Baarn, 28 april 2015
Betreft: VAO Voortgang decentralisatie zorg

Geachte woordvoerders langdurige zorg,
Werkgroep De Rode Bril, Per Saldo en Spierziekten Nederland hebben vanochtend (28 april 2015) kennis
genomen van de publicatie in de Staatscourant betreffende Artikel I (Regeling langdurige zorg) Onderdeel I.
Wij zijn erg blij met de wettelijke verankering van het persoonlijk assistentie, waardoor de veiligheid van
mensen met een intensieve zorgvraag en de medische noodzaak voor assistentie in de directe nabijheid
(24/7) mogelijk gemaakt is.
In deze publicatie wordt gesteld dat alleenstaande mensen die voldoen aan de vastgelegde criteria een
verhoging van het pgb kunnen ontvangen tot een maximum budget van € 219.000,- per jaar en voor mensen
die samenleven met een echtgenoot een maximum budget van € 146.000,- per jaar. Dit resulteert in een
effectieve zorg inkoop van 24 uur per dag bij alleenstaande budgethouders en van 16 uur per dag bij
budgethouders met een echtgenoot.
Deze afbakening roept in een aantal punten in verband met veiligheid en kwaliteit van zorg problemen op die
wij graag onder uw aandacht brengen:




Indien men een geregistreerd partner heeft wordt van de partner verwacht dat de nachtzorg, iedere
nacht en dat in principe levenslang voor rekening van de partner komt. Dit uitgangspunt houdt geen
rekening met de persoonlijke situatie van de partner. Deze belasting van de partner kan er in
resulteren dat een partner de mantelzorg niet kan combineren met werk, gezin en maatschappelijke
activiteiten en gaat voorbij aan de eventuele (medische) beperkingen bij de partner.
Het besluit houdt geen rekening met de benodigde opleiding van de zorgverleners/assistenten om
zorg te dragen voor bekwame zorgverleners zoals omgeschreven in de veldnorm chronische
thuisbeademing. In de veldnorm is hierover het volgende vastgelegd:

Om bekwaam te worden in de aan chronische beademing gerelateerde handelingen volgt
een zorgverlener scholing onder auspiciën van een Centrum voor Thuisbeademing.



De certificering die nodig is t.b.v. de specifieke zorg bij chronische thuisbeademing. zoals het
uitzuigen van de trachea bij mensen met invasieve beademing, kan alleen door de Centra voor
Thuisbeademing worden afgegeven. en hiervoor is een scholing vereist waarvoor een bedrag in
rekening wordt gebracht. Deze kosten komen nu volledig voor rekening van de budgethouder.



Er wordt in het besluit geen rekening gehouden met die mensen, waar de beperking dermate ernstig
is, dat overlappende zorg een noodzaak is. Er zijn situaties waarbij mensen tijdens het douchen
handmatig beademd moeten worden met de beademingsballon, of terwijl ze in de tillift worden
verplaatst naar het toilet. Dit kan onmogelijk veilig door één zorgverlener gedaan worden. Dit houdt
in dat voor deze assistentie twee zorgverleners moet kunnen worden ingezet. In de maximale
afbakening van het budget wordt geen rekening gehouden met deze noodzakelijkheid en er is geen

ruimte voor de Zorgkantoren gelaten om deze noodzakelijke zorg te indiceren.

Wij zijn zeer verheugd dat de mogelijkheid van persoonlijke assistentie nu wettelijk is vastgelegd. Dit is voor
een aantal mensen dé oplossing voor een veilig en goed leven. Wij hebben er begrip voor dat er een grens
aan de budgetten moet worden gesteld. Wel willen wij u verzoeken om goed te kijken naar de ‘mantelzorg
plicht’ die nu t.a.v. mensen met een geregistreerd partner gaat ontstaan. Voor partners is het een te zware
plicht, met name omdat het hier om ‘levenslang’ gaat, om voor alle nachten verantwoordelijk te zijn voor alle
calamiteiten, assistentie en zorgvragen. Wij vragen u daarnaast om de individuele zorgvraag van mensen in
het oog te houden, zodat, indien nodig, de zorgkantoren de budgetten voor persoonlijke assistentie op maat
kunnen indiceren en op deze wijze de persoonlijke en medische noodzaak van de mensen kunnen invullen.
Wij vragen u om:




In de regeling voor persoonlijke assistentie bij medische noodzaak ruimte te creëren voor
overlappende zorg;
Scholing van medewerkers, zodat deze bekwaam zijn en veilige zorg leveren, onderdeel te maken
van de regeling persoonlijke assistentie en deze kosten te vergoeden;
Bij samenwonende budgethouders persoonlijke assistentie de zorgkantoren ruimte te geven om
rekening te houden met de persoonlijke situatie van de budgethouder en de partner.

Voor vragen of verder toelichting kunt u contact opnemen met Ricardo Bronsgeest 0649347239.
Graag vernemen wij uw reactie
Met vriendelijke groet,
Ricardo Bronsgeest
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