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Geachte commissieleden, 

 

Op 7 februari 2019 wordt het algemeen overleg ouderenzorg tussen u en de minister 

gehouden. De ouderenzorg groeit en de trend van de laatste jaren is om ouderen zo lang 

mogelijk thuis te laten wonen. Juist nu ouderen vaak langer thuis moeten blijven wonen 

kan het pgb een passende oplossing zijn. Op deze manier kunnen zij zelf invloed 

uitoefenen wie, wanneer zorg en/of ondersteuning komt leveren. De zorg wordt rondom de 

oudere geregeld, in de omgeving waar hij of zij woont. Hierbij is de kans dat zij hun sociale 

leven moeten opgeven kleiner. Ook behouden zij eigen regie en daardoor het gevoel van 

eigenwaarde. Het is echter wel van belang dat aan de voorkant goede voorlichting wordt 

gegeven (bijvoorbeeld over wat het verschil is tussen pgb en zorg in natura (ZIN), wat de 

rechten en plichten zijn die horen bij een pgb, etc.) zodat mensen ook echt bewust kiezen 

voor een pgb. Dit geldt overigens niet alleen voor ouderen maar voor elke doelgroep. 

 

Via deze brief willen wij een aantal punten onder uw aandacht brengen. 

 

Afstemming tussen de zorgdomeinen  

De samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten moet beter. 

Ouderen krijgen vaak te maken met zorg uit de verschillende zorgwetten. Mensen met 

bijvoorbeeld een Wlz indicatie die afhankelijk zijn van hulpmiddelen vanuit de Wmo hebben 

baat bij een betere afstemming. En een betere afstemming is noodzakelijk wanneer 

ouderen bijvoorbeeld voor een korte periode in het ziekenhuis liggen en vervolgens weer 

thuis zijn aangewezen op extra zorg/ondersteuning. Door de krappe indicaties is deze 

extra ondersteuning vaak niet mogelijk (extra inzet mantelzorgers noodzakelijk met kans 

op overbelasting). 

 

Wij vragen u te benadrukken dat ouderen vaak te maken krijgen met een overlap van 

zorgdomeinen en dat een betere afstemming tussen de zorgdomeinen noodzakelijk is.  

 

Informele zorg 

Mantelzorg, gebruikelijke zorg en informele zorg vanuit pgb. Een drietal begrippen die vaak 

door elkaar gehaald worden. 

 

Bij het vaststellen van de zorgbehoefte wordt rekening gehouden met wat van een 

huisgenoot kan worden verwacht in het kader van gebruikelijke zorg. Voor dat deel is er – 

in principe – geen aanspraak op zorg. Alles boven de gebruikelijke zorg kan worden 

geïndiceerd. Deze zorg kan vervolgens vrijwillig (gratis) geleverd worden door een 

mantelzorger of tegen betaling door formele of informele zorgverlener vanuit het pgb. 

Betaalde mantelzorg bestaat niet. 
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In de agenda pgb die onlangs naar de Kamer gestuurd is lijkt gesuggereerd te worden dat 

informele zorg vanuit het pgb niet gewenst is. Hier zijn wij het niet mee eens. Wij vinden 

het een gewenst effect dat steeds meer zorg wordt geleverd door informele zorgverleners. 

Dit past bij de participatiemaatschappij, is goedkoper, lost de tekorten op de arbeidsmarkt 

op en informele zorgverleners weten vaak goed wat nodig is, zij kennen de budgethouder 

vaak goed.  

 

In de agenda pgb wordt voorgesteld om pilots te starten om de borging van kwaliteit van 

informele zorg te regelen. Per Saldo wil graag actief betrokken worden bij het opzetten en 

uitvoeren van de pilots.  

 

In de bijlage kunt u een casus vinden die de problematiek rondom de informele zorg vanuit 

het pgb illustreert.  

 

Wij willen u vragen om te benadrukken dat er vele positieve kanten aan informele zorg 

zitten en dat die niet uit het oog verloren moeten worden. Daarnaast willen wij u vragen 

dat wij graag actief beetrokken willen zijn bij de pilots rondom informele zorgverlening. 

 

‘Verplichte’ mantelzorg 

In aanvulling op het bovenstaande merken wij – helaas – steeds vaker dat gemeenten en 

de naasten van ouderen verplichten om mantelzorg te leveren. De zorg die gemeenten als 

gebruikelijk zien, gaat vaak veel verder dan de gebruikelijke zorg. Gemeenten bekijken 

wat mantelzorgers nu al leveren en geven hiervoor geen indicatie af, het wordt 

aangemerkt als gebruikelijke zorg. Ook als die zorg veel verder gaat dan de gebruikelijke 

zorg die je van je naasten mag verwachten. Mantelzorg gaat altijd om boven-gebruikelijke 

zorg. Zoals reeds aangegeven kan mantelzorg niet verplicht worden. Deze manier van 

werken is een heel raar mechanisme die er tevens voor zorgt dat mantelzorgers uitvallen 

en dure formele zorg ingezet moet worden. 

 

Indicatiestellers binnen gemeenten en wijkverpleegkundige kunnen nog steeds moeilijk het 

onderscheid maken tussen gebruikelijke en boven-gebruikelijke zorg. Het CIZ heeft een 

protocol ontwikkeld dat een nadere definiëring en normering bevat van wat gebruikelijke 

zorg is. Dit protocol is gemaakt voor de Wlz. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen dit 

protocol niet één op één overnemen en missen daardoor heldere richtlijnen.  

 

Door de beleidsvrijheid en het ontbreken van heldere richtlijnen ontstaan in de praktijk 

grote verschillen tussen de beoordeling van gebruikelijke en boven-gebruikelijke zorg en 

dus de uiteindelijke indicatie die wordt afgegeven. Daarom adviseren wij om ook in de 

Jeugdwet, Wmo en Zvw gebruik te maken van de oude richtlijnen gebruikelijke zorg van 

het CIZ als uitgangspunt. Een aanscherping van dit protocol is voor deze wetten van 

belang zodat goed kan worden beoordeeld wat gebruikelijke en wat boven-gebruikelijke 

zorg is. Voor de Wlz hoeft het protocol niet aangepast te worden. 

 

Creëer uniformiteit in de verschillende wetten rondom gebruikelijke en boven-gebruikelijke 

zorg door richtlijnen te ontwikkelen voor gemeenten en wijkverpleegkundigen. Maak hierbij 

gebruik van de expertise en de oude richtlijnen van het CIZ. Hierdoor kan worden 

voorkomen dat verstrekkers onterecht ‘mantelzorg’ verplichten. 

 

Respijtzorg 

Wij zien in veel gemeenten dat de respijtzorg (grotendeels) weg bezuinigd is. Juist om 

mensen langer thuis te laten wonen is het nodig mantelzorgers soms tijdelijk te ontlasten 

en voldoende te ondersteunen. Respijtzorg moet weer breed mogelijk gemaakt worden. 

Niet alleen tijdelijk maar daar waar een individuele oudere en zijn/haar naasten het nodig 

hebben (maatwerk). 

 

Wij vragen u te benadrukken dat respijtzorg een grote bijdrage levert om mensen langer 

thuis te laten wonen en daarom niet wegbezuinigd zou moeten worden.  
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Keuze leveringsvorm 

In de wet is verankerd dat mensen kunnen kiezen om hun zorg te financieren door middel 

van ZIN of door middel van een pgb. Ondanks de wettelijke verankering, blijkt dat mensen 

met een zorgvraag onvoldoende weten dat zij kunnen kiezen en waaruit zij kunnen kiezen 

(ZIN en pgb). Per Saldo wil dat mensen weloverwogen en bewust kiezen tussen ZIN en 

een pgb. Juist bij ouderen merken wij dat zij vaak niet eens geïnformeerd worden over de 

mogelijkheid om voor een pgb te kiezen, laat staan de keuze krijgen om te kiezen voor 

een pgb. Dit moet anders. De toegang bij gemeenten is vaak niet goed georganiseerd en 

ook wordt te vaak naar (niet passende) algemene voorzieningen verwezen in plaats van 

voor een maatwerkvoorziening gekozen.  

 

Wij verzoeken u dan ook de minister erop te wijzen dat pgb een gelijkwaardige keus is 

naast ZIN en dat dit ook zo moet blijven.  

 

Arbeidsmarktproblemen 

De arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector raakt ook pgb-budgethouders. Voor het 

debat over de arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector op 13 maart a.s. zullen wij een 

uitgebreide brief sturen. Voor nu willen wij wel vast een aantal punten onder uw aandacht 

brengen. 

 

Budgethouders die ervoor gekozen hebben om zelf hun zorg in te kopen met een pgb 

worden regelmatig geconfronteerd met tarieven die ontoereikend zijn, dit is een probleem. 

De tarieven die mogen worden vergoed aan de zorg-/hulpverlener zijn vaak geen 

marktconforme tarieven om kwalitatief goede zorg in te kopen of bijvoorbeeld als ‘goed 

werkgever’, cao-loonsverhogingen te kunnen volgen. Dit maakt dat budgethouders moeite 

hebben een marktconform tarief te vergoeden aan zorg-/hulpverleners. Daarnaast zien wij 

steeds vaker een daling van de (maximum) tarieven in het gemeentelijk domein en de 

Zvw. De afname van de tarieven zorgt er ook voor dat mensen hun zorg-/hulpverlener niet 

meer kunnen betalen. De zorg-/hulpverlener haakt hierdoor vaak af. Er is al een schaarste 

op de markt aangaande zorg-/hulpverleners en het vinden van een geschikte zorg-

/hulpverlener wordt hierdoor nog moeilijker. 

 

Een melding die wij van onze leden blijven ontvangen is het tekort aan (capabele) 

wijkverpleegkundigen om een indicatie te stellen. Door het tekort aan 

wijkverpleegkundigen kan het zijn dat zorgbehoevende de toegang tot zorg belemmerd 

wordt, de indicatie kan immers niet spoedig gesteld worden. De toegang tot de zorg wordt 

hierdoor vertraagd en dat is ernstig voor deze toch al zo kwetsbare groep.  
 

Wij vragen u om de minister erop te wijzen dat toereikende tarieven noodzakelijk zijn om 

kwalitatief goede en voldoende zorg in te kopen. Daarnaast vragen wij u om na te gaan bij 

de minister wat de stand van zaken omtrent het tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg: 

wat is er gedaan en wat heeft het opgeleverd?  

 
Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog nadere vragen dan kunt u contact opnemen 

met Aline Molenaar of Kim Ross. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Mevrouw mr. A.W.D. Molenaar 

Directeur 
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Bijlage 1: Casus over het weigeren van een informele zorgverlener  

De aanvrager van het pgb is een vrouw van 91 jaar die door fysieke problemen (oogziekte 

macula degeneratie en syndroom van Ménière en een buikwandoperatie) en psychische 

problemen veel ondersteuning nodig heeft. Vanuit de Zorgverzekeringswet krijgt zij 

ondersteuning bij de persoonlijke verzorging. Verder komt twee keer per week een hulp bij 

het huishouden. Dit wordt allebei geleverd via zorg in natura.   

 

Mevrouw heeft verder ondersteuning nodig bij vrijwel alle dagelijkse activiteiten. Zij kan 

zelf moeilijk voorzien wat zij nodig heeft.  Zij heeft  behoefte  aan een vertrouwd gezicht in 

huis en aan het bed en iemand waar zij op kan vertrouwen. Zij heeft alle dagen van de 

week op verschillende momenten ondersteuning nodig  bij dagelijkse handelingen. Hulp bij 

aankleden, koken, administratie, geldbeheer, het huishouden, persoonlijke hygiëne, zorg 

voor voldoende nachtrust etc. Haar sociaal netwerk is mede door haar hoge leeftijd (zeer) 

beperkt.  

 

De zoon van mevrouw is voor haar verzorging bij haar in huis komen wonen. Hij levert 

mantelzorg voor haar, maar wenst voor een deel van de begeleiding betaalt te krijgen 

vanuit het pgb om in zijn levensonderhoud te voorzien. De uren die hij voor zijn moeder 

zorgt, kunnen immers niet besteed worden aan andere werkzaamheden. Onder de AWBZ 

had zijn moeder een  pgb van waar uit zij de begeleiding bij haar zoon kon inkopen.  

 

Een adviesbureau, dat de gemeente heeft ingeschakeld, heeft het onderzoek gedaan bij de 

aanvraag van de hulp en ondersteuning. Het bureau stelt dat gebruikelijke hulp en 

voorliggende wet- en regelgeving afdoende zijn om het gewenste resultaat te behalen en 

adviseert om die reden de maatwerkvoorziening af te wijzen. 

 

De gemeente volgt dit advies en wijst de aanvraag voor een pgb voor individuele 

begeleiding af. Er wordt geen pgb afgegeven om twee redenen. Ten eerst omdat er 

algemene voorzieningen zijn van de gemeente die de vrouw kunnen helpen, en ten tweede 

omdat de zorg die de zoon biedt als gebruikelijke hulp wordt aangemerkt.  

 

Mevrouw en haar zoon zijn het hier niet mee eens en gaan in bezwaar. De hulp van een 

advocatenkantoor wordt ingeschakeld. Dit bezwaar wordt ongegrond verklaard. 

 

Mevrouw en haar zoon vragen de advocaat in beroep te gaan bij de rechtbank. De 

rechtbank stelt moeder en zoon in het gelijk en geeft de gemeente de opdracht om 

opnieuw onderzoek te doen om vast te stellen hoe veel uren individuele ondersteuning van 

haar zoon mevrouw nodig heeft.  

 

Dit onderzoek wordt door een andere onderzoeksbureau gedaan. Dit bureau komt tot de 

conclusie dat 3,5 uur begeleiding per week nodig is. De gemeente komt met een nieuwe 

besluit waarin een pgb voor 3,5 uur begeleiding per week wordt toegekend. Dit vinden 

moeder en zoon te weinig. De zoon levert namelijk veel meer ondersteuning dan het 

onderzoeksbureau stelt. 

 

De advocaat onderneemt op verzoek van moeder en zoon opnieuw juridisch actie. Zij 

kunnen de zaak nu direct voorleggen aan de rechtbank omdat het besluit van de gemeente 

is genomen in reactie op een uitspraak van de rechtbank. De zoon stelt opnieuw een 

overzicht op van de begeleiding die hij wekelijks aan zijn moeder levert. Dit  overzicht 

wordt ingebracht in het proces. Tijdens de zitting  bij  de rechtbank wordt gekeken of  

tussen de gemeente en mevrouw overeenstemming te vinden is over het aantal uren 

ondersteuning dat vanuit het pgb voor begeleiding mag worden ingekocht. De gemeente is 

bereid het aantal uren op te hogen tot 10 uur per week en dit wordt door mevrouw en haar 

zoon geaccepteerd. Het was een kwestie van een lange adem, een proces dat twee jaar 

heeft geduurd, maar wel tot een positief einde heeft geleid. 


