervan bewust 
dat we onze budgethouders 

zo moeten voorlichten, dat 
zij hun verantwoordelijkheid 
kunnen dragen. En dat niet 
alleen wij dit moeten doen, 
maar dat ook andere partijen 
hierin een belangrijke rol 
hebben.” Al blijft het een 
probleem dat zorgontvangers 
in een afhankelijkheidsrelatie 
zitten, denkt Annelies 
Kienhuis. “Budgethouders zijn 

over het algemeen een hele 
geëmancipeerde groep. Maar 
als je met je budget in de hand 
zorg gaat inkopen dan is er 
een risico dat je je soms toch 
niet meer zo onafhankelijk 
voelt. Of dat je onder druk 
wordt gezet, of verleid wordt 
om verantwoordelijkheid 
over te dragen. We kennen 
voorbeelden van mensen die 
eerst zijn weggegaan bij hun 
zorgaanbieder, voordat ze een 
klacht indienden. Omdat ze 
gewoon bang waren dat het 
consequenties zou hebben voor 
de zorg.”

Is het meldpunt een 
oplossing voor het probleem 
dat weinig zorgfraude 
wordt gemeld en opgelost? 
“We zijn laagdrempelig. In het 
voorkomen van oneigenlijk 
gebruik kunnen wij ook 
zeker bijdragen. Maar het 
terugdringen van en voorkomen 
van fraude vraagt om een 
bredere aanpak en inspanning 
van anderen partijen, zoals 
de zorgkantoren. Goede 
afspraken aan de voorkant, bij 
de toekenning van het budget 
en degelijk toezicht op goed 
gebruik ervan bijvoorbeeld. 
Oneigenlijk gebruik of fraude 
moet bij wijze van spreken 
onmogelijk zijn. Maar dat vergt 
nog wel een cultuurverandering 
bij alle betrokken partijen.” 

Er zijn zorginstellingen die 
aan hun cliënten aanbieden 
om het budget voor hen 
beheren, want ‘dan bent 
u van al die sores af als 
budgethouder’. Ook al is dat 
goed bedoeld, pas daar 
als cliënt mee op. Wanneer 
een zorginstelling het budget 
beheert kan dit leiden tot 
belangenverstrengeling. De 
zorginstelling heeft er namelijk 
(financieel) belang bij dat 
het geld zo efficiënt mogelijk 
besteed wordt. Dat strookt 
niet altijd met het belang van 
de budgethouder: zorgen dat 
deze één op één de zorg 
krijgt die hij nodig heeft. 

Dubbele belangen

‘We moeten 
budgethouders 

zo voor- 
lichten, dat  

zij hun verant-
woordelijkheid 
kunnen dragen.’

colofon
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Zorg & Geld, aan de slag met geldstromen in 
de zorg is een uitgave van LOC Zeggenschap 

in zorg. LOC komt op voor de belangen 
van cliënten jeugdzorg, geestelijke 

gezondheidszorg, maatschappelijke zorg 
(Mo/Vo), verslavingszorg, verzorging en 

verpleging, thuiszorg en welzijn. 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt  
door een bijdrage van het ministerie van  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zorg & Geld is gemaakt in het 
project ‘Zorgfraude en oneigenlijk 

gebruik van zorggeld’. Andere partners 
in dit project zijn: 

NOOM: www.netwerknoom.nl
LPGGz: www.platformggz.nl

Per Saldo: www.pgb.nl
Klokkenluiders VG: 

www.klokkenluidersvg.nl
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