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Geachte leden, 
 
Op 11 september aanstaande heeft u een algemeen overleg over de wijkverpleging. Zorg             
thuis is voor veel van onze aangesloten cliëntenraden is zeer belangrijk onderwerp. Namens             
hen wil ik u daarom enkele punten meegeven voor dit overleg. 
 
Sterke medezeggenschap in de zorg thuis 
Steeds meer ouderen wonen thuis. Ook als zij zorg nodig hebben. Mensen die voorheen              
naar het verzorgingshuis gingen krijgen nu zorg en ondersteuning thuis. Wijkverpleging is            
daar een onderdeel van. Maar cliënten hebben ook te maken met huishoudelijke hulp, de              
gemeente, sociaal werk en/of een woningbouwvereniging. Voorheen in het verzorgingshuis          
was er één cliëntenraad die op locatie- en organisatieniveau de stem van de bewoners              
vertolkte.  
 
Juist nu mensen met meer aanbieders te maken hebben, is het nog belangrijker dat zij               
collectief hun stem kunnen laten horen. In de praktijk is dat steeds ingewikkelder. Er is een                
cliëntenraad voor de wijkverpleging, maar bijvoorbeeld niet bij de meeste sociaal           
werk-organisaties. De medezeggenschap is opgedeeld naar wet en beslaat niet meer het            
hele leven van de mensen in de wijk. Mensen raken zo steeds meer collectieve invloed kwijt                
die er vroeger wel was. 
 
Daarom is het nodig dat we op zoek gaan naar nieuwe manieren om de medezeggenschap               
in de thuissituatie te optimaliseren. Met de mens die zorg nodig heeft in alle facetten als                
uitgangspunt.  
 
LOC verzoekt ude minister te vragen om de medezeggenschap voor mensen thuis goed te              
regelen. Door het opzetten van een aantal pilots en te onderzoeken op welke manier dit het                
beste gaat. LOC speelt hierbij graag een rol. 
 
Wet Zorg en dwang 
LOC staat achter de invoering van de Wet Zorg en dwang omdat deze wet uitgaat van een                 
zo groot mogelijke vrijheid van het individu. Tegelijkertijd zien wij dat een groeiende groep              
cliëntenraden, met name in de zorg aan huis, zich zorgen maakt over de invoering van deze                
wet. Binnen de zorg aan huis doen zich een aantal ethische en praktische dilemma’s voor die                
invloed hebben op de uitvoer van de Wet Zorg en dwang. Zo zorgt de praktijk van de zorg                  
thuis ervoor dat je als cliënt op dagelijkse basis met meerdere organisaties te maken krijgt.               
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De ene organisatie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de verpleging, de ander voor het             
eten. Dit betekent voor de cliënten dat er tijdens de besluitvormingsprocedure van de Wet              
zorg en dwang overlegd moet worden met en tussen al deze organisaties.  
 
Cliëntenraden zijn bang dat dit onduidelijkheid schept en dat deze onduidelijkheid ten koste             
gaat van de uitvoerbaarheid van de wet. LOC vindt het daarom heel verstandig dat er               
besloten is om bij de invoering van de wet 2020 te beschouwen als een overgangsjaar,               
waarin er ruimte wordt gelaten om te leren van de praktijk. 
 
LOC verzoekt u de minister te vragen om tijdens het overgangsjaar zorgvuldig te monitoren              
hoe de invoering van de Wet Zorg en dwang in de zorg aan huis verloopt. En cliëntenraden,                 
als waardevolle bron van informatie, hierbij te betrekken. LOC speelt hierbij graag een rol. 
 
Duidelijkheid en toegankelijkheid 
Veel mensen die zorg en ondersteuning thuis krijgen, hebben het gevoel dat ze de grip op                
hun eigen leven verliezen. Dit komt duidelijk naar voren wanneer zij, bijvoorbeeld na een val               
in huis, een aanvullende zorgvraag hebben. Bij wie moeten zij zijn voor hulp? Vaak wenden               
zij zich in eerste instantie tot de wijkverpleging, die hen vervolgens moet doorverwijzen naar              
één van de andere instanties. Zo gaat er veel kostbare tijd verloren. Het is belangrijk dat het                 
voor mensen duidelijk is tot wie zij zich kunnen richten met een hulpvraag, maar ook dat zij                 
deze hulpvraag gemakkelijk kunnen stellen. Hierbij moet rekening gehouden worden met het            
feit dat veel mensen de weg op het internet minder goed kennen en dat zij in sommige                 
gevallen niet zo mobiel meer zijn.  
 
LOC verzoekt u aan de minister te vragenom op zoek te gaan naar succesvolle voorbeelden               
waarin de samenwerking tussen alle partijen in de wijk heeft geleid tot een duidelijker en               
toegankelijker systeem voor het stellen van een zorgvraag binnen de zorg aan huis en deze               
voorbeelden breed te delen. LOC speelt hierbij graag een rol. 
 
Voor vragen of nader overleg kunt u contact opnemen met: b.heerema@loc.nl of            
06-23995652. 

Hoogachtend, 

 

Marthijn Laterveer 

Coördinator 
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