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Beste leden van de Vaste Kamercommissie van VWS, 
 
De beleidsagenda 2019 van het kabinet opent met het stellen van drie vragen.  
Drie vragen die tot de conclusie leiden dat Nederlanders zorgen om de zorg hebben. 
En hoewel wij vinden dat onze gezondheidszorg uitstekend is en een sector is waar 
we heel trots op mogen zijn, herkennen wij deze zorgen wel. Er is een groot verschil 
in wat er op macroniveau tot stand gebracht wordt, en datgene wat mensen met een 
zorgvraag dagelijks ervaren. De afweging tussen baten en lasten wordt door burgers 
op een andere wijze gemaakt. Gezien de grote vraagstukken rond betaalbaarheid en 
de houdbaarheid van de kwaliteit van de toekomstige zorg, is het van belang om 
burgers in deze thema’s mee te nemen. De keuzes die ongetwijfeld gemaakt moeten 
gaan worden, moeten gedragen worden door de samenleving. 
 
Betaalbaarheid 
Wij krijgen regelmatig signalen van leden als het gaat om het opbrengen van de 
zorgpremie in combinatie met het eigen risico. Het gaat dan om mensen met een 
inkomen dat net buiten de grens van de zorgtoeslag valt. Deze groep mensen maakt 
zich ernstig zorgen over de stijgende zorgkosten en de daarmee gepaard gaande 
premiestijging. Ondanks het feit dat het eigen risico gelijk is gebleven en 
mogelijkheden van gespreide betalingen, zijn de kosten van de zorg voor veel 
mensen hoog. De hoogte van het eigen risico is zeker voor incidentele zorggebruikers 
zuur aangezien zij met één poliklinisch consult, hoe beperkt ook, direct € 385,= kwijt 
zijn. Zorgmijding kan hiervan het gevolg zijn.  
 
Wij hebben al eerder gepleit om het eigen risico met vaste tarieven veel meer in 
kleinere stappen te relateren aan de diverse zorgtrajecten, als poliklinisch consult, 
onderzoek en opname.  
 
De zorgbegroting stijgt jaarlijks en hoort inmiddels tot de één na hoogste van de 
Rijksoverheid. De betaalbaarheid op de lange termijn is daarmee een groot 
onderwerp geworden.  
Voor de iets langere termijn heeft de minister zowel de SER als de WRR gevraagd om 
de grenzen van de toekomstige zorguitgaven in kaart te brengen en met beleidsopties 
te komen. Dit lijkt ons een goede eerste stap. Maar voor gedragen beleid is het nodig 
dat we een bredere maatschappelijke discussie voeren. Die gaat niet alleen over de 
grenzen van de betaalbaarheid en het gewenste kwaliteitsniveau in relatie tot 
schaarse (personeels)middelen. Het gaat evenzogoed over 
verantwoordelijkheidsverdeling: wat mogen burgers van de overheid verwachten en 
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waar ligt de eigen verantwoordelijkheid? De ingezette zorghervormingen hebben de 
mens centraal gezet, maar de schakels kraken in hun voegen.  
 
Zorg beter en persoonlijker 
Met het ingezette beleid om langer zelfstandig thuis te wonen, zien we dat steeds 
meer mensen met complexe zorgvragen thuis blijven wonen. Een mooie ontwikkeling 
die aansluit bij de wensen van mensen zelf. Maar het vereist wel een investering om 
dit mogelijk te maken. En het vereist duidelijkheid waar de regie ligt. Een beroep doen 
op samenwerking tussen professionals klinkt mooi, maar wie neemt het initiatief, hoe 
ziet de samenwerking er dan uit en vooral wat levert dit op als het gaat om betere en 
persoonlijkere zorg? Voorlopig zien we dat in de praktijk de samenwerking tussen de 
verschillende zorgaanbieders behoorlijk schuurt, dat communicatie stagneert, er geen 
overzicht is van het aanbod en dat mensen veelvuldig van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. De gescheiden financieringsstromen, waarbij de investering van de 
één de opbrengst van de ander is, draagt hier niet aan bij. Ook is het bijzonder lastig 
voor mensen hun weg in de drie wetten te vinden, zeker als er sprake is van 
toenemende zorg en er een beroep op meerdere zorgprofessionals moet worden 
gedaan. 
 
Dit geldt nog meer voor de groep mensen die door beperkte middelen (klein sociaal 
netwerk, weinig geld, lage opleiding, wonen in achterstandswijken of lage SES-wijken/ 
sociale huur en slechte fysieke conditie) nu al onvoldoende bereikt worden en gebruik 
maken van de geboden mogelijkheden. Zij lopen nog harder tegen 
capaciteitsproblemen en gebrekkige samenwerking aan omdat zij de weg al helemaal 
niet kennen om iets voor elkaar te krijgen. En omdat ze dit niet weten doen ze juist 
een extra beroep op de gezondheidszorg via de kanalen die wel bekend zijn: huisarts 
en spoedeisende hulp.  
 
Daarom is het belangrijk dat we:  

 Inzetten op versterking van wijkteams waarin de verschillende professies 
(welzijn, zorg) bij elkaar gebracht zijn. Dit moeten teams zijn die veel meer aan 
de voorkant hun werk doen (informatiebijeenkomsten, spreekuren, bij mensen 
thuiskomen met adviezen) ook huisartsen kunnen hiernaar doorverwijzen. De 
grootste kracht is dat zij domeinoverstijgend werken en het vaste 
aanspreekpunt zijn voor mensen met een hulpvraag tot de vraag in goede 
banen is geleid naar een oplossing. 
 

 Inzet op beschikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde in de 
eerstelijn al dan niet beschikbaar voor meerdere praktijken. Deze specialist 
heeft goed overzicht over de ELV’s en werkt samen met de ziekenhuizen en 
zorgorganisaties voor thuis- en verpleegzorg. 

 

 Specialist ouderengeneeskunde of geriater op de SEH/ziekenhuis aanwezig. 
Sommige ziekenhuizen hebben speciale geriatrische afdelingen en 
transferverpleegkundige is helemaal ingesteld op de problemen die het naar 
huis gaan met zich mee kunnen brengen 

 

 Maar ook dat we stevig inzetten op innovaties die het langer zelfstandig wonen 
ondersteunen, zoals robotica en domotica. Hier moet gezien de druk die er al 
ligt op de wijkverpleging haast mee gemaakt worden. Er zijn diverse 
toepassingen en succesvolle voorbeelden maar de brede noodzakelijke uitrol 
om te zorgen dat dit normale toepassingen worden als onderdeel van het 
wonen ontbreekt. 
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 Ook moet de druk op gemeenten verhoogd worden om samen met corporaties 
en zorgorganisaties, echt haast maken met het bouwen van nieuwe 
woonzorgconcepten. Er is een wereld te winnen als we het zogeheten ‘gat in 
de samenleving’, tussen ‘thuis’ en het verpleeghuis, met nieuwe 
woonzorgconcepten kunnen dichten. Er zijn te veel crisisopnames en de 
capaciteit op eerstelijnsverblijf en crisisbedden is beperkt. Goed ouder worden 
begint bij goed wonen in leefbare wijken die uitdagen tot bewegen en tot 
ontmoeten. Sociaal netwerk en identiteit zijn belangrijk. Dit voorkomt onnodig 
beroep op de zorg. We moeten preventief aan de voorkant investeren in 
wonen, welzijn en wijken om te voorkomen dat het beroep op zorg onnodig 
groot wordt. 
 

Vanzelfsprekend zijn er vele concrete oplossingen te bieden. Die bestaan ook al. 
Laten we kijken naar de bijzondere voorbeelden, en hun het werken nóg makkelijker 
maken, zodat de zorg voor mensen ook beter voelt. 
Ik wens u een goed overleg toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Liane den Haan 
Directeur-bestuurder 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


