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Zorgen om de zorg
Het Rijk heeft besloten het mes te zetten in de exploderende zorguitgaven. Ook dan blijft Nederland
aan de Europese top voor de zorgbestedingen. Het zijn voortaan de gemeenten, die de hulp in de
huishouding regelen en er contracten voor gaan afsluiten. Zij gaan maatwerk bieden voor de lichtere
vormen van zorg. Er gaat veel veranderen. We lezen over het ontslag van medewerkers bij grote
thuiszorgorganisaties. Verzorgingshuizen krijgen een verpleegfunctie of worden omgebouwd tot
zelfstandig wonen. De kaarten worden opnieuw geschud. Warempel een hete aardappel, die veel
gemeentebesturen hoofdbrekens bezorgt. Veel nieuws onder de zon.
Het raakt u en mij direct. Vlak voor de vakantie is mijn vader overleden. Ik ben zeer te spreken over
het werk van de thuiszorg. Zij waren er en maakten mogelijk, wat mijn vader en wij als familie
belangrijk vinden: ook thuis intensieve zorg bieden. Luisteren naar de wens van de verzorgde staat
centraal; verdergaande hospitalisering wordt zo voorkomen. Dit is, wat ons voor ogen staat.
Professionele zorg is essentieel en maakt het mogelijk dat familie en terminale thuiszorg de aandacht
leveren, waar de zieke op dat moment om vraagt.
Blijft deze zorg beschikbaar? Gemeenten zijn druk bezig voor 1 januari 2015 voor jeugdzorg, mensen
met een handicap en ouderen duidelijkheid te bieden. Zij hebben belangrijke sleutels voor de lichtere
zorgvragen en voor wonen en welzijn in handen. Ook voorlichting over meer bewegen en gezonde
voeding en een goede leefstijl komen hierbij in beeld. Gelet op de vergrijzing die is ingezet, levert
preventie een goed rendement op. Zo kunnen welvaartsziektes zoals diabetes (type 2) worden
voorkomen door meer bewegen en het veranderen van eetgewoonten. Voor hart- en vaatziekten is dit
al langer bekend.
De zorginstellingen nemen uit voorzorg maatregelen voor de nieuwe tijden. Wist men eerst zeker dat
de geleverde zorg wordt vergoed, nu hangt het af van het besluit van de gemeente. Ook zij zullen
meedoen met de aanbestedingen, maar continuïteit wordt geenszins geboden. Het is niet alleen een
zaak van zorginstellingen en overheden. Zonder grote locale betrokkenheid en daadkracht van
burgers zelf komen we er niet. Zorg was lang iets van de overheid en gespecialiseerde instellingen.
Die gingen er over. De verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiesamenleving, zoals dit heet.
Er komen ook nieuwe initiatieven tot stand in zorgland. Een dezer dagen heeft het Brabants Dagblad
aangegeven, dat Brabant koploper is in het aantal zorgcoöperaties. Zo’n 40% van deze nieuwe
initiatieven zijn hier tot stand gekomen, zo blijkt uit landelijk onderzoek.
We hebben hierbij ook van andere EU landen geleerd. Het was in 2003 dat ik met Brabantse
instellingen, waaronder enkele huidige initiatiefnemers, een bezoek aan Zweden organiseerde. Ook
daar maakte de overheid een ommezwaai. Daar wachtten mensen in dorpen en steden niet af, maar
richtten zelf organisaties en coöperaties op die naar eigen snit zorg gingen leveren. Met blijvend
resultaat.
Kortom: dynamiek alom, maar ook zorgen om de zorg.
Spannende tijden rond punten zoals:
1. Beschikbaarheid
Zorg moet beschikbaar blijven. Juist nu geldt dat gemeenten, zorginstellingen en
belangenorganisaties goede informatie verschaffen. Waar kunnen we terecht en wat zijn de
mogelijkheden, voor als ik echt hulp nodig heb? Bij tekorten of misverstanden: trek dan bij uw
gemeente aan de bel.
2. Betaalbaarheid
Voor de lichtere hulp moeten de eigen handen meer uit de mouwen. Of je betaalt de volle mep uit
eigen zak. Mensen in de bijstand kunnen een beroep doen op de overheid. Voor de zwaardere
zorg ben je verplicht verzekerd en kies je een zorgverzekeraar. Let goed op de kosten van het
aanvullend pakket.

3. Kwaliteit
Zorgverleners moeten van de cliënten zelf horen, hoe de zorg wordt gewaardeerd. Ook in de zorg
gaat er wel eens iets fout. Als de Inspectie voor de Volksgezondheid er bij moet komen, is er vaak
al meer mis. Vraag vooral ook naar het kwaliteitskeurmerk van de instelling, waarvan u de zorg
afneemt.
4. Zeggenschap
Nu het Rijk een forse stap terug zet, moeten de gemeenten niet weer met regeltjes worden
belemmerd. Vernieuwing krijgt alleen kans, als Den Haag niet in de fout vervalt regels te gaan
stellen voor de uitvoering van de WMO. Alleen dan kunnen met de belangenorganisaties en de
zorgverleners stappen vooruit worden gezet. Brabant is zeer wel in staat zelf oplossingen te
bedenken en de schouders er onder te zetten.
Wilt u reageren of hierover met mij in gesprek? Neem contact met me op of met uw locale omroep. Of
ga naar www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank u wel.
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