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Betreft: Commissiedebat 31 maart 2022 over dementiezorg/langer thuis/palliatieve
zorg/PGB/wijkverpleging/Wmo

Utrecht, 25 maart 2022

Beste leden,

Op 31 maart heeft u een commissiedebat over dementiezorg/langer thuis/palliatieve
zorg/PGB/wijkverpleging/Wmo. In deze brief wil LOC Waardevolle zorg u drie punten
meegeven voor dit commissiedebat.

Goed leven vraagt om meer dan in je huis blijven wonen

Steeds meer mensen blijven in hun eigen huis wonen als zij lichamelijke en/of geestelijke
klachten ervaren. Dat is beleid en is ook de wens van veel mensen. Om ook een goed
leven te ervaren is er meer nodig. Zoals:

● laagdrempelige ontmoetingsplekken in wijken en dorpen;
● bouw, renovatie en verbouwing van woningen en voorzieningen op basis van

behoeften van wijkbewoners;
● herinrichting van de buitenruimte met mogelijkheden om te recreëren en te

bewegen;
● samenhangende zorg en ondersteuning op basis van de behoeften van mensen;
● mogelijkheden om over levensvragen te praten.

Daarbij moeten we beseffen dat door veranderende levensomstandigheden mensen
soms een ander type woning zoeken. Bijvoorbeeld als alle vrienden en steeds meer
familieleden overleden zijn.  Dan kan het fijn zijn met meer mensen in één gebouw of op
één terrein te wonen, waardoor ontmoeting en naar elkaar omkijken vanzelfsprekender
wordt.
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Kortom: het gaat om lokaal maatwerk, waarbij alle levensdomeinen van belang zijn. Wij
pleiten ervoor om op lokaal niveau samen met de wijkbewoners tot integrale
oplossingen te komen. Zodat mensen een bij hun waarden passend leven kunnen leiden
en ook op hun eigen manier van betekenis kunnen blijven voor de samenleving.

Wij vragen u er bij de minister op aan te dringen per buurt/wijk en dorp samen met de
bewoners oplossingen te zoeken hoe mensen een zinvol leven in hun eigen wijk of dorp
kunnen blijven leiden.

Schotten opheffen

Mensen krijgen nu vaak hulp vanuit verschillende organisaties en de coördinatie
ontbreekt. Iedere hulpverleningsorganisatie heeft een eigen betaaltitel. Er zijn
verschillende wetten waar de voorzieningen uit worden bekostigd. Terwijl het om één en
dezelfde persoon gaat. Dat is onnodig duur en bureaucratisch. Het maakt dat integraal
hulp bieden lastig is. En we zijn daardoor vaak vooral bezig met symptoombestrijding in
plaats van daadwerkelijk te kijken wat iemand nodig heeft.

Het gaat er steeds weer om: leer eerst de mens kennen en bespreek dan welke
ondersteuning deze persoon nodig heeft. Dit gaat over alle levensdomeinen van
iemand. Bijvoorbeeld, wanneer iemand schulden heeft, dan is zorg alleen niet de
oplossing voor een beter leven van die persoon. Integraal werken is ook inclusief
woningcorporaties. En inclusief de  vraag wat het netwerk van iemand kan en wil doen
en wat betaalde krachten.

Integraal gaan werken vraagt ook om voldoende beschikbare middelen zonder schotten.
Dit is niet alleen beter voor de betrokken mensen, uiteindelijk is het ook goedkoper.

Wij verzoeken u de minister te vragen met voorstellen te komen die integraal werken en
integraal financieren met en voor mensen in de wijk mogelijk maken.

Meer regionale/ lokale ruimte in landelijke programma’s

Het vorige kabinet heeft een aantal grote landelijke verbeterprogramma’s in gang gezet.
Zoals: Thuis in het verpleeghuis, Langer thuis en Eén tegen eenzaamheid. Deze
programma’s staan in een langere traditie van landelijke verbeterprogramma's zoals:
Zorg voor beter, In voor zorg en Waardigheid en trots. Al deze programma’s waren sterk
landelijk aangestuurd en stopten weer na een aantal jaren. Daardoor hadden zij ook
maar tijdelijk een effect. Resultaten kwamen op een website, maar werden nauwelijks
nog gebruikt. Wij hechten eraan dat de resultaten en producten van de landelijke
programma's beter beschikbaar en toegankelijk blijven. Bijvoorbeeld via een
telefonische helpdesk, waar mensen met vragen verder geholpen worden. Uit ervaring
weten we dat de onderliggende vraag vaak een andere is dan de vraag die mensen
stellen. Een website biedt daarmee onvoldoende antwoord op de echte vraag.
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Ook vinden wij het van belang dat toekomstige programma’s minder landelijk rigide zijn.
En meer inspelen op de regionale/lokale behoeften.

Wij vragen u bij de minister aan te dringen op borging van resultaten en producten van
landelijke programma’s. En voor het vervolg meer ruimte te bieden voor regionale en lokale
diversiteit.

Ten slotte

Deze maand hebben de Erasmus Universiteit en ZonMw het rapport ‘Besturen in
crisistijd’ uitgebracht. In dit rapport komt diverse malen naar voren dat de cliënt/burger/
zorgvrager als het echt moeilijk wordt als eerste buitenspel staat. Waardoor de
besluitvorming ook minder rekening met hen houdt. Wij hopen dat het bij het
vormgeven van beleid rond vaker thuis wonen anders gaat. Echte oplossingen kunnen
er alleen komen door betrokken niet alleen mee te laten praten en denken, maar hen
ook (mede) te laten beslissen.

LOC Waardevolle zorg wil daar graag samen met de aangesloten cliëntenraden en
vernieuwingsbewegingen een actieve bijdrage aan leveren.

Als u vragen heeft of met ons in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met LOC adviseur
belangenbehartiging Mariëlle Cuijpers: m.cuijpers@loc.nl of 030 284 3200.

Met vriendelijke groet,

Marthijn Laterveer
Coördinator
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