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het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget 

NAAR EEN 
INCLUSIEVE 
SAMENLEVING 

6 > wachten op de goede golf 12 > de aanhouder wint 22 > strijd om meerzorgbudget 
ILLYA SOFFER OVER NUT EN NOODZAAK EEN PLEK IN DE SAMENLEVING MET REGELS ÉN DE MENSELIJKE MAAT 

VAN HET VN VERDRAG HANDICAP EEN KLEINSCHALIGE WOONGROEP HOUDEN 



24 uur betaalbare zorg 
Mensen worden ouder. Meestal willen ze heel graag onafhankelijk blijven en hun eigen leven 

           

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

  
  

   

 
 

 
   

   
  

   
    

 
 

 

 

  
  

 

  
  

  
  

  
     

  
 

  
    

 
  

       
 

  
   

 
  

 
    

  
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

eigenWIJS in 
een NIEUW JASJE 

Ook EigenWijs krijgt steeds meer eigen regie in handen. 
Vanaf dit nummer maken we geen gebruik meer van 
een uitgever, maar regelen we alles rechtstreeks zelf 
met onze vormgever en drukker. Dit geeft ons meer 
zeggenschap en scheelt in de kosten. 

Het is ook het moment gebleken om een frisse wind door 
het tijdschrift te laten waaien, met nieuwe rubrieken 
en een vernieuwd uiterlijk. Om je meer te binden en te 
boeien. 

Wat vind je van deze verandering? 
Laat het ons weten via communicatie@pgb.nl. 

24 uur betaalbare zorg 

BEL GRATIS VOOR MEER INFORMATIE 

Mensen worden ouder. Meestal willen ze heel graag onafhankelijk blijven en hun eigen leven 
blijven leiden, in hun eigen vertrouwde omgeving. In sommige gevallen kan dat helaas niet meer 
en is alleen mantelzorg ook niet mogelijk. Door te bemiddelen in 24 Uurs zorg (dag- en nachtzorg) 
biedt het 24 uurszorgloket uitkomst! 

BEL GRATIS VOOR MEER INFORMATIE 0800 - 644 44 44 

EigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belangen-
vereniging van mensen met een persoonsgebonden 
budget. Leden en abonnees van Per Saldo ontvangen 
het magazine 4 keer per jaar als onderdeel van hun 
lidmaatschap. 

www.pgb.nl 
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3501 DD Utrecht 
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EigenWijs is voor mensen met een visuele beperking 
ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Meer informatie 
hierover kunt u opvragen bij de ledenadministratie van 
Per Saldo. Dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door 
de inkomsten van adverteerders. Per Saldo draagt ech-
ter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
advertenties. Wij verzoeken u eventueel negatieve erva-
ringen te melden via de servicelijn van Per Saldo. U kunt er 
ook voor kiezen EigenWijs alleen digitaal te ontvangen. 
Stuur uw verzoek naar ledenadministratie@pgb.nl. 
©Per Saldo, Utrecht, september 2018. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, 
zonder voorafgaande toestemming van Per Saldo. 

De opzegtermijn voor lidmaatschap of abonnement 
is een maand voor de vervaldatum. Opzeggingen die 
daarna worden ontvangen kunnen pas per vervaldatum 
van het daaropvolgende jaar verwerkt worden. Het 
lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëin-
digd indien van Per Saldo of het lid redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort-
duren. Vooruitbetaalde contributie wordt niet geresti-
tueerd bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap. 

VOORWOORD 

Op ons verenigingsbureau zijn we wel eens een tikje gekleurd. En dat komt 
niet alleen omdat de zon de afgelopen zomer volop heeft geschenen. Wij 
komen vooral in aanraking met ervaringen en verhalen van budgethouders 

die tegen allerlei, vaak bureaucratische problemen, aanlopen. Ze doen een beroep 
op onze hulp en deskundigheid. Daar zijn wij voor. 
Wij moeten af en toe wel tegen elkaar zeggen dat het niet alleen kommer en kwel 
is. Wel dat het vaak een kwestie is van kleine stapjes en een lange adem. Van strijd 
en volhouden. Dat zie je onder meer terug in de verhalen over het wooninitiatief 
van Monique Kromhout en ouders van de andere bewoners en over de meerzorg 
voor Sami, zoon van Jessica Hagenaars. 

Snel scoren 
Ook komt er steeds meer aandacht voor de rechten van mensen met een beperking. 
Recht op gelijke behandeling, recht op eigen regie en participatie, recht op inclusief 
onderwijs, recht op arbeid, recht op toegang, recht op zelfstandig juridisch hande-
len, recht op mobiliteit, recht op een behoorlijke levensstandaard, recht op cultuur, 
recreatie, sport en vrije tijd. 
Organisaties doen veel meer aan fysieke toegankelijkheid. Steeds meer gemeenten 
zijn bezig met de loka-
le inclusie agenda. En 
in televisieprogram- ‘Denk dus niet ‘ik ben 
ma’s wordt er vaker 
over gesproken. Ook al het al zo zat en te 

druk, laat maar 
l 

blijft het nog ‘laaghan-
gend fruit’ om maar 
Haags vakjargon te 
gebruiken, ofwel snel zitten’, maar dee resultaat en makkelijk 
scoren door een opper- het met ons’ vlakkige oplossing. 
Wij vormen samen 
met vier andere orga-
nisaties de Alliantie en werken aan de implementatie 
van het verdrag. We werken samen met overheid, 
VNG en VNO-NCW. De Alliantie ondersteunt de 
makers van de actieplannen en zet daarbij ook haar 
eigen netwerk van ervaringsdeskundigen in. 

Resultaat 
Naast het geven van hulp en advies  behartigen wij je belangen, landelijk en lokaal. 
In het artikel over de problemen bij de gemeente Eindhoven lees je wat onze lobby 
teweeg heeft gebracht. Wij hebben leden in de gemeente opgeroepen hun erva-
ringen te delen. Wij hebben samen met onze ambassadeurs verantwoordelijken in 
de gemeente op deze ervaringen gewezen en om maatregelen gevraagd. Net als 
het ministerie van VWS. Dit heeft geleid tot een gesprek met de verantwoordelijke 
wethouder. Ook de pers heeft het opgepikt. Nu rolt de bal en komt er hopelijk snel 
een oplossing. 
Het blijkt maar weer dat je ervaring en verhaal heel belangrijk is. Hoe meer erva-
ringen, hoe krachtiger onze stem. Denk dus niet ‘ik ben het al zo zat en te druk, laat 
maar zitten’, maar deel het met ons. 
Wij hebben jouw verhaal nodig om de kleine stapjes vooruit te kunnen maken. Wij 
hebben een lange adem en houden vol voor jou. 

Aline Molenaar, directeur Per Saldo 
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Mireille de Lange-Günther, medewerker advies, bijt het 
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INTERVIEW 

6 Illya Soffer: 
‘Bij dit werk moet je 

engelengeduld en moed hebben, 

de goede dingen op tijd zien en 

kunnen omgaan met tegenslag’ 

9 Interview met Berdina van Bleek: 
‘Je moet er elke keer zo veel 

energie in steken voor je iets voor 
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VERENIGING 

3 Voorwoord 
van Aline Molenaar 

5 Van binnenuit 
Mireille de Lange-Günther 

over haar drijfveren 

8 Verenigingsnieuws 
12 Korte berichten 
14 Uit de lobby 
20 Vraag het Per Saldo 
21 Cursussen uitgelicht 

COLUMN 

17 Juristen: Handjeklap of samen 

oplossen? 

21 Mijn wijs: Zeuren en drammen 

EN VERDER 

15 Achtergrond 
In onze belangenbehartiging 

spelen we snel in op actuele 

situaties. Hoe heeft dit uitgepakt 

in de gemeente Eindhoven 

waar grote problemen zijn 

gesignaleerd? 

12 

Van binnenuit 
Waarom doe je wat je doet en wat brengt het je? 
In deze nieuwe rubriek aandacht voor de drijfveren van 
een medewerker, vrijwilliger of lid van onze vereniging. 

spits af. 

AUTEUR ERNESTINE DE KOFF 

M ireille werkt 15 jaar bij ons, dus de kans is groot dat als je wel eens belt met de advieslijn je 
haar hebt gesproken. Samen met 8 collega’s geeft zij advies en antwoord op alle vragen over 
het persoonsgebonden budget. ‘Ik geef niet alleen informatie over het pgb, maar 

wijs ook de weg. Als je zorg nodig hebt en wilt aanvragen zie je vaak door de bomen het 
bos niet meer. Er komt veel op je af. Het is mooi werk om ervoor te zorgen dat mensen 
daarin de juiste stappen kunnen zetten. En na een werkdag voel ik me goed hierover. 
Laatst heeft er zelfs iemand een liedje voor me gezongen uit blijheid voor mijn hulp.’ 

Gezien worden 
Mireille vervolgt: ‘Het is ongelofelijk belangrijk goed te luisteren en mee te 
denken. Wat is de vraag achter de vraag? Het begint met een persoonlijk plan. 
Iemand moet weten wat hij nodig heeft. En wie dan op welk vlak kan helpen. 
Hoe ziet dat er dan uit? 

Het gaat niet om ergens recht op hebben, maar om hoe iemand wordt gezien. 
Ik heb van kinds af aan gezien dat je aan de norm van de maatschappij moet 
voldoen en je kunt niet verwachten dat iedereen dat gewoon kan. Dat heeft 
me altijd gestoord. Zichtbare handicaps snappen we wel, maar psychische 
beperkingen zien we niet. Het geeft een goed gevoel om te kunnen bijdra-
gen aan wat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen in het leven. 
Ik ben opgegroeid met ‘doe vooral wat je zelf wilt, wat je zelf leuk vindt’. 
Dat vind ik nog steeds belangrijk. Voor mijn kinderen, voor iedereen. 
Daarom is het zo prettig om mensen op weg te helpen en bewuste 
keuzes te laten maken. Ook in mijn naaste omgeving help ik bij het 
vertalen van een hulpvraag naar zorg en ondersteuning.’ 

Verschil maken 
‘Verder merk ik aan de telefoon dat er vaak nog veel onbe-
kend is, zoals over de hulp van een onafhankelijke cliënton-
dersteuner of de combinatie zorg in natura en pgb. Ook bij 
gemeenten zelf. De informatie die daar nodig is, geven 
wij ook. Wij willen goed toerusten, want onwetendheid 
kan tot ongewenste situaties leiden. En als zorg en 
ondersteuning op de rit is en lekker loopt, hoe zorgen 
we ervoor dat het zo blijft? Per Saldo maakt op al deze 
vlakken verschil en doet ertoe, collectief en individu-
eel. Daarom werk ik hier graag.’, aldus Mireille. 
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INTERVIEW 

Het is nog volop 
zomer als ik Illya 
Soffer, directeur van 
Ieder(in), tref voor een 
gesprek over het VN 
Verdrag Handicap, 
over mensenrechten. 
Het lijkt een ver-van-
ons-bed-show, maar 
is dat ook zo? Wat 
betekent het in ons 
dagelijks leven? Hoe 
is het eigenlijk gesteld 
met de uitvoering van 
het verdrag en onze 
rechten? En wat heb 
je aan zo’n verdrag als 
je er in je persoonlijk 
leven weinig van 
merkt? 

Wachten op de 
goede golf 
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AUTEUR ERNESTINE DE KOFF 

I llya Soffer snapt dat het verdrag niet 
direct een aha-gevoel oproept. ‘Toch 
is het belangrijk. Sinds de ratificatie 

van het verdrag door Nederland is er meer 
aandacht voor fysieke toegankelijkheid. 
Ook de sfeer waarin erover wordt gepraat 
is veranderd. Maar het hele proces op alle 
terreinen gaat heel langzaam. Vanuit de 
politiek is er weinig draagvlak en urgentie 
om de overheid op de trage voortgang te 
wijzen. Alleen de Verenigde Naties kan 
onze overheid erop aanspreken en ook dat 
duurt te lang. 

‘We missen een fundamentele aanpak ‘Er is bij de overheid een heilig geloof in 
op het gebied van onderwijs, arbeid en de markt en zelfregulering in de samen-
inkomen. Gelukkig pakken onderne- leving. Mensen en organisaties komen 
mers en gemeenten nu wel een aantal alleen niet uit zichzelf in actie. Daar is 
belangrijke zaken op. En organisaties als wet- en regelgeving voor nodig. Voor veel 
Natuurmonumenten en het Rijksmuseum mensen met een ondersteuningsvraag 
maken werk van het toegankelijk maken zijn de specialistische voorzieningen veel 
van natuur en cultuur. Het getuigt nu van te snel afgebouwd zonder dat daar in 
goed ondernemerschap om te laten zien de gewone samenleving iets voor in de 
wat je doet. Veel ingewikkelder is infor- plaats is gekomen. Zo is bijvoorbeeld 
matietoegankelijkheid voor bijvoorbeeld de Wajong grotendeels afgeschaft. Maar 
mensen met een verstandelijke beper- jongeren met een beperking hebben nau-
king. Zo’n onderwerp hobbelt er dan een welijks andere mogelijkheden om aan 
beetje achteraan.’ werk of een passend inkomen te komen. 

Staatssecretaris Van Ark van Sociale 
Politieke interesse Zaken en Werkgelegenheid heeft wel goed 
Illya vervolgt: ‘De landelijke overheid zou naar ons geluisterd, maar haar maatregelen 
veel meer moeten doen aan het bevorde- blijven heel minimaal en gelden alleen voor 
ren van een gelijkwaardige positie van mensen met de zwaarste beperkingen. Een 
mensen met een beperking. In het onder- hele grote groep kan prima werken met een 
wijs, op de arbeidsmarkt en qua inkomen. beetje ondersteuning of aanpassing, maar 
Ze zou ook een voorbeeldrol moeten ver- valt nu buiten de boot. Velen zitten nu zon-
vullen als werkgever, maar juist daar loopt der inkomen, blijven afhankelijk van ouders 
de overheid vreselijk achter. Het wordt en kunnen geen plek in de samenleving vin-
voor mensen steeds moeilijker eigen regie den. Met als gevolg dat je meer thuiszitters, 
te handhaven. Dit komt voor een groot dak- en thuislozen en gesloten zorg krijgt. 
deel ook door het gedecentraliseerd uit- Dat baart me grote zorgen.’ 
voeren van wetten en regels. Gemeenten 
hebben daardoor grote beleidsvrijheid en Van passend naar inclusief 
de centrale overheid kan niets opleggen Door het plan van Minister De Jonge 
qua uitvoering van het verdrag. Daardoor staat de inclusieve samenleving nu op de 
kun je je rechten niet of nauwelijks verzil- agenda’s. Alleen kiest men er niet voor het 
veren. Ik lig daar wakker van.’ fundamenteel aan te pakken. Illya: ‘Wil je 

WAT IS EN DOET DE ALLIANTIE? 

De Alliantie bestaat uit vijf organisaties, waaronder Per Saldo,  die de stem van 
mensen met een beperking zo krachtig mogelijk maken en is partner van het VN 
Verdrag Handicap. Andere partners zijn de overheid, werkgevers, ondernemers 
en gemeenten. Zij maken de komende jaren actieplannen voor de uitvoering van 
het verdrag. 
Minister De Jonge van VWS heeft in juni 2018 het programma Onbeperkt mee-
doen! aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag 
Handicap wil uitvoeren. De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een 
beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen parti-
ciperen in de samenleving. 
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als wij de mensen om wie 
het gaat goed betrekken bij de aanpak. De Alliantie ondersteunt de makers van 
de actieplannen daarin en zet daarbij ook haar eigen netwerk van ervaringsdes-
kundigen in. Voorbeelden zijn lokale inclusie agenda en de oproep je ervaringen 
te delen via het VN Vertelpunt. Meer lezen? Kijk op gewoongelijk.nl en nietsover-
onszonderons.nl > 
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INTERVIEW 

echt dat mensen met een beperking vanzelfsprekend kunnen deel-
nemen in de samenleving dan moet je er alles aan doen. Hoe meer 
drempels je wegneemt in beleid, gebouwen en voorzieningen hoe 
minder mensen afhankelijk zijn van speciale voorzieningen om te 
kunnen meedoen. Dat vraag een grote omslag in het denken over 
mensen met een beperking. Van passend naar inclusief. Maar zo 
ver zijn we helaas nog lang niet. Tijdens het debat over het VN 
Verdrag dit najaar gaan we weer benadrukken dat zonder toegang 
tot zorg, arbeid, onderwijs en wonen er geen gelijkheid en vanzelf-
sprekendheid kan ontstaan. Waar blijven de actieplannen van de 
overheid? Want wat heb je aan een toegankelijk café als je geen 
geld hebt om een drankje te kopen of geen passende zorg om er 
te komen?’ 

Als een golfsurfer 
Een deel van onze achterban is teleurgesteld over het tempo en 
vraagt zich af wat Per Saldo en Ieder(in) doen op de spreekwoorde-
lijke schoot bij de minister. Wat vind jij daarvan? ‘Voor Ieder(in) en 
Per Saldo werkt het hetzelfde als voor een individu. We signaleren, 
melden ervaringen en knelpunten, stellen oplossingen voor. Er zijn 
veel stemmen nodig. We zijn met de gehandicaptenorganisaties 
een soort golfsurfers die net voorbij de branding liggen. Eindeloos 
wachtend op de goede golf, die ons echt verder brengt. Zo’n golf 
komt maar heel af en toe langs, dan moet je er klaar voor zijn en 
dan moeten alle omstandigheden ook nog meezitten. Anders word 
je teruggeworpen op het strand. Bij dit werk moet je engelenge-
duld en moed hebben, de goede dingen op tijd zien en kunnen 
omgaan met tegenslag.  Mensen met een beperking moeten zich 
ervan bewust zijn dat het helpt als je lid van een vereniging bent, 
je ervaringen en problemen meldt, elkaar opzoekt, krachten bun-
delt, naar buiten gaat en je stem laat horen. Je moet opletten dat 
je niet uit elkaar wordt gespeeld. En een lange adem hebben en 
met kleine stapjes vooruit gaan. Maar ik begrijp heel goed dat het 
een lastige aansporing is voor mensen die elke dag al strijden voor 
een normaal leven.’ 

WAT KUN JE ZELF DOEN? 

Gemeenten hebben er een belangrijke maatschappelijke 
opdracht bij gekregen: zij moeten ervoor zorgen dat alle 
inwoners mee kunnen doen. Ze moeten een plan opstellen 
waarin ze duidelijk maken wat zij voor mensen met een 
beperking gaan doen. In het plan moeten de onderwerpen 
onderwijs, werk, inkomen, vervoer, wonen en leven een 
plek krijgen. Bovendien moeten zij de agenda ontwikkelen 
mét inwoners met een beperking. Iedereen - burgers, belan-
genbehartigers, ervaringsdeskundigen en leden van advies-
raden – kan gemeenten aanspreken op de activiteiten, 
voortgang en verplichtingen uit het VN Verdrag. Wil je ook 
aan de slag in jouw gemeente met lokale inclusie? Kijk op 
nietsoveronszonderons.nl onder lokale inclusie agenda. 

8 nr - 0319 

onzevereniging! 

WAT BETEKENEN INTERNATIONALE 
PGB-ONTWIKKELINGEN VOOR ONS? 

Op 5 oktober a.s. is de ledenochtend in het kantoor van 
de SVB in Utrecht. We starten met de algemene ledenver-
gadering (ALV). Hierin bespreken we de begroting en het 
jaarplan van 2020 en dragen we kandidaat-bestuursleden 
voor ter benoeming. De heer Enkelaar en mevrouw Zweerts-
de Jong nemen afscheid als bestuurslid. Vervolgens houdt 
gezondheidseconoom Guus Schrijvers een presentatie over 
internationale pgb-ontwikkelingen en hun betekenis voor 
Nederland. Wil je ook meedenken en meebeslissen of je 
persoonlijke vragen stellen aan een pgb-consulent? Meld je 
uiterlijk 3 oktober a.s. aan via onze site pgb.nl. 

INTERVIEW 

Vechten voor de 
uren die nodig zijn 
Je ziet het op het eerste gezicht niet aan haar, maar Anissa (6) is ernstig 
ziek. Haar levensverwachting is beperkt en ze heeft blijvend 24 uur per 
dag zorg en nabijheid nodig. KinderThuisZorg indiceerde daarvoor veel 
te weinig uren zonder deugdelijke inhoudelijke onderbouwing. Moeder 
Berdina vecht nu samen met Per Saldo voor haar rechten: ‘Je moet er elke 
keer zoveel energie in steken voor je iets voor elkaar krijgt!’ 

AUTEUR LIESBETH DE GOEDE 

Anissa van Bleek is geboren in het 
Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) na 28 weken 

zwangerschap. Ze was niet alleen prema-
tuur, maar ook te klein voor de duur van 
de zwangerschap. En ze had een waslijst 
aan gezondheidsproblemen. Met het hart, 
met een ruggenwervel. Ze bleef maar geel 
en ze had een vernauwing in de longslag-
ader. Er kwam steeds meer aan het licht. 
Bijnierinsufficiëntie. Een traag werkende 
schildklier. Eén long die nauwelijks func-
tioneert. 

Ingrijpende aandoening 
Na zeven maanden is er een diagnose 
gesteld: syndroom van Alagille. Dat is 
een zeldzame erfelijke aandoening waarbij 
meerdere organen betrokken zijn. Met alle 
ingrijpende consequenties van dien. Voor 
Anissa’s gezondheid. En voor het dage-
lijks leven van de familie Van Bleek. Haar 
gedrag, ademhaling, kleur en temperatuur 
moeten dag en nacht in de gaten worden 
gehouden. Als er niet goed wordt opgelet, 
kan ze in coma raken. Er is zuurstof thuis 
vanwege de benauwdheid en het risico 
op een longontsteking. Ze heeft een gal-
stoma, ze krijgt sondevoeding. De lijst is 
eindeloos. > 
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GEEF JE GRAAG 
JE MENING? 

Kom dan onze klankbord-
groep versterken. Zo geef 
je bestuur en medewerkers 
input en feedback en speel 
je signalen uit je directe 
omgeving door. Samen zor-
gen we voor nog meer rich-
ting en onderbouwing aan 
onze belangenbehartiging. 
De klankbordgroep bestaat 
uit tien leden en komt drie 
keer per jaar bij elkaar in 
Utrecht. Dan praten we over 
actuele zaken rond het pgb. 

‘Sinds ik lid ben van de 
klankbordgroep heb ik een 
veel bredere kijk gekregen 
en zo veel geleerd’ 

Naast je bijdrage aan de 
vereniging heb je waardevol 
contact met ervaringsdes-
kundigen en lotgenoten. 
Wil je meer weten? 
Dick Cochius, voorzitter van 
de klankbordgroep, kan je 
meer vertellen over de acti-
viteiten. Bel of mail hem. Op 
de website lees je meer over 
de deelname aan de klank-
bordgroep. < 

25 JAAR 
PER SALDO 
In 2020 bestaat onze ver-
eniging 25 jaar. Een mooie 
leeftijd. Is het pgb inmid-
dels ook volwassen? Je 
zou verwachten dat de 
kinderziektes inmiddels 
tot de verleden tijd beho-
ren. We constateren nog 
knelpunten en gaan in ons 
jubileumjaar laten zien hoe 
het gesmeerd kan lopen. Er 
komen bijzondere activitei-
ten en in deze EigenWijs en 
de nieuwsbrieven besteden 
we aandacht aan dit speci-
ale jaar. 

Natuurlijk blikken we 
op bepaalde momenten 
terug, onder meer via 
een tentoonstelling van 
archiefmateriaal. Heb 
je nog leuke, interessan-
te Per Saldo spullen op 
zolder liggen? Laat het 
Ernestine de Koff, senior 
communicatieadviseur,  
via mail communicatie@ 
pgb.nl weten en zij neemt 
contact met je op. < 

https://nietsoveronszonderons.nl


           

 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
     
    

     
      

      
      

   

 

 
        

      
 

 

     
   
   

 

  

 
     
 

 

 

     
   

 
   

   

 

    
   

     

   
    

 

 

   
  

     
   

       
 

 
     

     
  

 

      
      

      
  

 
 

  

    
 

     
       

        

      
     

    
     

   

 

       
  

INTERVIEW 
EIGEN 
ZORG 

WIJZER 

huishoudelijke verzorging bemiddeling ondersteunende begeleiding verpleging 

ZUSTER IN HUIS ZIEZEZO SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK STICHTING PITI 
085-744 11 70 James Wattstraat 7 STEUNPUNT Noorderdiep 99 

info@zusterinhuis.nl 1817 DC Alkmaar Van Harenstraat 18 
www.zusterinhuis.nl 

9521 BC Nieuw-Buinen 
Contactpersoon: P. Dolfing 3027 EV Rotterdam 0599-785373 

dementie, parkinson of andere zorg nodig? 072-512 87 21 06-425 76 586 info@stichtingpiti.nl 
thuis wonen met 24-uurszorg info@ziezezo.nl info@smsrotterdam.nl www.stichtingpiti.nl 

op maat. vergoed uit pgb www.ziezezo.nl www.smsrotterdam.nl zorg-onderw ijstraject piti-impuls, 
gespecialiseerde kinderthuiszorg in pgb- advies,bemiddeling en administratie dagbesteding, begeleid wonen,begeleiding naar 

noord holland werk, weekendbegeleiding/ kamertraining/ 
respijtzorg 

vakanties 
logeeropvang 

ZORGSTUDENT 
Contactgegevens: 

Jacqueline van der Bend 
’T BOEREHIEM 06-288 355 25 

FLOREIN ZORG Aangepaste vakantieappartementen ATELIER JAMAIKA info@zorgstudent.nl 
Koningin Julianalaan 372c op zorgboerderij Poelruitstraat 8 

2274 JV Voorburg 
www.jobs4care.nl 

Fam. Tolsma, Kanaalwei sud 12, 5143 AK Waalwijk 
(Zuid-Holland) 

zorgstudenten bieden begeleiding aan kinderen 
9245 HD Nij Beets 06-302 716 05 

071-579 70 00 
en jong volwassenen met een beperking. 

06-103 052 21 info@atelierjamaika.nl 
info@florein.nl 

Moedeloos aangegeven, maar de verpleegkundige elke ouder moet zorg leveren aan zijn kind. zorgstudenten volgen een studie op het 
htolsma@hotmail.com www.atelierjamaika.nl gebied van zorg, pedagogiek, psychologie enDit alles betekent dat Anissa persoonlijke van een kinderthuiszorgorganisatie bleef Berdina: ‘Vooral met die opmerking heeft www.florein.nl www.boerehiemnijbeets.nl • dagbesteding in gezinssfeer onderwijs. landelijke dekking.verzorging nodig heeft en verpleegkun- bij het standpunt dat dit het was. Wat doe ze me diep in mijn hart geraakt.’ uitje? pgb? bel nu! tilliften en hoog/laagbed aanwezig. geschikt (zaterdag t/m donderdag)

dige zorg. Plus begeleiding. Want naast je dan? We voelden ons machteloos.’ Over de opvattingen van KinderThuisZorg voor gezinnen met kinderen. het hele jaar 

persoonlijke verzorging 
• begeleiding op maat voor 

geopend. op de boerderij is altijd wat te beleven.kinderen, jongeren en volwassen alle lichamelijke problemen heeft ze ook rond ouderlijke verantwoordelijkheid 
(zowel op locatie als in mijn atelier)nog eens ADD en leerproblemen. Ze gaat staat een artikel op de website van Per 

• creatieve programma’sdrie uurtjes per dag naar school, maar Saldo, onder de titel: Per Saldo en V&VN ‘KinderThuisZorg 
verder is ze thuis. In feite zijn Berdina, nemen afstand van tekst KinderThuisZorg. 
van beroep IG-verzorgende (Individuele Conclusie (citaat): ‘Het is niet wenselijk 

coaching begeleiding 

THERAPEUTISCHE AWBZ heeft me diep in het STICHTING DE ZORGHULP Gezondheidszorg), en ook haar man dag dat indicaties volgens deze richtlijnen ZORGINSTELLING “DE OASE” 0346-25 29 59 en nacht bezig haar in leven te houden. gesteld gaan worden.’ Follega (Friesland) info@stichtingdezorghulp.nl 
Hoe trek je dit als ouders? Berdina: ‘Ik hou 06-543 252 85 WELPART hart geraakt’ u wilt niet naar een verzorgingshuis, 

martin@deoase.info 035-7200003 MAATMAN ZORGGROEP het vol zolang instanties meewerken. Na Vechtlust u wilt thuis blijven wonen. 
www.deoase.info www.welpart.nl 0495-57 46 74 (pgb vergoed)de nieuwe pgb-aanvraag hebben we echt De vechtlust is gelukkig terug bij de familie 

weekend en vakantie opvang / begeleiding, uw partner bij verantwoorde zorg eninfo@maatmanzorggroep.nl een hele slechte periode gehad. Steeds Klap in het gezicht Van Bleek. Dat gebeurde nadat Berdina bij beschermd en begeleid wonen. voorziening thuis of in de woonvoorziening!www.maatmanzorggroep.nl 
maar weer je verhaal doen. Steeds weer En het is nog erger geworden. ‘We Per Saldo de cursus ‘Goed voorbereid naar weerbaarheidstraining hapkido onze dienstverlening o.a.:zorggebied: limburg en regio eindhoven. 

7 dagen p.w. open! • onafhankelijke beoordeling bij bezwaar enmensen met een verstandelijke beperking 
5-25 jaar,pdd-nos, ass, adhd etc. 

moeten vertellen hoe ziek ze is. En dan vroegen een second opinion aan bij de (her)indicatie’ had gevolgd. ‘We gaan ons 
beroep toekenning zorg & voorziening en/of psychische problemen niet krijgen wat je nodig hebt. We moeten KinderThuisZorg’, vertelt Berdina. ‘Bij de er hard voor maken dat Anissa in de Wlz • klachtenbeoordeling 

nu zo voor Anissa vechten dat we er moe- dame die ik sprak had ik zo’n goed gevoel. komt. Daar hoort ze. Ook Per Saldo heeft dat 

ambulante begeleiding 
• casemanagement 

deloos van zijn geworden.’ Ik had echt het idee: zij begrijpt mij. Het geconcludeerd op basis van mijn zorgplan. • workshops zorgwetten 

was dan ook een klap in mijn gezicht toen Mijn dochter wordt niet beter. Misschien UMC GRONINGEN THUIS 
AANGEPASTE VAKANTIE-PGB-INZICHT Hanzeplein 1, ingang 47 Machteloos het bericht kwam. We gingen nu van 91 heeft ze nog drie maanden, misschien nog BUNGALOW ‘DEN BLIJEN Dennenweg 225 9713 GZ Groningen Wat is er gebeurd? Berdina: ‘Toen Anissa uur naar… 15 uur en 15 minuten!’ tien jaar. We gaan voor het aantal uren pgb HEMERT’ 7545 WE ENSCHEDE 0900-100 10 20 (€ 0,10 p/m) 

(GESCHIKT VOOR 12 PERS.) twee was, hadden we een pgb voor 91 Uit de mailwisseling die Berdina heeft dat ze nodig heeft. We willen echt niet het PHILADELPHIA 053-434 79 67 
(0800) 0830 

info@umcgroningenthuis.nl 
Ruime rolstoel vriendelijkeinfo@pgbinzicht.nl uur. Toen ze zes werd, zijn we opeens bewaard, blijkt de reden. KinderThuisZorg onderste uit de kan. Anissa heeft recht op www.umcgroningenthuis.nl 

cliëntbureau@philadelphia.nl tuin met overdekt terras. Zeer www.pgbinzicht.nl thuiszorg waar groningen trots op is!gekort met 15 uur. Terwijl ze nu meer interpreteerde - en interpreteert - de regel- goede zorg, maar maak dat vervolgens ook www.philadelhia.nl geschikt voor woongroepen uw veilige en betrouwbare keuze voor verpleging & verzorging, gespecialiseerde zorg nodig heeft dan toen ze zo klein was. geving herhaaldelijk onjuist. Onder meer mogelijk. Daarbij is de indicatie bepalend. en grote gezinnen. Incl. zorg, wonen, welzijn, logeren, administratie, advies en pgb-beheer. neem nú kindzorg, begeleiding, palliatieve zorg 
de faciliteiten van ons Ze is ondertussen zieker geworden en door onterecht te stellen dat ze niet meer En wij hebben als ouders eigen regie in werken, leren en dagbesteding. contact met ons op voor een afspraak. 

via een pgb of in natura. nabijgelegen vakantiepark! pgb-inzicht werkt landelijk.er is thuis meer apparatuur bij gekomen. uren krijgen toegewezen, omdat ze als wie de zorg uitvoert. Juist dat is de kracht 
En ze is natuurlijk ouder, dus er is meer ouders alle zorg zelf doen en er geen van het pgb. Daar vechten we voor.’ 
bovengebruikelijke zorg nodig. En toch zzp’ers voor inhuren. Ook wordt ter ver- NOOT VAN DE REDACTIE: ZIE PAGINA 12 OVER HOOGTE 

krijgen we minder uren. We hebben dit dediging van de toewijzing opgemerkt: INFORMEEL TARIEF . 

vaka˝epark 
De k�ine bel�es 

Rheezerweg 79 Hardenberg 
tel. 0523-26 13 03 
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‘Geweldig om te zien dat 
hij zijn plek helemaal 

gevonden heeft’

KORTE BERICHTEN 

AUTEUR KARIN POLDERVAART 

Een plek
in de 
samenleving 
‘Tobias hoort bij ons, de stad en de samenleving.’ 
Met die instelling heeft Monique Kromhout 
met betrokken ouders het Delfts ouderinitiatief 
TOV, Thuis Onder Vrienden, opgezet. Het is een 
kleinschalige woongroep voor jonge mensen met 
een verstandelijke beperking. De voorbereidingen 
duurden lang en waren pittig, maar het resultaat 

GOUDA, 
NIKS MIS MEE! 

Ondernemers in de binnenstad van 
Gouda, mensen met een lichamelijke en 
zintuiglijke beperking en de gemeente 
organiseren samen op zaterdag 12 okto-
ber 2019 een dag in de binnenstad van 
Gouda rondom samenleven, wonen, 
werken en recreëren. Doel van de dag 
is er elkaar te ontmoeten, kennis en 
ervaringen met elkaar te delen  waar-
door er nieuwe ideeën en inzichten 
ontstaan om samen te leven. Het gaat 
om mensen met en mensen én zonder 
beperking. Hoe zorg je samen voor een 
gastvrije binnenstad? Kijk voor het pro-
gramma op goudabruist.nl.< 

VARIATIE BINNEN 
INFORMEEL TARIEF 

Er is één informeel tarief dat wordt 
gehanteerd voor zowel begeleiding 
naar een winkel als voor medisch spe-
cialistische handelingen, zoals het ver-
zorgen van een wonddrain. Hiervoor 
moet je speciaal worden opgeleid. We 
hebben hierover gesprekken gevoerd 
met het ministerie van VWS. 
Nu hebben we de vraag gekregen aan 
te geven waarom een verschillend 
tarief noodzakelijk zou moeten zijn, 
in welke situaties en over welke zorg 
het dan gaat. We hebben samen met 
de Belangenvereniging intensieve kind-
zorg (BVIKZ) een vragenlijst opgesteld 
om dit te kunnen aantonen. Rond het 
verschijnen van deze EigenWijs vragen 
wij jouw hulp om deze vragenlijst in 
te vullen. Zo kunnen we de minister 
ervan overtuigen waarom er binnen de 
informele zorg verschillende tarieven 
moeten komen. Geef ons 15 kostbare 
minuten en doe mee! < 
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in 2008 de financiële crisis uit. Budgetten 
gingen op slot en plannen voor woning-
bouw werden stopgezet. ‘Dat was een 
enorme domper’, aldus Monique. 

De aanhouder wint 
De stichting bleef op zoek naar mogelijk-
heden en maakte nieuwe financiële bere-
keningen. Daaruit bleek dat een woon-
initiatief toch haalbaar was. Ondertussen 
had Monique een nieuwe bouwlocatie 
gevonden, waarvoor inwoners idee-
en mochten aandragen. Een bevriend 
architect maakte een ontwerp voor de 
woningen en benaderde woningcoöpera-
tie Woonbron en ontwikkelaar Heijmans. 
Met hulp van een betrokken wethouder 
kon de grondprijs omlaag, zodat het pro-
ject voor alle partijen rendabel werd. In 
2016 was de kogel door de kerk. Het plan 

voor het wooninitiatief was rond. ‘Na al 
die jaren duurde het even voordat dat 
besef was ingedaald’, lacht Monique. 

Volhouden 
Op de vraag wat er nodig is om een ouder-
initiatief te laten slagen, heeft Monique 
een duidelijk antwoord: ‘Volhouden en voor 
ogen houden waar je het voor doet. Soms 
was ik de wanhoop nabij. Maar ik dacht 
aan onze zoon, onze kinderen. Zij verdie-
nen een plek in de samenleving. Ook een 
netwerk opbouwen is belangrijk. Ga langs 
bij ouderinitiatieven, zoek betrokken con-
tactpersonen bij gemeente en woningcor-
poraties. Ook NSGK en Per Saldo Wonen 
hebben ons gesteund. Monique zou willen 
dat niet iedereen hetzelfde wiel zou moeten 
uitvinden en wooninitiatieven bij een cen-
traal punt terecht kunnen.’* 

INTERVIEW 

Het wooncomplex bestaat uit tien 
appartementen, één gemeen-
schappelijke ruimte, een grote keu-
ken en een binnentuin. De part-
time begeleiders zijn in dienst bij 
Woondroom Zorg en er is 24 uur toe-
zicht, onder andere via Digicontact. 
Meer informatie op tovwonen.nl. 

Hechte woongemeenschap 
In maart 2019 opende TOV uiteindelijk 
de deuren. ‘De opening was een gewel-
dig feest voor bewoners, omwonen-
den en betrokkenen’, vertelt Monique. 
De woonvoorziening staat op een cen-
trale locatie in de stad; voorzieningen 
zoals supermarkt, winkels en biblio-
theek zijn dichtbij.  Overdag hebben 
bewoners eigen bezigheden buitens-
huis, maar er is veel onderling contact. 
‘Bewoners ondernemen samen allerlei 
activiteiten. Ouders en begeleiders 
zijn betrokken en kennen elkaar. We 
vormen echt een kleine woongemeen-
schap, precies hoe we het voor ogen 
hadden. Onze zoon wil niet meer thuis 
wonen, dat is een goed teken!’ 

* NOOT VAN DE REDACTIE: PER SALDO WIL HIER GRAAG 

EEN ROL IN SPELEN. LEES MEER OP PAGINA 14. 

nr - 0319  13 

is het meer dan waard. 

Tobias (32) is geboren met het 
Downsyndroom. Vanaf zijn geboor-
te zet Monique hem midden in de 

samenleving. Zo ging hij naar een reguliere 
crèche, basisschool en regulier voortgezet 
onderwijs. ‘Ik vind het belangrijk dat mijn 
zoon meedoet in de maatschappij en regie 
houdt over zijn leven. Nu heet dat inclusie, 
maar dertig jaar geleden was dat niet van-
zelfsprekend. Al sinds 2002 dacht ik na over 
een woongroep, samen met een groepje 
ouders.’ 

Netwerk opbouwen 
In 2008 richtte Monique met andere 
ouders de stichting TOV op. Ze licht toe: 
‘In een stichtingsvorm waren we een meer 
serieuze gesprekspartner voor samenwer-
kingspartners. We begonnen met contac-
ten leggen en een netwerk opbouwen. Zo 

zijn we bij andere ouderinitiatieven langs 
geweest, zoals Navareo in Amsterdam. 
Ook hebben we gesprekken gevoerd met 
mensen bij de gemeente, woningcorpora-
ties en zochten we contact met de NSGK 
en het Landelijk Steunpunt Wonen (redac-
tie: nu Per Saldo Wonen).’ 

Financiering 
Het meest heikele punt was de financie-
ring. De stichting moest aantonen dat het 
wooninitiatief rendabel was, voordat een 
woningcorporatie of aannemer ermee aan 
de slag wilde. In totaal bezocht Monique 
ruim 35 bouwlocaties. ‘We zaten om de 
tafel met verschillende woningcorpora-
ties, aannemers en particuliere opdracht-
gevers. Steeds was de financiering het 
probleem, waardoor de plannen niet door-
gingen.’ Net toen het leek te lukken, brak 

https://tovwonen.nl
https://goudabruist.nl
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UIT DE 
LOBBY 

In deze rubriek informeren wij je over onze 
belangenbehartiging in Den Haag en bij gemeenten. 

Ben je pgb-vaardig? 
Een pgb biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar 
brengt ook verantwoordelijkheden en verplich-
tingen met zich mee. Het ministerie van VWS 
heeft een uniform kader voor pgb-vaardigheid 
ontwikkeld. Aan de hand van tien punten laat 
het zien wat budgethouders moeten kennen en 
kunnen om te werken met een pgb. Het geeft 
potentiële budgethouders de mogelijkheid een 
goed gemotiveerde keus te maken tussen pgb 
en zin. En verstrekkers helpt het om het goede 
gesprek over deze keus te voeren en gemotiveerd 
aan te geven waarom een pgb wel of niet wordt 
toegekend. 

Wij zijn betrokken geweest bij de tot stand 
komen van het kader. Wij zijn op zich blij met 
een dergelijk kader, maar willen wel dat duidelijk 
is dat het pgb een keuze is voor degene die het 
echt wil en kan. Het is niet zo dat als je niet aan 
alle punten voldoet een pgb niet mogelijk is. Je 
kunt er hulp bij krijgen en vaardigheden leren 
(zie pagina 21). Je vindt het kader op onze site. 

Tarieven Wlz en Zvw 
Wij hebben knelpunten rondom pgb-tarieven aan-
gekaart bij de politiek en het ministerie van VWS. 
Naar aanleiding van onze lobby heeft de minister 
besloten om het informeel tarief in de Wlz en in de 
Zvw te indexeren. 

Afschaffen 5-minutendeclaratie 
Het afgelopen jaar zijn nieuwe bestuurlijke afspra-
ken Zvw-pgb gemaakt. Een aantal punten stonden 
op een lijst om nog verder te bespreken. Dit zijn 
een aantal punten die wij graag nog geregeld 
willen hebben. Zo hebben we onder andere een 
afspraak gemaakt om de 5-minutendeclaratie bij 
pgb af te schaffen. Vanaf 2020 hoeven budgethou-
ders in de Zvw hun zorg niet meer per 5 minuten 
te declareren. Zij kunnen dit doen in uren en rest-
minuten. In sommige gevallen zal zelfs het direct 
indienen van de factuur van de formele zorgverle-
ner al voldoende zijn. 

Vervolg schrapsessies pgb 
In de vorige Eigenwijs heeft u kunnen lezen dat 
wij betrokken zijn bij de schrapsessies pgb geor-
ganiseerd vanuit het ministerie van VWS. Deze 
zijn bedoeld om regels en administratieve druk te 
verminderen. Wij voelden ons echter onvoldoende 
gehoord in deze sessies en kunnen ons daarom 
niet binden aan het opgeleverde resultaat. Samen 
met Naar-Keuze en de medewerking van erva-
ringsdeskundigen vanuit alle zorgwetten hebben 
wij een eigen schrapsessie georganiseerd. De uit-
komsten hebben wij opgestuurd naar het ministe-
rie van VWS. Wij wachten op een terugkoppeling 
over wat er met onze input gaat gebeuren. 

Toolkit ouderinitiatieven 
Het ministerie van VWS wil een toolkit gaan 
maken die ouderinitiatieven helpen bij het opzet-
ten van een pgb-wooninitiatief. Wij praten mee en 
hebben aangegeven dat wij de voorlichting graag 
willen en kunnen verstrekken. De informatie die 
er als is hebben wij al aan VWS gegeven. Wij heb-
ben ook onze inzichten gedeeld over de opzet en 
inhoud. Het is belangrijk dat de toolkit niet alleen 
een hulpmiddel is voor startende wooninitiatie-
ven, maar ook voor bestaande wooninitiatieven. 

Ggz-Wlz 
Een deel van de mensen met een ggz-indicatie zal 
overgaan naar de Wlz. Het gaat om mensen die 
voldoen aan eisen van de Wlz, zoals blijvendheid 
en 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid. Wij voe-
ren hier een actieve lobby op sinds 2014. De laat-
ste tijd richt onze lobby zich vooral op een soepele 
overgang en duidelijke communicatie. 

Acties kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geldt ook 
voor kleinschalige wooninitiatieven, maar is niet 
passend voor deze groep. Wij proberen de actie-
punten die voortkomen uit het kwaliteitskader, 
bijvoorbeeld een vragenlijst over kwaliteit, aan-
gepast te krijgen zodat deze ook geschikt is voor 
kleinschalige pgb-wooninitiatieven. 

ACHTERGROND 

                      

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

        

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pgb in 
de knel 
In onze belangenbehartiging en lobby spelen we snel in op 
actuele situaties. Zo ook op de situatie in Eindhoven, waar 
grote problemen worden gesignaleerd. Dit is wat we doen. 

In de gemeente Eindhoven is sinds 
1 januari 2019 veel veranderd in de 
zorg. Helaas zorgt dit voor problemen. 

Wettelijke termijnen worden overschreden. 
Tarieven en budgetten worden enorm ver-
laagd zonder duidelijke motivatie. In mei 
hebben we budgethouders gevraagd erva-
ringen en signalen te delen. Die hebben wij 
gebruikt om bij de gemeente zelf, en bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en het ministerie van VWS, de pro-
blemen duidelijk te maken. We hebben 
aangedrongen in actie te komen. 

Aandacht 
De SP Eindhoven heeft een speciaal 
meldpunt opgericht. Via het Eindhovens 
Meldpunt Zorg (EMZ) brengt deze partij de 
structurele problemen in de zorg in kaart. 
Wij hebben contact met hen en 50Plus en 
delen de informatie die wij van ervarings-
deskundigen krijgen, anoniem natuurlijk. 
Begin september pikt ook de pers het op. 
Het Eindhovens Dagblad (ED) besteedt er 
een paar artikelen aan en het Radio 1-pro-
gramma Nieuws en co gaat op locatie in 
gesprek. 

In de krant 
Voor de artikelen in de krant zijn we meerdere keren benaderd en hebben we ook uitspra-
ken gedaan. Over de problemen voor zorgvragers én zorgverleners. ‘Eindhoven verlaagt 
het tarief, terwijl de hulpvraag niet verandert. Dan haken hulpverleners af omdat ze het 
voor dat bedrag niet meer kunnen doen. Dat is voor cliënten een bron van stress.’ Volgens 
onze directeur Aline Molenaar werken zorgverleners regelmatig onbetaald door als een pgb 
stopt. ‘Er is vaak een goede relatie tussen en hulpverlener. Veel hulpverleners zijn welwil-
lend. Maar er moet wel brood op de plank komen, voor nop kan niemand werken.’, aldus 
Aline in het ED. 

Het moet anders 
De Eindhovense zorgwethouder Renate Richters laat weten dat er met ambtenaren van 
het ministerie is gesproken over de brief van Per Saldo. Een week later tijdens de raadsver-
gadering blijkt dat het geduld van de gemeenteraad met Richters bijna op is. Alle fracties 
ondersteunden de motie van 50Plus waarin zij is opgeroepen ervoor te zorgen dat niemand 
op zorggebied meer tussen wal en schip valt. Het moet anders en vooral beter. De wethou-
der ging diep door het stof, maar zegde toe dat ze hiervoor gaat zorgen. De vraag is alleen 
of dat wel gaat lukken. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zien dat Eindhoven niet 
de enige gemeente is die op deze manier handelt. We blijven er bovenop zitten. Volg het 
nieuws hierover op pgb.nl. 

Lees enkele ervaringen op > p16 
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Enkele 
ervaringen 
‘Wij hebben zeer grote problemen met de Gemeente Eindhoven 
en de toekenning van indicaties. Wij zij zeer blij dat jullie daar 
aandacht aan willen geven en hopen dat het leidt tot verbetering. 
Het gaat in ons geval om een levenslang gehandicapte zorgvrager 
en toch wordt elk jaar weer alles ter discussie gesteld. We moeten 
de laatste jaren steeds meer in detail de situatie onderbouwen (wat 
gedaan zou moeten worden door WijEindhoven, de organisatie 
die de hulpvraag behandelt) en luid en duidelijk om een uitspraak 
eisen. Dat gebeurt desondanks niet op tijd.’ < 

Continu thuis 
Een andere budgethouder meldt enorme problemen te ervaren bij 
de toegang voor zorg/ondersteuning. ‘Het woord ‘problemen’ dekt 
de lading niet, het was een hel op aarde. We moesten alle zeilen 
bijzetten om overeind te blijven aangezien de zorg onverminderd 
nodig is en doorgaat. In het geval van mijn zoon is sinds 2008 spra-
ke van een 24 uurs intensieve zorgvraag. Voorheen heb ik nooit pro-
blemen ervaren. Mijn zoon kan al sinds juni 2018 niet meer naar zijn 
(enige geschikte en voor hem vertrouwde) dagbesteding, waardoor 
hij 24/7 thuis is bij mij. Het heeft hem in menige huilbui gebracht. 
Ik heb nu ook helemaal geen lucht meer.’ < 

Termijn verstreken 
‘Onze dochter heeft al enige jaren een pgb. Ieder jaar ervaren wij 
problemen rond de aanvraag van een nieuwe indicatie. Ook dit jaar 
is de indicatie op tijd aangevraagd maar tot op heden hebben wij 
nog niet gehoord of het gehonoreerd gaat worden. Inmiddels is het 
termijn verstreken en ontvangen wij nu geen geld om de zorgverle-
ners te betalen. Vorig jaar heeft het tot november geduurd voordat 
er uitsluitsel kwam. De zorgverleners hebben tot eind van 2018 op 
hun geld moeten wachten. Uit coulance naar de cliënt is de zorg 
een half jaar geleverd zonder dat er geld was.’ < 

Zelf betalen 
‘Mijn moeder krijgt sinds 1 mei 2018 een pgb via de Wmo voor 
ondersteuning zelfstandig leven. De toekenning was voor een jaar 
en op 13 maart 2019 heb ik een verlenging voor haar aangevraagd. 
Via WijEindhoven is dit aan de gemeente doorgegeven op 9 april 
2019. Tot op heden is er geen besluit genomen, terwijl de termijn 
al ruimschoots is verstreken. De rekeningen worden nu door mijn 
moeder voorgeschoten aan de zorgverlener. Maar zij kan dit niet 
heel lang meer blijven doen.’ < 

ACHTERGROND 
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HANDJEKLAP OF 
SAMEN OPLOSSEN? 
Het zal je niet zijn ontgaan dat wij veel zaken doen voor Per Saldo. 
Plusleden kunnen, na beoordeling door de afdeling juridische zaken 
van Per Saldo, een beroep op ons doen. Vaak hebben we succes. 
Gemiddeld in tweederde van de zaken boeken we resultaat. Niet 
altijd wat iemand vooraf wilde, maar aan het eind van de rit is er 
vaak iets te vieren. 

Tweede ronde 
Het komt regelmatig voor dat wij met bijvoorbeeld een gemeente 
in overleg gaan om een compromis te bereiken. Sommige mensen, 
leden en ambtenaren, vinden dit koehandel en handjeklap. Het zou 
willekeurig zijn en onrechtvaardig. Wij zien dat toch anders. Je kunt 
het ook zien als een tweede ronde in het keukentafelgesprek, waarbij 

Begeleiding of behandeling? 
Neem bijvoorbeeld mevrouw Flicken en haar zoon Duncan. Zij had 
voor haar kind zorg ingekocht bij een organisatie. Het ging om 
Awbz en later Wlz zorg. Het zorgkantoor vond later dat het geen 
begeleiding maar behandeling was. En daar mag het pgb niet voor 
worden gebruikt. Het zorgkantoor heeft vervolgens al het hele bud-
get teruggevorderd, want mevrouw had kunnen weten dat dat niet 
mocht. Misschien, je kon op zijn minst discussiëren over de vraag 
of het wel behandeling was. Er zat ook een flink stuk begeleiding 
in. Het zorgkantoor hield echter voet bij stuk en ook de rechtbank 
oordeelde dat het jammer maar helaas was. 

Belangenafweging 
er alsnog een maatwerkoplossing wordt bereikt. Ook in de recht-
spraak wordt op deze manier heel veel opgelost. Bij de Centrale Raad 
van Beroep (CRvB) meer dan een kwart van de zaken! 

De CRvB keek er anders naar. Die zei op de zitting: het is van alle-
bei wat. Een deel begeleiding en een deel behandeling. Bovendien 
staat de aanbieder te goeder naam en faam bekend. En, zeker niet 
onbelangrijk, Duncan had er baat bij gehad. Van misbruik was geen 
sprake, dus werd het zorgkantoor gevraagd waarom het zo hard-

vochtig was door alles terug te vorderen. Een goede 
belangenafweging zou toch tot een ander resul-

taat moeten kunnen leiden? En zo werden we 
de gang opgestuurd. Om een lang verhaal kort 
te maken: uiteindelijk accepteerde het zorg-
kantoor alsnog 75% van de kosten. Waarom 
75%? Omdat dat voor beide partijen ‘goed 
voelde’. Samen opgelost. 

WIJ WERKEN SINDS 2010 NAUW SAMEN 

MET HET GERENOMMEERDE ADVOCATENK ANTOOR 

VAN DER WOUDE DE GRAAF ADVOCATEN (WDG). ZIJ 

ZIJN GESPECIALISEERD IN GEHANDICAPTENRECHT. DRIE 

ADVOCATEN VAN DIT KANTOOR, MATTHIJS VERMAAT, 
GERRIT JAN PULLES & RENSKE IMKAMP, SCHRIJVEN 

OVER ZAKEN DIE OP DIT MOMENT SPELEN. 
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ALS JE EEN HULPMIDDEL NODIG HEBT 

Meedoen niet de gewoonste zaak van de wereld 
AUTEUR MARTHA VLASTUIN 

I lze vindt dat het klimaat voor mensen 
met een beperking in ons land sowie-
so te wensen overlaat: ‘Als groep 

horen we er gewoon bij in onze samenle-
ving, dus toegankelijkheid moet als van-
zelfsprekend geregeld zijn. Zover is het 
helaas nog niet.’ Dit gewoon vinden ziet 
Ilze wel terug in een land als Frankrijk. ‘Als 
ik daar een plekje zoek op een terras staat 
er altijd wel iemand op om de weg vrij te 
maken. In Nederland maak ik het eerder 
andersom mee.’ 

Wat ze óók tegenkomt is dat mensen weg-
kijken. ‘Waarschijnlijk om niet te laten mer-
ken dat iemand beperkt is. Maar daarmee 
sla je de plank mis. Het gegeven dat men-
sen met een beperking hulp nodig hebben, 
zouden we juist heel gewoon moeten 
vinden. Als je iemand ziet, vraag dan 
gewoon of je iets kan doen. Laat hem of 
haar zelf beslissen hoe of wat. Met zo’n 
houding zijn we enorm geholpen.’ 

Bijna 25 jaar pgb 
De diagnose MS kwam op haar 27-ste. 
Toen zij meer hulp nodig had, koos ze 
voor een pgb. ‘Het zelf regelen sprak me 
direct enorm aan. Ik had in die periode 
kleine kinderen waarvoor ik de zorg 
niet helemaal op me kon nemen. Met de 
indicatie die ik kreeg kon ik meisjes aanne-
men via een bureau voor au pairs. Dat ging 
heel goed, met sommigen heb ik nog altijd 
contact.’ 

Haar rolstoel kocht ze met een pgb. 
Bewust. Bij een meedenkend bedrijf dat 
snel hulp biedt. ‘Dat is het voordeel van 
aankopen met een pgb. Snelle rolstoel-
pechhulp, een soort van wegenwacht, is 
er niet.* Toch zitten er  ook haken en ogen 
aan de pgb-aanschaf. De rolstoel moet 

Ilze Abramsen heeft multiple sclerose (MS), 
een chronische aandoening van het centrale 
zenuwstelsel. Vandaar dat zij twee hulpmiddelen 
heeft die haar mobiel houden. Een rolstoel en 
een scootmobiel. ‘Het zijn mijn benen’, zegt ze, 
‘zonder kom ik nergens. Mankeert er iets aan op 
vrijdag, dan kan ik niet wachten tot maandag, 
anders lig ik het hele weekend op bed.’ 

zeven jaar mee. Voor onderhoud en verze-
kering is slechts een fractie beschikbaar 
van wat nodig is gedurende die periode.’ 
De scootmobiel heeft ze zelf gekocht. 
‘Je mag immers maar één vervoermiddel 
vergoed krijgen’, legt ze uit. Ze snapt wel 
dat er paal en perk gesteld moet worden, 
maar een scootmobiel voor vervoer in de 
lokale omgeving vindt zij wel verdedig-
baar: ‘Wie heeft er tenslotte genoeg aan 
één paar schoenen?’ 

Werk en gezin 
Ilse leidt een actief leven met veel hobby’s 
en leuk werk. Ze geeft voetreflexmassage 
aan huis, waar ze veel plezier aan beleeft, 
zit in de culturele raad én is toeganke-
lijkheidsambassadeur in haar gemeente 
Goes. Ze zet zich graag in voor de belan-
gen van mensen met een beperking. Zo is 
ze op dit moment bezig met het organise-
ren van een reis van een dag in Zeeland. 
Iedereen met een hulpmiddel kan zich 
hiervoor opgeven (meer informatie op jus-
tgo4all.nl). En ze heeft een gezin met zes 
kinderen, twee van haarzelf, die sinds kort 
allemaal het huis uit zijn. 
Haar dochter woont in Rotterdam. Ilze: 
‘Laatst ging ik met haar de stad in. Ik 
reis dan met trein en tram. Ik moet altijd 
nagaan of ik assistentie nodig heb en dat 
vooraf aanvragen. Ieder ander hoeft alleen 

in de OV-planner te kijken. Mijn treinreis 
neemt meestal de dubbele tijd in beslag. 
Vervolgens neem ik de tram. Gelukkig 
weet mijn dochter precies waar ik er niet 
uit kan, omdat die halte te laag ligt. Dat is 
toch bizar: dat je niet overal kunt uitstap-
pen! Wat dat betreft kun je beter vliegen, 
dat levert nauwelijks problemen op.’ 

Nog veel te winnen 
Al pratende geeft ze allerlei voorbeelden van 
niet aanpaste situaties. Als stuitend voor-
beeld noemt ze haar huisartsenpraktijk. Een 
nieuw gebouw met een aangepast toilet, 
dat met een hulpmiddel niet of nauwelijks 
te bereiken is. ‘Ik vraag me dan af hoe zoiets 
tot stand komt. Als je een kruising ontwerpt, 
hou je toch ook rekening met breedtes, een 
draaicirkel en laat je auto’s niet over trappen 
rijden? Raadplegen architecten (ervarings) 
deskundigen? Het komt echt nog veel te 
vaak voor dat een prachtig aangepast toilet 
niet toegankelijk is door te smalle of te steile 
gangen, trapjes, hoge drempels of alleen te 
openen met een sleutel die je elders moet 
halen.’ Voor Ilze reden om door te blijven 
vechten. Tot toegankelijkheid de normaalste 
zaak van de wereld is. 

*REDACTIE: HIEROVER BESTAAT VEEL ONVREDE. DAAROVER 

INFORMEERT IEDERIN.NL, O.A. IN HET NIEUWSBERICHT ‘LAN-
DELIJKE AANPAK NODIG VOOR PROBLEMEN MET ROLSTOELEN 

EN SCOOTMOBIELEN’. 

Ilze met hulphond Loki. Ilze: ‘Hij is in feite ook een 
hulpmiddel. Loki helpt mij als ik alleen thuis ben 

met bijvoorbeeld sokken uittrekken.’ 
(Red.: kijk op hulphond.nl) 
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https://hulphond.nl
https://IEDERIN.NL
https://tgo4all.nl
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VRAAG HET PER SALDO 

Vraag het 
Per Saldo 
Heb je vragen, opmerkingen of wil je 
informatie over het persoonsgebonden 
budget? Neem contact op met de advieslijn. 

M ijn gemeente doet er nu al langer dan drie maanden 
over om een besluit af te geven op mijn aanvraag 

voor ondersteuning. Ik heb al meerdere keren gevraagd 
om een besluit, maar de gemeente antwoordt steeds dat ik 
moet afwachten. Ik ontvang niets. Wat kan ik doen? 
Binnen acht weken moet de gemeente een beslissing nemen of 
een nieuwe beslistermijn bekend maken. Als dit niet gebeurt, 
kun je de gemeente in gebreke stellen. Je stuurt dan een brief 
aan de gemeente waarin je duidelijk maakt dat de beslistermijn 
is verstreken. De gemeente heeft twee weken de tijd om alsnog 
een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan heb je recht op een 
dwangsom. Bespreek je situatie ook met ons. Wij horen graag je 
ervaringen en denken met je mee. 

De zorgverzekeraar heeft mijn aanvraag voor een per-
soonsgebonden budget afgewezen. De reden van de 

afwijzing is dat ik geen pgb zou kunnen beheren. Ik ben 
het hier niet mee eens. Ik heb in het verleden al ervaring 
gehad met een pgb en dat is altijd goed gegaan. Bovendien 
is een pgb noodzakelijk voor mij, omdat ik zorg op onver-
wachte momenten nodig heb. Moet ik dit accepteren? 
Je mag altijd de zorgverzekeraar verzoeken om de beslissing te her-
overwegen. Je kunt de zorgverzekeraar schriftelijk vragen opnieuw 
naar je aanvraag te kijken. Leg in je verzoek uit waarom je het niet 
eens bent met het besluit en welke oplossing je voorstelt. De mees-
te zorgverzekeraars hebben hiervoor een formulier op de website 
staan. Wil je advies over het onderbouwen van je verzoek tot her-
overweging? Wij kunnen je hierbij ondersteunen. Neem contact op 
met onze advieslijn. 

Volgende week komen twee consulenten van de 
gemeente bij mij op bezoek om mijn aanvraag voor 

ondersteuning te bespreken. Ik woon alleen, maar ik wil 
niet in mijn eentje tegenover twee medewerkers van de 
gemeente zitten. Wie kan mij hierbij ondersteunen? 
De gemeente moet ervoor zorgen dat er gratis cliëntondersteuning 
voor jou beschikbaar is. Deze cliëntondersteuner moet onafhanke-
lijk zijn en opkomen voor je belangen. Je kunt de cliëntondersteu-
ner vragen aanwezig te zijn bij het gesprek met de consulenten 
van de gemeente. De cliëntondersteuner kan ook helpen bij het 
invullen van formulieren. Wijs jouw gemeente op je behoefte aan 
deze ondersteuning. 
Ontvang je zorg uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige 
zorg? Ook dan moet er cliëntondersteuning beschikbaar zijn. Neem 
daarvoor contact op met je zorgverzekeraar of het zorgkantoor van 
jouw regio. Natuurlijk mag je ons altijd bellen voor advies. 

www.waaijenberg.com 
45Bel gratis 0800 - 0239988 

Wiltonstraat 26 
Keienbergweg 48 
De Savornin Lohmanplein 3 

Alle merken brommobielen (AM rijbewijs) 

Canta (gehandicaptenvoertuig) 

- Rijden op weg, fiets- en voetpad 
- Parkeren op de stoep 
- Aanpasbaar aan bijna elke
 lichamelijke beperking 

- Rijbewijsvrij 
- Nederlands product 

Veenendaal:
 Amsterdam:
 Den Haag: 

- Demonstratie 
- Service 
- Reparatie 

Bij u aan huis!! 

Vaste en opvouwbare 
scootmobielen
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Mijn wijs 
AUTEUR MARJA MORSKIEFT 

Zeuren en drammen 

‘Je moet zelf de touwtjes in handen nemen, ’zei de jonge vrouw 
waar ik al weken mee in het zelfde antroposofische ziekenhuis 
lag. ‘Voor je het weet ben je een afhankelijk zorgobject.’ Dat 
demonstreerde ze door stiekem verboden chocolade de afdeling 
binnen te smokkelen. Niet voor niets werd zij juist een van de 
pioniers van het pgb. Niet lang daarna bleken we dezelfde aan 
doening te hebben, een zenuwslopend iets. 
Zij regelde haar zorg tot in de puntjes met een pgb en zette me 
op de wachtlijst voor een pgb, zodat ik in plaats van patiënt weer 
moeder en later actieve werknemer kon worden. 
Ik begaf me aarzelend in ziekenland - ik dacht dat het een afge 
scheiden deel van het leven was waarvan ik de regels nog niet 
kende. Veel mocht niet, kon niet, veel afwachten, toekijken, 
dankjewel zeggen alsof je gunsten verleend kreeg, in plaats van 
broodnodige zorg. De bewoner van ziekenland kan niet in de 
bus, moet zich voegen naar onzinnige bureaucratische zorgre 
gels, heeft zich te voegen naar herhaalde keurings- en toetsings 
procedures. Toen ik een scootmobiel kreeg veranderde mijn kijk 
op de wereld. Niks apart ziekenland, ik kon  me weer in de echte 
wereld begeven. Niks afhankelijk van de kantoortijden van de 
thuiszorg, ik zocht zelf een pgb hulpverlener die meebewoog 
met mijn grillige aandoening . Ik voelde me stukje bij beetje weer 
mens. Geen bewoner van ziekenland, maar wereldburger, met 
rechten. Die rechten waren nog vastgelegd ook! Zo ontdekte ik 
het VN verdrag Gelijke Rechten voor mensen met beperkingen. 
Fanatiek bezocht ik congressen en actiebijeenkomsten van 
IederIn, de Coalitie voor Inclusie. Aan lobbywerk geen gebrek. 
Ik las me in , bezette de Tweede Kamer met andere rollende 
collega s. Schreef  brieven naar de krant. Jaar na jaar bleven we 
zeuren en drammen… 
Nederland had het Verdrag vrijblijvend ondertekend in 2008, 
maar ratificeren, ho maar. 
Want ja...., een toegankelijke samenleving inrichten , mensen 
met beperkingen recht geven op regulier onderwijs, een gewo 
ne baan...kost allemaal geld hè. En we zijn zo gewend ‘ze’ over 
het hoofd te zien. In 2011 bestond een staatsecretaris van VWS 
het nog om in een brief aan de Tweede kamer te schrijven: ‘bin 
nen dit kabinet is geen draagvlak voor ratificering van het VN 
Verdrag.’ Pas in 2016 werd het VN Verdrag dan toch bekrachtigd-
en dat heeft consequenties, rekenmeesters! 
Voor de implementatie is een zéér ruim tijdpad uitgetrokken. De 
veranderingen gaan uiterst  langzaam. Maar zeuren en drammen 
helpt. Soms. 

C&V 

CURSUSSEN 
UITGELICHT 

Het ministerie van VWS heeft een 10-pun-
tenkader voor pgb-vaardigheid opgesteld. 
Onze cursussen helpen je deze tien pun-
ten (verder) te ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
de cursussen ‘Pgb, hoe beheer ik dat?’ en 
‘Goed voorbereid naar je (her)indicatie’. 

Hoe zet ik een pgb administratie op en 
hoe verbeter ik deze? Welke zorg heb ik 
nodig en hoe kan ik die regelen? Hiervoor 
schrijf je een persoonlijk plan in de laatst-
genoemde cursus. Zo sta je steviger in je 
schoenen bij een (herindicatie). 

Cursist: ‘Prettig om alles 
weer na te lopen en ik ga 
weer met meer vertrouwen de 
herindicatie aanvragen’ 

Maar ons cursusaanbod reikt veel verder. 
Zo zijn er online cursussen die je kunt vol-
gen in je eigen tempo waar en wanneer je 
maar wilt. Of wil je meer weten over onder-
wijs en pgb, of wat je moet doen wanneer 
je kind volwassen wordt? Kijk voor alle 
(online) cursussen op onze website. 

20 nr - 0319 nr - 0319  21 



                      

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
     

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

      

INTERVIEW 

Strijd om extra 
Meerzorgbudget 
Sami (8) heeft het Syndroom van Dravet, een ernstige epileptische 
aandoening, waardoor hij 24 uur per dag zorg en continu toezicht nodig 
heeft. Zijn moeder Jessica Hagenaars heeft haar hoofd, hart en handen dan 
ook vol aan de zorg voor hem. Overbelast door extra zorg komt ze in 2017 
ook nog eens voor een uitdaging te staan met het Meerzorgbudget. Ze heeft 
werkelijk alles uit de kast moeten trekken om dit met het CZ zorgkantoor 
opgelost te krijgen. 

AUTEUR LIESBETH DE GOEDE 

ANOUK VAN LEEST PHOTOGRAPHY, 2018 
ROMEO RANCH, HORSE BOY TRIBE DAY 

SAMI IN AANGEPAST ZADEL OP 
THERAPEUTISCH PAARD VERA MET 
JESSICA EN BROERTJE ADAM 

advocaat. Er is een telefonische hoorzit-
ting geweest. En daarna zou een recht-
zaak volgen, waarop ze ook nog eens 10 
maanden moest wachten. Jessica: ‘Twee 
dagen voor de rechtszaak schikte het CZ 
zorgkantoor. Je staat te juichen. Tegelijk 
ben je boos. Zeker toen bleek dat de regels 
ruimte boden om dit veel eerder en sneller 
op te lossen. Door de schikking is er ook 
geen jurisprudentie over. Het zorgkantoor 
blijkt dit patroon vaker te volgen.’ 

Gebrek aan empathie en voorgelogen 
Maar het ergste vindt Jessica dat er bij het 
management van het CZ Zorgkantoor geen 
begrip en empathie was. En dat ze is voor-
gelogen. ‘De teammanager die de klacht 
telefonisch afhandelde, beweerde dat er 
geen telefoonnotities zijn van het eerste 
gesprek. Ook zou er in het Meerzorgprotocol 
geen ruimte zijn voor extra budgettoewij-
zing met terugwerkende kracht. Toen de 
advocaat en ik uiteindelijk de notities en het 
protocol hebben opgevraagd, bleken beide 
beweringen niet te kloppen.  

De rechtsgang heeft Jessica anderhalf jaar 
lang veel extra stress opgeleverd. Ze kreeg 
ook nog eens veel druk opgelegd door een 
zorginstelling die met incasso dreigde. ‘Dit 
wil je toch niet naast de zware zorg die 
je ondertussen nog hebt voor je kind? En 
waarvoor? Er zullen altijd regels zijn. Maar 
de menselijke maat mag nooit verloren 
gaan.’ 
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‘De menselijke maat mag 
nooit verloren gaan’ 

Ernstige epilepsie 
Enkele uren na de derde DKTP-vaccinatie 
ging het helemaal mis met Sami. Hij stopte 
met ademhalen en kreeg epileptische aan-
vallen. Het begin van een ware nachtmer-
rie voor Jessica en haar man Rami. Twee 
jaar van aanvallen, ziekenhuisopnames en 
onderzoeken leverden geen diagnose op. 
De kinderneurologen in Jordanië, waar 
het gezin destijds woonde, adviseerden 
Jessica om met Sami terug te gaan naar 
Nederland voor verder genetisch onder-
zoek.  
Ze vertrok, ondertussen zwanger van de 
tweede. Het zou voor een paar maanden 
zijn. Zes jaar later woont ze hier nog 
steeds, samen met Sami en zijn broertje 
Adam. Inmiddels zonder de vader. Ze staat 
er dus alleen voor in de zorg voor Sami. 

Ontwikkelingsachterstand 
Jessica: ‘We waren een week of zes in 
Nederland toen de kinderneuroloog zei 
dat we beter hier konden blijven. Sami 
zou nog veel meer onderzoek, behandelin-
gen, ondersteuning en begeleiding nodig 
hebben, omdat hij cognitief en motorisch 
achterbleef. Met 2,5 jaar had hij de ont-
wikkeling van een kind van vier maanden.’ 

Wlz en Meerzorg 
Jessica kreeg het advies AWBZ aan te vra-
gen. Het was allemaal vrij snel rond. ‘We 
kregen zorg op maat. Dat liep goed. Een 
paar jaar later veranderde de wet en Sami 
belandde in de Wlz. Daarin wordt gewerkt 
met zorgprofielen, geen maatwerk meer. 
Sami heeft een zware verstandelijke beper-
king én epilepsie waardoor hij meer zorg 
nodig heeft dan het zorgzwaartepakket 
(ZZP) biedt.’ Gelukkig is daar Meerzorg 
voor, extra budget bovenop het ZZP. 
Jessica: ‘Ik ben blij dat het er is. Echt. 

Maar je moet het wel elk jaar opnieuw aan-
vragen. Het is veel papierwerk, en je bent 
toch al zo overbelast. 

Overschrijding budget 
In 2017 heeft Sami opeens veel meer zorg 
nodig dan was voorzien en vooraf toege-
wezen. Jessica dreigt duizenden euro’s 
tekort te komen. ‘Ongerust belde ik de 
pgb-afdeling van het CZ zorgkantoor. De 
medewerkster die ik aan de lijn kreeg, 
begreep de situatie en stelde een oplos-
sing voor. Ook was het niet nodig om 
de zorg stop te zetten. Ik stuurde alle 
gevraagde documentatie op, met een uit-
voerige toelichting voor de overschrijding.’ 
Na meerdere mails, telefoontjes en een 
goedkeuringsgesprek, is de schrik dan ook 
groot als Jessica in januari de beschik-
king krijgt. Er is nog niet de helft van het 
budgettekort toegekend. Ze moet dat zelf 
maar oplossen. Ze vraagt zich als alleen-
staande moeder zonder financiële buffer 
dan ook af hoe ze de zorginstelling moet 
gaan betalen. ‘Ik kwam uiteindelijk over 
2017 4% van het jaarbudget tekort. Tegelijk 
gaven ze me er voor 2018 25% bij. Ze erken-
den de zorgbehoefte dus wel degelijk.’ 

Recht 
Een lange weg volgt. Om het op te lossen 
heeft Jessica een klacht moeten indienen 
en daarna een bezwaarschrift. Ze heeft 
de juridische afdeling van Per Saldo in 
moeten schakelen en met hun hulp een 

22 nr - 0319 



24 nr - 0319            

Altijd een 
Thomashuis 
bij jou 
in de buurt 

Liefdevol thuis voor mensen met 
een verstandelijke beperking 

Meer informatie: www.thomashuis.nl 
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