
 

Betreft: Commissiedebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz  

Houten, 11 april 2022 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op 21 april a.s. spreekt u met de minister over de verpleeghuiszorg en de Wlz. Hoewel er 

veel op de agenda staat en er binnen de verpleeghuiszorg ook veel uitdagingen liggen, 

willen wij graag uw aandacht vragen voor een specifiek thema. Naar ons idee een 

essentieel thema. Namelijk de domeinoverstijgende samenwerking.  

 

Op 26 februari 2021 heeft de minister u laten weten dat hij, vanwege de demissionaire 

status van het kabinet, het wetsvoorstel om de financiering van preventieve activiteiten 

door zorgkantoren mogelijk te maken niet aan de Kamer zou aanbieden, maar hiervoor 

een consultatie zou uitzetten. Inmiddels is deze consultatie gesloten.  

Graag zouden wij van de minister horen wanneer zij dit wetsvoorstel aan de Kamer 

zal aanbieden, om meer domeinoverstijgende samenwerking mogelijk te maken en 

daarmee vroegtijdig in te zetten op een betere kwaliteit van leven voor clienten én 

een doelmatige en efficiënte inzet van zorg.  

 

Uit het onderzoek van Significant komt sterk naar voren dat “domeinoverstijgend 

samenwerken niet eenvoudig is, maar wel duidelijk meerwaarde heeft; zowel 

kwalitatief voor de cliënt en diens naaste, als ook kwantitatief in termen van 

effectiviteit en doelmatigheid.” In deze tijd waarin we zoeken naar manieren om de 

zorg kwalitatief goed, maar ook betaalbaar en uitvoerbaar te houden kunnen we deze 

conclusies niet laten liggen. Daarnaast draagt deze aanpak ook bij om mensen langer 

veilig en verantwoord in hun eigen omgeving (thuis) te kunnen laten wonen.  
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Door inzet van een arrangeur die over de domeinen heen kan kijken en interventies kan 

inzetten, kan scherper gekeken worden naar de behoefte/hulpvraag van kwetsbare 

ouderen en diens naasten. Hierbij wordt meer uitgegaan van positieve gezondheid en 

het voorkomen van zwaardere zorg en ondersteuning. Door preventieve, niet-

cliëntgebonden activiteiten in te kunnen zetten kan uiteindelijk de behoefte aan 

zwaardere (Wlz) zorg worden uitgesteld of voorkomen.  

 

Vanuit onze leden die deelnemen aan de experimenten (Opella in Ede en 

BeterThuisWonen in Hollandscheveld) ontvangen wij positieve signalen en een 

duidelijke wens deze manier van werken breder mogelijk te maken. Clienten, maar ook 

medewerkers zijn zeer tevreden over de werkwijze en de uitkomsten die in het 

experiment worden behaald. Deze leden zijn graag bereid u hier meer over te vertellen 

indien gewenst.  

 

Uiteraard beseffen wij ook dat de mogelijkheid voor financiering die met dit 

wetsvoorstel wordt gegeven niet het enige is wat nodig is voor succesvolle 

domeinoverstijgende samenwerking. Op dit moment al liggen er in de Wmo en de Zvw 

veel mogelijkheden voor preventie en vroege inzet van interventies, die nog te beperkt 

worden benut. Het mede financieren van preventieve activiteiten door het zorgkantoor 

kan een impuls geven aan het vroegtijdig inzetten van ondersteuning. De 

experimenten in Ede, Dongen en Hollandscheveld zouden hiervoor als voorbeeld 

kunnen dienen hoe je als partijen onderling een intensieve en constructieve 

samenwerking aangaat.   

 

Er liggen veel uitdagingen in de ouderenzorg waarvoor we als partijen gezamenlijk nog 

veel stappen moeten maken. Maar laten we beginnen met deze concrete stap, door het 

mogelijk te maken dat succesvolle experimenten zoals in Ede, Dongen en 

Hollandscheveld breder kunnen worden ingezet.  
 

 

 

 

 

 



 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dhr. Hans Buijing, 

Bestuurder Zorgthuisnl 


