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Geachte commissieleden,
Op 7 februari bespreekt u de ontwikkelingen en stand van zaken in de
ouderenzorg. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om enkele overwegingen
mee te geven.
De komende jaren zullen wij te maken krijgen met een sterke stijging van het aantal
80-plussers. Tegelijkertijd zien wij een vergrijzing onder het personeel in de verpleging,
verzorging en thuiszorg. Als gevolg daarvan verwachten we een forse uitstroom van
verpleegkundigen en verzorgenden uit de sector.
We denken dat niet de hoeveelheid geld, maar beschikbaarheid van personeel de
grootste uitdaging is voor de komende jaren. De centrale vraag is hoe we omgaan met
de beperkte capaciteit van het zorgaanbod. We stevenen af op een schaarste-model.
Afgelopen jaren zijn er beleidsmatige veranderingen ingezet met het oog op de
dreigende discrepantie tussen zorgvraag en zorgaanbod. De wijkverpleging is onder de
Zvw gebracht, begeleiding is naar de Wmo gegaan en verpleeghuiszorg is in het
verzekerde pakket van de Wlz gebleven. In de verpleeghuiszorg is fors extra geld
geïnvesteerd. Los van de vraag of die investering zorginhoudelijk gezien
gerechtvaardigd is, vrezen wij dat deze investering de verkeerde prikkel op het
verkeerde moment is.
We kunnen nu allerminst achterover leunen. We hebben met elkaar het
gedachtengoed van de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ omarmd. Dat gedachtengoed is
naar onze opvatting cruciaal om de uitdagingen van de komende jaren het hoofd te

bieden. Wanneer een adequaat antwoord op deze uitdagingen uitblijft, dan vrezen wij
dat er een onhoudbare situatie ontstaat. Als de juiste zorg ontbreekt, zullen veel
ouderen onnodig een beroep doen op de institutionele zorg in verpleeghuizen en
ziekenhuizen. Omdat de institutionele zorg hiervoor niet is bedoeld, zullen we stevig
moeten investeren in zorg thuis. Juist in tijden van schaarste zullen we ervoor moeten
zorgen dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven en zullen
we moeten organiseren dat ouderen daarbij zo min mogelijk een beroep hoeven doen
op zware zorgvormen.
Minister De Jonge heeft eind vorig jaar de commissie Van Halder de opdracht gegeven
om te adviseren over deze uitdagingen. Wij hechten groot belang aan het onderzoeksen adviestraject van deze commissie, waarvan de uitkomsten eind 2019 worden
verwacht.
In de afgelopen tijd heeft het Zorginstituut Nederland een advies uitgebracht over het
volledig pakket thuis en het modulair pakket thuis. Dit advies komt er kort gezegd op
neer dat woonzorg-complexen de volledige functionaliteit van verpleeghuizen dienen
te leveren. Vanuit het oogpunt van pakketbeheer ligt dit voorstel misschien nog voor de
hand. Vanuit het beleidsmatige vraagstuk hoe we moeten omgaan met schaarste
kunnen wij dit voorstel niet plaatsen. Het lijkt ons eerder voor de hand liggend dat
verpleeghuizen transformeren in woonzorg-complexen dan het omgekeerde scenario.
Wij vragen u om aan de minister mee te geven dat de Commissie Van Halder dit
vraagstuk in het onderzoeks- en adviestraject betrekt. In de tussentijd hopen wij dat de
minister het advies van het Zorginstituut Nederland vooralsnog niet ten uitvoer brengt.
Met vriendelijke groet,

Hans Buijing
Bestuurder Zorgthuisnl

