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Geachte heer Van Rijn, 

 

We hebben uw hulp en aandacht nodig. Wij maken ons ernstige zorgen om mensen 

met een meervoudige ernstige handicap. Ze verschillen in leeftijd sterk: van 2 tot 55 

jaar. In hun ontwikkeling blijven ze echter steken op het niveau van een kind tussen 0 

en maximaal 24 maanden oud. Ze kunnen zich niet uiten en kunnen niets zonder 

daarbij geholpen te worden. Wij zien ze daarom dagelijks: hun leven lang. Deels gaat 

het om zorg door ouders in de thuissituatie; heel vaak om zorg van professionals.  

 

In uw brief aan de Tweede Kamer van vorige week brengt u deze groep terecht onder 

de aandacht. We zijn blij met de stappen die u zet om de knelpunten waar ouders met 

kinderen met zeer ernstige en meervoudige beperkingen tegenaanlopen, op te lossen. 

Maar er zijn verdergaande, structurele stappen nodig om de benodigde zorg te kunnen 

blijven bieden aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen.  

 

Onhoudbare situatie; bij ouders thuis en bij de zorgaanbieders 

De VGN krijgt steeds meer signalen dat de situatie onhoudbaar wordt. Dit zien we net 

als u ouders vertellen in de media, we horen het van ouders zelf en we krijgen dit 

terug van onze medewerkers. 

 

Zorgaanbieders voldoen zo goed mogelijk aan de ingewikkelde zorgvraag en 

intensieve verzorgingsbehoefte. Het betreft zorg die om specifieke deskundigheid, 

fysieke kracht en de juiste instelling vraagt. Je moet ervoor uit het juiste hout 

gesneden zijn om het vol te houden. Personeel dat dit aankan is schaars. Wij willen er 

ook voor zorgen dat medewerkers duurzaam en kwalitatief goed kunnen werken. 

 

Mensen met een meervoudig complexe handicap komen in aanmerking voor een 

Zorgzwaartepakket (ZZP) 8, vaak aangevuld met zogenoemde meerzorg. Dat gaat om 

hoge bedragen. En toch knelt het: zowel in de thuissituatie als bij de zorgaanbieder is 

het huidige tarief onvoldoende om de noodzakelijke zorg te financieren. In de 

thuissituatie schiet de zorg tekort en levert dit spanningen op voor het hele gezin. 

Zorgaanbieders leggen er geld op toe, omdat ze vinden dat ook een doelgroep die niet 

bij iedereen in beeld is, recht heeft op goede zorg. Tot nu toe is het de meeste 
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zorgverleners gelukt de verliezen te compenseren. Recente veranderingen in de 

financiering (Wlz, Wmo en Jeugdwet) maken dit onmogelijk. 

 

Oplossingen op de korte en lange termijn 

 

Op de korte termijn is de oplossing gelegen in de meerzorgregeling. Meerzorg is een 

toeslag die beschikbaar is als het basistarief niet voldoende is om de zorg te 

vergoeden. 

 

Uit recente indicatiegegevens blijkt dat deze groep in anderhalf jaar tijd enorm is 

toegenomen, van 6000 naar ruim 8000 cliënten. Van deze groep maakt op dit 

moment slechts een kleine 3% gebruik van meerzorg. Onze verwachting is dat dit snel 

zal stijgen omdat een veel grotere groep cliënten dit nodig heeft en aan de 

voorwaarden van deze regeling voldoet. Het huidige budget meerzorg kan dit niet 

opvangen.  

 

Wij schatten in dat er voor het komende anderhalf jaar een bedrag tussen de 15 en 20 

miljoen euro extra nodig is voor meerzorg. Het huidige demissionaire kabinet zal 

hiervan voor dit jaar een bedrag van 5 miljoen beschikbaar moeten stellen en voor 

2018 15 miljoen moeten opnemen in de begroting.  

 

Op de lange termijn is er extra budget nodig voor een tariefsverbetering van ZZP 8, 

zodat de basiszorg voor deze cliënten wordt gedekt. Tegelijkertijd blijft het 

noodzakelijk dat de meerzorg eenvoudig toegankelijk is. Zowel in de thuissituatie als 

wanneer zij wonen bij een van onze leden.  

 

Wij willen graag met u in gesprek over deze ontwikkelingen en wat nu in feite de norm 

zou moeten zijn van de zorg die deze mensen horen te krijgen. Dat het gaat over 

meer dan basiszorg maar ook over kwaliteit van leven. Vervolgens moeten de tarieven 

deze zorg mogelijk maken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur 

 

 

 

Een afschrift van deze brief is ook gestuurd naar: 

leden van de Vaste Kamercommissie van VWS 
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