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Geachte leden, 
 
In week 44 bespreekt u de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en              
Sport voor 2020. LOC Waardevolle zorg wil u graag een aantal punten meegeven.  
 
Mensen centraal 
Bij LOC komen doorlopend verhalen binnen over hoe mensen de zorg in de praktijk ervaren.               
Daaruit blijkt dat de zorg in Nederland een hoog niveau kent. Maar dat systemen, regels,               
protocollen en een doorgeslagen bedrijfsmatig denken dominant zijn geworden. Mensen die           
zorg nodig hebben en hun naasten ervaren dat de zorg en ondersteuning vanuit de              
verschillende wetten niet goed op elkaar aansluiten. En dat zij dienend moeten zijn aan het               
systeem in plaats van omgekeerd. Ook medewerkers in de zorg ervaren een toenemende             
druk om zich te verantwoorden en aan regels te houden. Zij hebben het gevoel dat ze steeds                 
minder invloed op hun werk hebben. 
Gelukkig zien we steeds meer mensen in de zorg die hard werken om het anders te doen. Of                  
die met elkaar de menselijkheid in de zorg terugbrengen ondanks perverse prikkels. Alle             
inspanningen van deelnemende organisaties aan de beweging radicale vernieuwing         
verpleeghuiszorg laten mooie resultaten zien. Daardoor zien we dat er meer tijd en aandacht              
ontstaat. Bewoners zijn gelukkiger en medewerkers hebben meer tijd en aandacht. En ook             
het onderwijs sluit veel beter aan bij wat er in de zorg nodig is. Bovendien trekt dit                 
vernieuwde onderwijs meer leerlingen en is de uitval laag. 
Met een eenzijdig streven naar minder regels komen we er niet. Kortgeleden bleek dat              
ondanks allerlei programma’s de regeldruk in de zorg weer is toegenomen. We zullen veel              
fundamenteler aan een cultuurverandering moeten werken. Waarbij we consequent de mens           
centraal stellen in de zorg. 
Wij vragen u om de minister te verzoeken nadrukkelijk aandacht te besteden aan de              
gewenste cultuurverandering in de zorg? En initiatieven te ondersteunen om de zorg rond en              
vanuit mensen te organiseren? 
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Zorg thuis 
Steeds meer mensen ontvangen de zorg in hun eigen huis. Dat willen veel mensen ook,               
maar de schaduwzijden worden steeds zichtbaarder. Zo hebben mensen met meer           
aanbieders te maken en is er niemand die meer controleert of het totaal aan zorg en                
ondersteuning passend is. Er is geen totaaloverzicht, waardoor mensen vaak ook niet de             
juiste hulp krijgen. Zo krijgen mensen bijvoorbeeld heel veel zorg via de geestelijke             
gezondheidszorg, terwijl de oorzaak is dat er teveel prikkels of geluiden in hun woning zijn.               
Meer samenwerking en denken vanuit netwerken om mensen heen biedt een oplossing. 
In de ouderenzorg zien we dat een grote groep mensen eenzaam alleen achter de voordeur               
zit. Zij hebben behoefte aan contact met anderen en zouden graag de veiligheid willen              
voelen dat er permanent een zorgverlener in de buurt is voor als er iets fout gaat. Voor hen is                   
het nodig dat er op allerlei plaatsen in het land verzorgingshuizen nieuwe stijl komen.              
Gebouwen waar mensen hun eigen leven kunnen leiden, maar zich wel veilig en niet alleen               
voelen. 
Wij vragen u om de minister te verzoeken netwerkzorg rond mensen te realiseren? En te               
stimuleren dat er verzorgingshuizen nieuwe stijl komen? 
 
Sterke medezeggenschap 
Van belang is dat mensen zeggenschap hebben over hun zorg en daarmee over hun eigen               
leven. In de praktijk wordt dit echter steeds lastiger. Dat geldt op individueel niveau, maar               
ook op collectief niveau door middel van medezeggenschap. Mensen die thuis hun zorg             
krijgen, hebben steeds vaker te maken met verschillende aanbieders en behandelaars. Zoals            
de wijkverpleging, psychiater, huisarts, woningbouwvereniging, gemeente en       
welzijnsorganisatie. 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 dit echter steeds                
ingewikkelder. Waar er vroeger één cliëntenraad was die op locatie- en organisatieniveau de             
stem van mensen vertolkte, is de medezeggenschap nu opgedeeld naar wet en aanbieder.             
Hierdoor beslaat zij niet langer het hele leven van de mensen. Zo is er in de thuiszorg een                  
cliëntenraad voor de wijkverpleging, maar bijvoorbeeld niet bij de meeste sociaal           
werk-organisaties. 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. 
Wij vragen u om de minister te verzoeken 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.  

 
Stapeling van zorgkosten is nog onvoldoende opgelost 
Dit kabinet heeft sinds haar aantreden een aantal maatregelen in gang gezet om de              
stapeling van zorgkosten te verminderen. Uit recente onderzoeken blijkt dat deze           
maatregelen onvoldoende verschil maken. Veel mensen hebben nog steeds te maken met            
ongewenste stapeling van zorgkosten door hun beperking of chronische aandoening. Deze           
stapeling van zorgkosten leidt ertoe dat mensen met een beperking of chronische            1

1 Mensen met een beperking of chronische aandoening betalen niet alleen de zorgverzekering, het eigen risico en eigen bijdragen voor de Wmo, Wlz en 

Zvw. Zij betalen ook voor niet-verzekerde zorg, zoals hulpmiddelen, fysiotherapie, mondzorg, maaltijdvoorzieningen en medicijnen. Zij hebben ook vaak 
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aandoening soms de noodzakelijke zorg mijden, meer pijn en ernstigere klachten krijgen en             
dat zij en hun naasten minder deelnemen aan de samenleving. 
Samen met andere cliënten- en ouderenorganisaties pleiten wij voor zorgvuldig onderzoek            

naar de financiële positie van mensen met een beperking of chronische aandoening. Dit             
onderzoek moet – mede op basis van casuïstiek – het totale beeld van zorg- en meerkosten                
en de inkomenspositie in beeld brengen voor verschillende type huishoudens. Met de            
casuïstiek zou ook de administratieve last voor mensen met een beperking of chronische             
aandoening in kaart kunnen worden gebracht. Omdat ook de inkomenspositie van belang is,             
vragen wij ook het ministerie van SZW (en mensen zelf) te betrekken bij dit onderzoek zodat                
duidelijk wordt wat er nodig is om de bestaanszekerheid van mensen met een beperking te               
verbeteren. Daarnaast pleiten wij al langere tijd voor het verlagen van het verplicht eigen              
risico Zvw en de eigen bijdrage voor de Wlz. 
Wij vragen u om de minister te verzoeken om samen met de staatssecretaris van Sociale               
Zaken en Werkgelegenheid een zorgvuldig onderzoek uit te laten voeren waarmee de            
financiële positie en administratieve last van mensen met een beperking of chronische            
aandoening op het niveau van huishoudens in beeld wordt gebracht? En           
ervaringsdeskundigen en cliënten- en ouderenorganisaties te betrekken bij (de opzet van)           
het onderzoek. 
Wij vragen u om de minister te verzoeken om nieuwe voorstellen te doen om de stapeling                
van zorg- en meerkosten aan te pakken? 
 
Governance 
Er gaat veel maatschappelijk geld naar de zorg. Daarbij is het van belang dat het               
maatschappelijke geld maximaal bijdraagt aan het levensgeluk van de mensen die de zorg             
nodig hebben en hun naasten. En dat de mensen die de zorg verlenen hun werk zo goed                 
mogelijk kunnen doen. We zien dat nog onvoldoende terugkomen in de governance van de              
zorg. Wij pleiten er daarom voor om te experimenten met nieuwe vormen van governance,              
waarbij de mensen die de zorg nodig hebben en medewerkers maximale invloed hebben.             
Bijvoorbeeld door hen te laten vaststellen wat goede zorg is binnen een zorgorganisatie. Of              
hen zelfs eigenaar te laten zijn van de zorgorganisatie. 
Wij vragen u om de minister te verzoeken om te experimenten met nieuwe vormen van               
governance waarbij mensen die zorg nodig hebben en medewerkers een grote invloed            
hebben op het beleid van de zorgorganisatie. 
 
Overgang GGZ naar de Wlz 
Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen 
vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Toegang tot de Wlz betekent 
voor deze mensen dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn 
is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke 
gezondheidszorg nodig hebben. 
De overgang van de Zvw en Wmo naar de Wlz moet voor de betrokkenen zo soepel mogelijk 
verlopen. Daarvoor is het noodzakelijk dat tijdig de administratieve processen op orde zijn. 
Het is daarom logisch dat er in 2019 en 2020 veel aandacht is voor de technische kant van 
de overheveling. 

hogere woon- en leefkosten, zoals voor keuringen voor een parkeervergunning, hoge servicekosten bij aangepast wonen en extra kosten om te kunnen 

participeren op het werk of op school. 
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Maar de kern van de zorg is dat mensen die daarop aangewezen zijn hun leven zo goed 
mogelijk kunnen leiden. Samen met mensen die van betekenis zijn voor hen. Ook als zij de 
rest van hun leven op zorg aangewezen zijn. Wij vinden het daarom belangrijk dat er bij de 
voorbereidingen voor de overheveling ook veel aandacht is voor het perspectief van de 
mensen die de zorg krijgen. Dat is tot nu toe te weinig in beeld. 
Wij vragen u om de minister te verzoeken in de plannen voor de overheveling GGz naar Wlz 
nadrukkelijk het perspectief mee te nemen van de mensen die de zorg nodig hebben? 
 
Wij wensen u veel succes met het debat en de voorbereiding. Voor vragen of nader overleg                
kunt u contact opnemen met Bart Heerema: 06 23995652 of b.heerema@loc.nl  
 

 
 
Marthijn Laterveer 
 
Coördinator LOC 
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