
 
Vaste Commissie  
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
Utrecht, 4 februari 2020 
Betreft: AO verpleeghuiszorg 12 februari 
 
 
Geachte leden, 
 
Op 12 februari aanstaande heeft u een algemeen overleg Verpleeghuiszorg.          
Dat is voor veel van de bij ons aangesloten cliëntenraden een 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 (zware) zorg nodig hebben. Mensen die              
voorheen naar een zorginstelling gingen, krijgen nu zorg en ondersteuning thuis. Zij hebben             
te maken met zorgorganisaties, de gemeente, sociaal werk en/of een          
woningbouwvereniging. 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 u de 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. 
 
Voldoende beschutte woningen 
Van ouderen vragen wij dat zij langer thuis blijven wonen. De verzorgingstehuizen zijn             
verdwenen uit de wijk en de wachtlijsten voor de verpleeghuizen zijn lang. Veel mensen              
vinden het ook fijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er is echter een                 
groot gat ontstaan tussen thuis in de wijk wonen en het verpleeghuis. Een aanzienlijke groep               
mensen woont alleen in een huis zonder veel contacten. Veel van hen missen daarnaast de               
zekerheid van een hulpverlener in de buurt.  
 
Voor deze groep mensen is het fijn om op een beschutte plek te wonen. In een gebouw                 
waarin zij hun woning zelf huren of kopen. Maar waar wel mogelijkheden zijn om anderen te                
ontmoeten. Zonder dat je in de winter eerst naar buiten moet. En waar ook continu een                
zorgverlener nabij is als er iets aan de hand is. 
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Wij verzoeken u om aan de minister te vragen of hij zorg wil dragen voor de bouw van                  
voldoende beschutte woningen. 
 
Vernieuwing zorgonderwijs 
Vanaf 2017 werkt de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg aan het veranderen           
van de cultuur in de verpleeghuiszorg. Het is een beweging waarin menselijke relaties             
centraal staan en niet de regels. Drie jaar later ondersteunt de beweging zichzelf zonder              
subsidie en laten de inspanningen van deelnemende organisaties aan de beweging radicale            
vernieuwing verpleeghuiszorg mooie resultaten zien. Er ontstaat meer tijd en aandacht en            
bewoners zijn gelukkiger. 
 
Een cultuuromslag in de verpleeghuiszorg vraagt echter ook een andere manier van mensen             
opleiden. De zorgopleidingen moeten beter aansluiten bij de zorg van nu. Zorgorganisaties            
en onderwijsvernieuwers zijn daarom gaan samenwerken om ook een cultuuromslag teweeg           
te brengen in het zorgonderwijs. Deze samenwerking heeft inmiddels geleid tot een netwerk             
van zorgorganisaties en onderwijsorganisaties die willen werken aan vernieuwend onderwijs.          
En elkaar daarbij willen helpen en versterken. In de bijlage bij deze mail vindt u onze                
gezamenlijke visie op het zorgonderwijs van de toekomst. 
 
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van onze visie op het zorgonderwijs van de toekomst.                 
En wij organiseren graag een werkbezoek naar plaatsen in het land waar vanuit de beweging               
radicale vernieuwing onderwijsvernieuwing plaatsvindt. . 
 
Stop de energie in zorg die aansluit bij de wensen van mensen 
De overheid wil, samen met de Nederlandse Zorgautoriteit, een integrale vergelijking           
gebruiken om tot eerlijke tarieven te komen in de verpleeghuiszorg. Allereerst wordt aan             
zorgorganisaties gevraagd om allerlei gegevens op te halen, gevolgd door een duur            
onderzoek. Deze poging om de kwaliteit van de zorg meetbaar te maken werkt concurrentie              
tussen de verschillende zorgorganisaties in de hand en verstoort de onderlinge           
verhoudingen. Want welke factoren bepalen of een organisatie meer geld nodig heeft dan             
een andere? En hoe vang je de werkelijkheid secuur in een model?  
 
Al onze energie moet nu gestoken worden in het laten aansluiten van de zorg bij de wensen                 
van de mensen die zorg nodig hebben. En om te zorgen dat opleidingen en werken in de                 
zorg aantrekkelijk zijn. Veel energie steken in de bekostiging van de zorg helpt niet daarbij. 
 
Wij verzoeken u om aan de minister te vragen om te stoppen om een integrale vergelijking                
als basis te gebruiken om te komen tot eerlijke tarieven in de verpleeghuiszorg. En alle               
energie en aandacht te steken in het bijdragen aan zorg die aansluit bij de wensen van                
mensen die zorg nodig hebben.  
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Voor vragen of nader overleg kunt u contact opnemen met: b.heerema@loc.nl of            
06-23995652. 

Hoogachtend, 

 
 
 

 
 
Marthijn Laterveer 
 
Coördinator LOC Waardevolle zorg 
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