
   

Goede zorg op het snijvlak van Zvw en Wmo

De roep om concrete handvatten 
én professionele autonomie

In de praktijk is het niet altijd duidelijk of persoonlijke verzorging valt onder de 
Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Daardoor is het voor wijkverpleegkundigen soms lastig om de zorg die nodig 
is, georganiseerd te krijgen. 

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden bespraken wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, 
beleidsmedewerkers en andere stakeholders tijdens twee ‘Wrijving geeft glans-sessies’ de knelpunten en 
mogelijke oplossingen. Daaruit kwamen vier wensen naar voren richting beleidsmakers, die we in dit 
artikel voorleggen aan een aantal betrokkenen.

Wrijving geeft glans
De ‘Wrijving geeft glans-sessies’ die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) en de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) organiseerden 
voor professionals, beleidsmakers en andere stakeholders, richtten zich op het uitwisselen en zichtbaar 
maken van de knelpunten op het snijvlak van Wmo, Zvw en Wlz, en de oplossingen daarvan. Wrijving geeft 
glans is nadrukkelijk bedoeld voor de knelpunten die niet regionaal of lokaal opgelost kunnen worden.

De doelstellingen
1. Duidelijkheid over de afbakening van Persoonlijke Verzorging en werkwijze professionals;
2. Knelpunten in de uitvoering (professionals onderling) inzichtelijk maken;
3. Belemmeringen in wet- en regelgeving inzichtelijk maken;
4. De ruimte voor professionals binnen bestaande wet- en regelgeving inzichtelijk maken;
5. Versterken samenwerking en vertrouwen tussen professionals onderling en tussen beleidsmakers en 

professionals;
6. Meer handelingsruimte en begrip voor professionals in de uitvoering;
7. Oplossingen zichtbaar maken.
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1.  Vertrouw op het oordeel van de professionals en straf geleverde zorg niet af.

Praktijkvoorbeeld 1: Zvw of Wmo?

Een diabetes-patiënte (75) krijgt wijkverpleegkundige zorg, onder meer voor het zwachtelen van haar 
onderbeen: daar heeft ze een diabetische wond die niet wil dichtgaan. Om genezing te bevorderen is 
voldoende beweging noodzakelijk, maar mevrouw wil niet alleen de deur uit. Omdat ze verder weinig 
contact heeft, familie ver weg woont en de vrijwilligersorganisatie in de wijk niemand beschikbaar heeft, 
besluit de wijkverpleegkundige om een verzorgende uit het team in te zetten, die vijf keer per week met 
mevrouw gaat wandelen. Dit blijkt te helpen: de wond gaat dicht en mevrouw is gemotiveerd om weer 
zelfstandig naar buiten te gaan. Is het begeleid wandelen iets voor de Zvw of voor de Wmo?

Is het inzetten van een verzorgende voor begeleid wandelen in het praktijkvoorbeeld (zie kader) een 
juiste keuze? Ingeborg Tros, Generalist bij Wijeindhoven, acht in elk geval meer onderzoek nodig: ‘Welke 
problemen spelen er allemaal, wat doet mevrouw er al aan, wie helpt daarbij? Dat zou ik inzichtelijk 
maken met de zelfredzaamheidsmatrix, om te bepalen om vrijwilligers of kortdurende fysiotherapie in 
combinatie met netwerkversterking in te zetten.’ 

Voor het inzetten van de verzorgende pleit dat het wandelen wel heeft geholpen. Zo beschouwd is 
bewegen curatief, dus valt het onder de Zvw. Algreet Tamminga, beleidsadviseur bij zorgverzekeraar 
Menzis, schrikt daarvan: ‘Waarvoor verzekeren we ons nou eigenlijk? Begeleiding hoort echt bij de 
Wmo.’ Toch biedt Tamminga ook een opening. ‘Ik kan me het besluit voorstellen om de verzorgende de 
eerste keer mee te laten wandelen, een eenmalige uitgave uit de Zvw. De wijkverpleegkundige zoekt 
vervolgens een duurzame oplossing voor een sociaal probleem. Wat die oplossing is, is aan de 
wijkverpleegkundige, maar het is geen wijkverpleegkundige zorg.’

‘We moeten uit de discussie over geld, het moet gaan 
over de samenwerking’

Mag de wijze van bekostiging überhaupt deel uitmaken van de afweging welke zorg nodig is? ‘We 
moeten uit de discussie over geld, het moet gaan over wat het beste is voor de cliënt en wat de 
samenwerking tussen wijkverpleging, wijkcoaches, zorgpartners en welzijnsorganisaties daarin kan 
betekenen´, zegt Monica van der Veen, adviseur maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente 
Enschede. ‘Discussiedossiers vanuit één gezamenlijke pot met geld financieren is niet dé oplossing, 
voldoende regelruimte voor de professional wel.´ Voorwaarde is wel geleverde zorg sowieso vergoed 
moet worden, stelt Hans Oosterkamp, onafhankelijk dagvoorzitter tijdens de Wrijving geeft glans-sessies: 
‘Daarna kun je discussiegevallen altijd nog bespreken.’

2.  Maak de overgang van zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en Wmo naar de Wlz makkelijker.

Praktijkvoorbeeld 2: Zvw en Wmo, of Wlz?

Een 85-jarige man heeft beginnende dementie, hartproblemen, artrose en mobiliteitsproblemen. Hij vergeet 
soms te eten. In het weekend eet hij bij zijn zoon en schoondochter, doordeweeks worden maaltijden 
thuisbezorgd. Meneer krijgt elke doordeweekse dag bezoek van zijn schoondochter, zij smeert brood. 
Daarnaast komt drie maal daags de wijkverpleging. De schoondochter kan niet dagelijks voor ontbijt én 
lunch zorgen en stelt voor dat de verzorgenden het helpen met de broodmaaltijd van haar overnemen op 
dagen dat zij dit niet kan. De wijkverpleegkundige vraagt hiervoor ondersteuning aan bij het Wmo-loket. De 
aanvraag wordt afgewezen met als argument dat meneer leidt aan dementie en daarom moet worden 
opgenomen onder de verantwoordelijkheid van de Wlz. De wijkverpleegkundige besluit om de zorg dan 
maar in te zetten vanuit de Zvw. Is het helpen bij de broodmaaltijd een verantwoordelijkheid van de Zvw, de 
Wmo of de Wlz?

Met name als de dementie van de man in dit tweede praktijkvoorbeeld (zie kader) verergert, is 
intramurale zorg onder verantwoordelijkheid van de Wlz onvermijdelijk. Twee factoren bemoeilijken de 
overgang naar de Wlz: de hogere eigen bijdrage en minder uren effectieve zorg. Daardoor kiezen 
patiënten, of hun familie, om financiële en praktische redenen soms om dan maar thuis te blijven wonen, 
al is dat niet meer verantwoord. Op het ministerie van VWS is men zich van dit probleem bewust, aldus 



   

Monique Adriaanse van het ministerie: ‘We zien dat de overgangen tussen de stelsels niet altijd soepel 
verlopen. Het gaat hier om fundamentele beleidskeuzes en het nieuwe kabinet zal daar een uitspraak 
over moeten doen.’

De eigen bijdrage is een stelselfout, maar dat is niet 
van vandaag op morgen hersteld

Algreet Tamminga van Menzis plaatst een kanttekening. ‘De MPT (Modulair Pakket Thuis)-regeling is 
destijds ontwikkeld voor specifieke groepen zoals intensieve kindzorg, maar is ook beschikbaar 
gekomen voor ouderen. Ik vind eigenlijk dat zorg thuis geheel uit de Wmo en Zvw gefinancierd moet 
worden.’ Daar denkt Monica van der Veen anders over: ‘We streven ernaar dat mensen langdurig 
zelfstandig thuis wonen. De Wlz is bedoeld voor intensieve zorg die levenslang nodig is en waarbij 
genezing niet meer voorop staat. Of die zorg nou thuis of intramuraal geleverd wordt mag niet 
uitmaken.’

3.  Zorg voor meer (wettelijke) mogelijkheden om cliëntinformatie professioneel te delen.
Professionals in de uitvoering vragen om meer mogelijkheden om cliëntinformatie te delen. 
Wijkverpleegkundige Monique Volkers: ‘ Ging ik vroeger even bij de huisarts langs met een vraag over 
een cliënt, tegenwoordig moet ik overal een schriftelijke toestemmingsverklaring voor hebben. Dat kost 
niet alleen veel tijd, het kan een goede indicatiestelling ook in de weg staan.’ Monica van de Veen: ‘Het 
is goed dat we de privacy van individuele patiënten beschermen, maar je moet professionals ook durven 
vertrouwen op integer handelen.’ 

‘Ik zou graag willen dat een cliënt met één handtekening zijn zorgverleners toestemming geeft 
informatie te delen,’ zegt Monique Volkers. ‘Iedereen werkt het liefst volgens de regels’, benadrukt 
Ingeborg Tros. ‘Maar als dat niet gebeurt, moet je misschien eens goed naar de regels kijken.’ De 
professionals leggen de bal duidelijk bij de beleidsmakers, die echter te maken hebben met Europese 
wet- en regelgeving omtrent privacygevoelige informatie, waardoor een snelle oplossing niet te 
verwachten is. 

Een ander probleem is dat binnen sociale wijkteams, waarin niet iedereen valt onder het medisch 
beroepsgeheim, informatie niet gedeeld kan worden als er casuïstiek wordt besproken. Dat probleem 
moet ook niet overdreven worden, vindt Ingeborg Tros: ‘Je kunt veel casussen best anonimiseren en ze 
zo toch goed bespreken.’ Maar voor een goede indicatiestelling in individuele gevallen, is dat volgens 
Monique Volkers geen oplossing.

‘Als er vaak niet volgens de regels wordt gewerkt, 
moet je misschien eens goed naar de regels kijken’

4.  Schep duidelijkheid over wetten en regels en organiseer de samenwerking.
Kennis delen tussen verschillende zorgpartijen is belangrijk. Maar in de praktijk blijken ze niet altijd 
dezelfde taal te spreken. Hoe kom je dan samen tot een afweging over wat goede zorg is? Er is grote 
behoefte aan concrete handvatten en tegelijk professionele autonomie. 

De Zvw gaat ook uit van de autonomie van de verpleegkundige. De wet omschrijft wijkverpleegkundige 
zorg als: zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. ‘Wij hebben dus alle ruimte om zelf duidelijk 
te maken wat goede verpleegkundige zorg is. Dat we ons binnen onze mogelijkheden inzetten voor de 
best mogelijke zorg en ons niet laat leiden door andere belangen. Daar worden we ook op afgerekend. 
De beroepsgroep is dan ook druk bezig om het verpleegkundig handelen te onderbouwen met 
beroepsstandaarden en richtlijnen’, zegt Mariska de Bont van V&VN.

Ook komt voor dat zorgaanbieders die in vijf verschillende gemeenten werkzaam zijn, te maken hebben 
met vijf verschillende administratieve trajecten. ‘Daarom hebben wij als zorgverzekeraar met de 
gemeenten in ons werkgebied een convenant opgesteld over hoe we in de praktijk met elkaar omgaan’, 
zegt Algreet Tamming. ‘Op onze website staat een Q&A waarin staat wat dat in de dagelijkse praktijk 
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wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten betekent.’ (Zie kader: Samen financieren in Enschede). 
Monica van der Veen besluit: ‘Uiteindelijk is dit probleem alleen op te lossen door elkaar op te zoeken en 
regelmatig casussen en interpretaties te bespreken.’

Samen financieren in Enschede

Binnen een pilot in Enschede krijgen zorgaanbieders de ruimte om – los van de kaders vanuit de Wmo en 
Zvw – vanuit één totaalbedrag een zorgarrangement op te stellen dat het beste past bij de behoefte van de 
inwoners. Het doel is om een integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen, die moet leiden tot:
• betere gezondheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor de bevolking,
• betere zorg en ondersteuning voor het individu,
• lagere kosten. 

Betrokken organisaties zijn Menzis, de gemeente Enschede en vijf zorgorganisaties. Benieuwd naar meer 
informatie over deze pilot? Kijk op de website van de Werkagenda: (www.werkagendamenzisgemeenten.nl) 

http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl

