
Ianger thuis wonen 

THUIS 

Coalitiepartijen D66, CDA, W D en ChristenUme 
willen dat het kabinet meer aandacht gaat 
besteden aan de zorg voor thuiswonende 

ouderen.^ Wijkverpleegkundigen springen een gat 
in de lucht: zij lopen binnenshuis al maanden aan 
tegen de grenzen van verantwoorde zorg thuis. 

tekst Annet Maseland, Nienke Berends Illustratie Stouthande! 

D 
66-Kamerlicl Vera Berg
kamp diende half decem
ber een motie in. Zij wil 
dat minister van VWS 
Hugo de Jonge verkent 

wat er nodig is om de kv/alitcit van de 
thuiszorg goed te houden. De focus van 
het ministerie van VWS en de politiek 
heeft afgelopen periode vooral gelegen 
op de verpleeghuiszorg. Na een bewogen 
maatschappelijk debat, aangezwengeld 
door Hugo Borst en Cai in Gaemers, 
is er 2,1 miljard euro vrijgemaakt voor 
extra personeel. 'Die investeringen in 
de verpleeghuiszorg zijn ook heel be
langrijk', zegt D66-Kamerlid Vera Berg

kamp. 'Het karakter van het verpleeghuis 
verandert. Mensen verblijven er steeds 
korter, vaak met complexere problemen 
en een intensieve zorgbehoefte. Maar 
straks wonen miljoenen ouderen thuis. 
Als we nu geen plannen malcen hoe we 
in de toekomst de zorg voor thuiswo
nende ouderen regelen, zitten we over 
tien of twintig jaar met onze handen in 
het haar.' 

Gesprek over grenzen 
Wijlwerpleegkundigen kunnen niet 
anders dan het daarmee eens zijn. 
Zij signaleren al tijden problemen in 
de zorg thuis. Aan de mogelijkheden 

'De schotten tussen de drie 
financieringsvormen belemmeren 

het zelfstandig thuis wonen' 

voor zorgverlening thuis ligt het niet. 
Complexe wondzorg als ulcus cruris 
en decubitus, infiiustherapieën en 
instellen van chronische beademing; 
het lian allemaal in principe thuis, zo 
nodig met consult van een expert of 
hulp van de praktijkopleider. Maar iets 
simpels als het laten smeren van een 
boterham, dat kan wijkverpleegkundige 
Babicha* hoofdbrekens bezorgen. Als 
het gaat over de grenzen aan het thuis 
wonen, hoeft ze niet lang na te denken. 
Voor haar als wijltverpleegkundige 
liggen de grenzen duidelijk niet op 
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verpleegtechnisch vlak, maar bij de 
financiering en zorginkoop. Neem een 
van haar cliënten, een oudere man met 
diabetes en aneuiysma's, die viermaal 
daags een insuline-injectie laijgt van 
een verzorgende, die óók zijn boterham 
smeert. 'Van de zorgverzekeraar mag dat 
niet meer, omdat het geen lijfgebonden 
zorg is. De gemeente, die via de Wmo' 
huishoudelijke hulp en begeleiding 
regelt, voorziet er ook niet in. Dan 
doen we een beroep op de familie, die 
met een onwerkbare oplossing komt: 
boterhammen met kaas klaarleggen in 

de vriezer. Maar niemand houdt bij of 
de lunch wordt opgegeten. Meneer blijkt 
niet van kaas te houden. Vci-volgens 
proberen we de Wmo over te halen tóch 
de boterham te laten smeren. O f we gaan 
met de familie in gesprek of we ergens 
wat zorg van kunnen afsnoepen. Een 
alternatiefis privaat zorg bij kopen, maar 
dat kan en wil lang niet iedereen.' 

In principe kent de zorgverzekerings
wet geen maximumaantal uren. ' In de 
praktijk is er wel degelijk een maximum', 
zegt Babitha. 'Met onze organisaüe 
zijn daar afspraken over gemaakt. De 

grens ligt op 14 uur per week en vier 
zorgmomenten per dag. Daar zitten ook 
administratieve taken bij als zorgleef-
planbesprekingen. Bij veel zorgbehoefi:e 
zit je daar zo aan.' Dreigt overschrijding 
van de norm, dan wordt Babitha door de 
zorgverzekeraar aangespoord om cliënten 
een aanvraag voor de Wet langdurige 
zorg (Wlz)' te laten doen. 'Die zorg 
kunnen wij in theorie ook diuis leveren, 
maar vanuit de Wlz mogen wij meestal 
minder uren thui.szorg leveren omdat de 
budgetten voor diezelfde zorg in de Wlz 
een stuk lager liggen. Bovendien moet in 
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de Wlz ook de huishoudelijke hulp en de 
begeleiding uit datzelfde potje komen.' 
Soms lukt de verzorging thuis gewoon 
niet meer Een cliënt moest toen ze te
rugkwam uit het ziekenhuis in plaats van 
één door twee personen geholpen wor
den. 'Dat konden we niet leveren en dat 
was lastig uit te leggen. Zij wilde liever 
dood dan naar het verpleeghuis. Ze was 
verschrildcelijk boos.' 

Van-kastj e-naar-muur 
Het gepir/.zel dat Babitha beschrijft is 
O-zo herkenbaar voor José van Dorst, 
tot voor kort voorzitter van de val̂ cgroep 
Wijkverpleegkundigen V & V N en mede
oprichter van de Stichting Bevordering 
Wijlcverpleegkunde. Het zijn de schotten 
tussen de drie financieringsvormen die 
in haar ogen het zelfstandig thuis wonen 
belemineren. 'Het doel van de transitie, 
waarbij zorg werd overgeheveld van de 
overheid naar verzekeraars en gemeen
ten, was de eigen regie vergroten. Maar 
ik merk dat gemeenten en zorg\'erzeke-
raars regehnatig Idanten richting Wlz 
sturen. Terwijl dat de keus van de Idant 
zou moeten zijn.' Ze geeft het voorbeeld 
van een vrouw die ondersteuning vraagt 
bij het huishouden, zodat ze haar man 
met cva zelf thuis kan verzorgen. 'De 
gemeente weigert, want die vindt het een 
'wlz-situatie'. Die Wlz-indicatie komt 
er niet, omdat het daarvoor thuis nog te 
goed gaat. Wel kan de vrouw via de zorg
verzekering hulp bij de verzorging krij
gen, maar die kan en wil ze nou juist zelf 
doen.' De Nederlandse Zorg Autoriteit 
signaleert hetzelfde in een ondei-zoek^: 
'Voor specifieke zorgbehoeften is niet 
altijd duidelijk vanuit welk domein de 
zorg geleverd moet worden. Dit leidt tot 
van-het-kastje-naar-de-muurgedrag tus
sen gemeenten, zorgverzekeraars en het 
Centrum indiaitiestellingzorg (CIZ) ' . 

Tussen wal en schip 
Een ander groot probleem speelt bij 
cliënten die op de wachtlijst staan voor 
een verpleeghuis. Deze ouderen lopen 
namelijk het risico om minder zorg te 
krijgen, terwijl ze méér moeten betalen. 
Dit komt doordat de zorg uit verschil
lende potjes wordt betaald die niet op 
elkaar aansluiten - die eerder genoemde 
schotten tussen de financieringsvormen. 
Actualiteitenprogramma De Monitor 
(KRO) wijdde er op 10 december j l . 
een uitzending aan.'' Het probleem is 
een enorme worsteling voor wijkver
pleegkundigen. Z i j houden normaalge
sproken in de gaten hoeveel en welke 
zorg een thuiswonende cliënt krijgt. 

'Bij de intake moet al duidelijk 
worden welke grenzen er zitten 

aan de thuiszorg' 

Die zorg wordt betaald door de zorg\'er-
zekeraar (Zvw). Hulp bij huishouding 
komt dan weer uit zak van de gemeente 
( W M O ) , net als de dagbesteding. Maar 
gaat het slechter met zo'n cliënt, en 
besluit familie hem in te schrijven voor 
een verpleeghuis, dan wordt de zorg 
overgeheveld naar Wlz, dat door de 
rijksoverheid wordt gefinancierd. De 
zorg\'ei-zekeraar en gemeente draaien 
vei-volgens de geldkraan dicht. En daar 
gaat het mis. Terwijl de cliënt wacht op 
een plekje in het verpleeghuis, wordt 
zijn zorg aan huis al betaald uit het 
potje van de Wlz. Maar de wachtlijst 
is lang, en het budget voor diezelfde 
zorg is nu een stuk lager. Bovendien 
moet de cliënt vaal< ook nog een hogere 
eigen bijdrage betalen. Zo krijgt hij dus 
minder zorg, voor meer geld. Het is 
vaak enorm puzzelen om de zorg toch 
rond te krijgen. Wijkverpleegkundige 
Margriet van Rooijen vertelt in De 
Monitor dat ze tegenwoordig tot haar 
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spijt vaker gesprekken voert over geld, 
dan inhoudelijk over de zorg. 'Nu de 
zorg voor deze cliënten door het rijk 
wordt betaald, kan ik niet meer bepalen 
hoe vaalc ik langskom. Er is nu een vast 
bedrag, waarmee ik het in de praktijk 
niet red. Doordat ik in die uren beperkt 
word, moet ik met familie en cliënt 
gaan praten over waar we dat geld aan 
gaan besteden. Ik leg mensen uit dat 
ze door die verpleeghuisindicatie nu 
ininder zorg krijgen. Je kunt je voorstel
len hoe lastig dat is. Ik snap dat zelf al 
bijna niet, laat staan dat ik het uit kan 
leggen aan mantelzorgers en al heletnaal 
niet aan oudere, lovetsbare cliënten. 
Het frustreert enorm.' Daarbij maakt 
de hoge eigen bijdrage voor de Wlz 
bovendien dat sommige Idanten afzien 
van een beroep op de Wlz, maar niet 
toekomen met de zorg die ze van de 
zorg\'erzekeraar krijgen. 'Daarbij ging 
de transitie gepaard met bezuinigingen 
op huishoudelijke hulp, respijtzorg, 
dagbesteding en begeleiding. De druk 
op mairtelzorgers is daardoor toegeno-
inen,' zegt eerdergenoemde José van 
Dorst. 'Allemaal factoren die bijdragen 
tot onhoudbare situaties thuis waarbij 
wijlwerpleegkundigen de zorg niet meer 
rond kunnen krijgen.' 

Gesprek over grenzen 
Ook hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers 
uitte in dagblad TromiP zijn zorgen over 
de gevolgen van het langer thuis blijven 
wonen. Hi j deed onderzoek naar thuis
wonende dementerenden in 
Nederland.*^ Bij 39 procent was sprake 
van dwangmaatregelen: fixeren of opslui
ten in huis bijvoorbeeld of ongevraagd 
kalmerende medicijnen toegediend krij
gen. Tliuiszorgmedewerkers gaven aan 

hun rol in paldcen', vervolgt ze. Ze ziet 
collegas daarmee worstelen. Gespreldcen 
over grenzen vinden ze ongemaldcelijk. 
'Maar je moet als professional spiegelen, 
tegen de familie durven zeggen dat het 
niet veilig en verantwoord meer is. Als 
de grens eenmaal bereikt is en je hebt het 
er nooit eerder over gehad, wordt zo'n 
gesprek lastig. Daar moet je eerder mee 
beginnen. Advanced care planning, dat is 
vooruit denken en scenario's doorspre-

'Willen jullie voor mevrouw zorgen? 
Ze zit al in de bus' 

dat ze meewerkten aan verzoeken van 
de familie om de deur op slot te doen of 
om mensen met een tafel Idem tegen de 
muiu: te zetten. Ook José van Dorst ziet 
hoe grenzen worden opgerekt uit angst 
voor opname: 'Kinderen die hun moeder 
hebben beloofd dat ze zo lang mogelijk 
thuis mag blijven wonen. Deuren die op 
slot gedraaid worden, klanten die rare 
dingen doen, omdat ze angstig zijn. Het 
thuiszorgteam Icrijgt vervolgens de pro
blemen op het bordje.' 

'Als het thuis niet meer gaat, moeten 
wijk\'erpleegkundigen daar duidelijker 

L A N G E R T H U I S W O N E N I N V L A A N D E R E N 

Ook in Vlaanderen st imuleert de overheid de thuiszorg, zegt Anja Declercq, 
onderzoekster ouderenzorg aan de KU Leuven. 'De visie van de overheid is 
zorg voor ouderen zo lang mogeli jk thuis aanbieden. Geleidelijk aan is opname 
in een woonzorgcent rum voor ouderen met een lage zorgvraag steeds moei
lijker te f inancieren geworden. De overheid stimuleert het langer thuis wonen 
met projecten als casemanagement en psychologische begeleiding aan huis.' 
Kris Breugelmans, directeur van woonzorgcent rum Lindelo uit Lille bij 
Antwerpen, ondersteunt het streven. Maar hij ziet wel een paar 'u i tdagin
gen'. 'Om te beginnen betref t dat de huisvesting. Trapjes, smalle deuren en 
onaangepaste badkamers, slechts 15 procent van de huizen is gebouwd op 
thuis wonen als oudere. Dan de prijs. Als je de verpleegkundige, de poets en 
hulpmiddelen allemaal aan huis brengt, hangt daar een pri jskaartje aan. Dat 
kan goedkoper georganiseerd worden in een residentiële sett ing. Op korte 
termijn komt er In Vlaanderen een persoonsgebonden zorgbudget voor zorg
behoevende ouderen. Voor sommigen kan dat een perverse prikkel zijn om de 
ouders thuis te verzorgen en zo geld te besparen. De kans op ouderenmishan
deling is dan groter. Hoe zit het bi jvoorbeeld met beschermende maatregelen 
bij thuiswonende ouderen met dementie? Ik vrees dat bij hen de voordeur op 
slot gaat. In ons woonzorgcent rum kun je duizenden meters wandelen zonder 
een obstakel tegen te komen. Is zo iemand thuis dan beter af?' 

ken, ook al heb je altijd familieleden die 
liever de kop in het zand steken. Wat 
doen we als moeder inconrinent wordt, 
als ze niet meer voor eten en drinken kan 
zorgen? Bij de intake moet al duidelijk 
worden welice grenzen er zitten aan de 
thuiszorg.' Advanced care planning be
tekent ook dat de wijk\'erpleegkundigen 
de medewerkers beter moeten aansturen, 
vervolgt ze. 'Als wijkverpleegkundige weet 
je dat een Idantvraag gaat groeien. Van
uit welice risico's moeten medewerkers 
observeren en hoe moeten ze vervolgens 
handelen? Verpleegkundigen verwachten 
soms van iemand met niveau 2 dat ze dat 
vanzelf oppikt. Dan wordt elke keer braaf 
iemands gewicht bijgehouden, maar trekt 
de medewerker niet aan de bel als het 
gewicht ineens toeneemt. Zo laat je een 
crisis ontstaan.' 

VPT-team Cordaan 
De Amsterdamse wijkverpleegkundige 
Karin Heijne gaat er bij thuiszorgor
ganisatie Cordaan heel ver in om de 
mensen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen. 'In de vertrouwde omgeving 
voelen mensen zich het beste, met het 
vertrouwde team over de vloer. In mijn 
er\'aring blijven ze langer stabiel en ont
wikkelen ze minder ziektes. Eigenlijk 
komt de puzzel altijd wel rond. Toege
geven, een grote instelling als Cordaan 
heefi: soms mogelijkheden in huis die 
Ideinere organisaties niet altijd hebben. 
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P R E M I U M 

Dit artikel vind je op Nursing.nl onder het 
thema Thuiszorg 

grenzen aan langer thuis wonen 

Zo experimenteren we met domotica en 
bij een klant met beginnende dementie 
lean de wijkverpleegkundige terugvallen 
op een dementieverpleegkundige.' Dan 
zijn er nog de .speciale VPT-teams ('Vol
ledig Paldiet Thuis') die zorg thuis leveren 
op basis van de Wlz-indicatie. 'Kwestie 
van producten voor verpleeghuiszorg 
vertalen naar zorg thuis,' zegt ze. 'Soms is 
dat lastig. Als iemand bijvoorbeeld naar 
dagbesteding gaat, is dat een grote hap 
uit het budget. Dan proberen we creatief 
te zijn en zoeken we in het netwerk naar 
een alternatief: familie, buren en vrijwil
ligers.' Vooruitdenken is cruciaal, dat is 
Heijne helemaal eens met José van Dorst. 
Dat begint al bij de overdracht vanuit het 
ziekenhuis of het verpleeghuis. Als wijk
verpleegkundige moet je goed doorvra
gen. ' Ik heb wel meegemaakt dat er een 
telefoontje kw;mi vanuit het verpleeghuis. 
"Willen jullie voor mevrouw zorgen.' Ze 
zit al in de bus." Zo doen we dat dus niet. 
Voordat we iemand in zorg nemen, wil
len we zeker zijn dat het bij ons past. Ik 
wil de cliënt lieftt zelf even zien. Hoe is 
iemand cognitief? Hoe mobiel is iemand? 
Ik moet mijn team ook voorbereiden. Al 
te vaak klopt de informarie die je vanuit 
de instelling of de familie krijgt niet met 
de werkelijke situatie.' 

Ziekenhuis 
Ook in het ziekenhuis worden de ge
volgen merkbaar dat ouderen langer 
thuis wonen. Verpleegkundige Evelien 
Puil<ster werkt in het U M C Groningen 
op de afdeling chirurgische oncologie 
en houdt zich in haar ziekenhuis be
zig met familiezorg. 'Wij zien het met 
name bij het regelen van zorg rond het 
ontslag. Ouderen kunnen soms niet 
naar huis of zien het niet zitten na een 
grote operatie.' Ze signaleert een tekort 
aan 'crisisbedden', eerstelijnsvoorzienin-
gen, wat vroeger kortdurende opname 
(KDO) heette. 'Hierdoor wordt er veel 
meer van de wijlcverpleging en de familie 
verwacht na de opname.' Dat maakt de 
overdracht vanuit het ziekenhuis naar de 
wijlcverpleging des te belangrijker. Sinds 
het U M C G een transmurale zorgburg 

heefi: met een warme overdracht, is daar 
vooruitgang in geboekt. 'Vroeger kregen 
we vaak de wijkverpleging aan de tele
foon met vragen. Dat is stukken minder.' 
Toch is er nog veel te verbeteren door bij 
de intake in het ziekenhuis op problemen 
thuis vooruit te lopen. De patiënten zelf 
kunnen dat lastig inschatten, is de erva
ring van Pinkster. 'Zij beantwoorden de 
vragen met in hun achterhoofd dat ze net 
zo het ziekenhuis uitkomen als ze erin 
gaan. Het is aan ons verpleegkundigen 
om de situatie na de opname goed te 
schetsen. Dit proberen we in een fami
liegesprek te achterhalen. Is er fimiilie of 
een buurvrouw dichtbij die stral<s een 
boodschap kan doen? Moet tafeltje-dekje 
geregeld worden? Ik probeer familie te 
spreken op een tijdstip dat het niet zo 
dridc is, bijvoorbeeld voor het bezoekuur. 
Ziet u uw moeder vaak? Zijn jullie bereid 
en in staat om dit of dat te doen? Daarbij 
let je ook op overbelasting van de man
telzorgen Dat zijn soms best moeilijke 
gespreldcen, maar het is nu eenmaal de 
realiteit.' 

* Naam en werkgeuer hij redactie Itelieiid 

Noten 
1. Kiers, B. Coalitie op de bres voor thuiswo

nende ouderen > Zorgvisie.nl 12 dec 2017 
2 ln de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) staat dat Nederlandse gemeenten 
verantwoordeli jk zijn voor de ondersteuning 
van mensen die niet op eigen kracht zelfred
zaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om begelei
ding en dagbesteding, en ondersteuning om 
de manteizorger tijdelijk te ontlasten. 

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt in Ne
derland zware, intensieve zorg voor kwets
bare ouderen, mensen met een handicap en 
mensen met een psychische aandoening. 
Met een Wlz-indicatie kunnen mensen te
recht in een verpleeghuis, een instelling voor 
mensen met een handicap of een ggz-instel-
ling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om 
thuis te blijven wonen met intensieve zorg. 
Dit is alleen mogeli jk als de situatie thuis 
geschikt is o m verantwoord en doelmat ig 
zorg te krijgen. 

3 Nederlandse Zorg Autoriteit (2016). Monitor 
Effecten langer thuis wonen. 

4. De uitzending van De Monitor van 10 decem
ber jl. is terug te bekijken via ht tps: / /demoni-
tor.kro-ncrv.nl/uitzendingen. 

5 Kuiken A (2014) Thuiswonende demente
rende vaak met dwang verzorgd. Trouw (30 
okt). 

6 Hamers J et al. (2016). Behind Closed Doors: 
Involuntary Treatment in Care of Persons wi th 
Cognitive Impairment at Home in the Nether
lands. A m Geriatr Soc: feb;64(2):354-8. 
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