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VOORWOORD
Vanaf 2015 is Adviespunt Zorgbelang actief op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning
binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Adviespunt Zorgbelang bestaat uit tien regionale Adviespunten,
die onderdeel uitmaken van de tien Zorgbelangorganisaties. In 2016 zijn in heel Nederland 1623
(+32 in Drenthe) mensen geholpen door onze 29 onafhankelijke cliëntondersteuners. Onze cliënten zijn
daar heel tevreden over. In dit jaarverslag leest u meer over onze dienstverlening in 2016.
De onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz is relatief nieuw en is nog in ontwikkeling.
Adviespunt Zorgbelang heeft in 2016 flink ingezet op professionalisering (onder andere meer intervisie,
trainingen) en andere vormen van kwaliteitsverbetering. In 2016 hebben we het ISO certificaat behaald,
afgegeven door Certiked. Dit betekent dat we ons kwaliteitsproces goed op orde hebben als samenwerkingsverband. Dat het belangrijk is om steeds opnieuw in kwaliteit te investeren, blijkt onder andere
uit het feit dat steeds meer cliënten met een complexe vraag zich melden bij Adviespunt Zorgbelang.
Onze onafhankelijke cliëntondersteuners blijven veel tijd besteden aan deze complexe ondersteuningsvragen.
De onafhankelijke cliëntondersteuning is nog lang niet bij alle cliënten en familieleden in de langdurige
zorg bekend. Zorgbelang heeft geïnvesteerd in een campagne www.zobenikgeholpen.nl om deze
dienstverlening meer bekendheid te geven.
Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet alleen maar een dienstverlening aan individuele cliënten of hun
relaties. Uit de vele ondersteuningsvragen die bij ons binnen komen, maken wij regionale en landelijke
signaleringsrapportages: wat zijn trends en ontwikkelingen? Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen
voor de langdurige zorg en voor de zorgaanbieders en zorgkantoren? Met deze twee partijen gaan we zo
veel mogelijk in gesprek over de door ons opgemerkte signalen.
In dit jaarverslag gaan we in op deze en andere aspecten van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de
langdurige zorg, door Adviespunt Zorgbelang. We hopen dat u dit jaarverslag met interesse zult lezen.
Mocht u op zoek zijn naar meer informatie, of heeft u vragen naar aanleiding van dit jaarverslag, dan kunt
u contact opnemen met Sylvia Weekers, landelijk projectleider onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz,
via telefoonnummer 026-202 06 35 of e-mail sylviaweekers@zorgbelanggelderland.nl.

Eric Verkaar
Directeur Zorgbelang Gelderland/Utrecht en portefeuillehouder
Zorgbelang Nederland, Adviespunt Zorgbelang en cliëntondersteuning langdurige zorg
Sylvia Weekers
Landelijk projectleider onafhankelijke cliëntondersteuning
langdurige zorg, Adviespunt Zorgbelang
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INLEIDING

04

1

1.1

ADVIESPUNT ZORGBELANG

1.2

DIENSTVERLENING

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief

De individuele ondersteuning van Adviespunt Zorgbelang

van tien Zorgbelangorganisaties:

richt zich op vier domeinen. Dat zijn:

• Zorgbelang Brabant
• Zorgbelang Drenthe1
• Zorgbelang Fryslân

• ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 		
GEZONDHEIDSZORG

• Zorgbelang Gelderland/Utrecht

De ondersteuning is gericht op de curatieve zorg en voor

• Zorgbelang Groningen

elke inwoner van Nederland toegankelijk.

• Zorgbelang Limburg
• Zorgbelang Overijssel
• Zorgbelang Zuid-Holland

• ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 		
LANGDURIGE ZORG

• Cliëntenbelang Amsterdam

De functie ligt vanaf 1 januari 2015 vast in de Wet langdurige

• CMO Flevoland

zorg (Wlz). Zorgkantoren kopen deze onafhankelijke ondersteuning onder andere in bij de Zorgbelangorganisaties en

Iedereen in Nederland kan bij Adviespunt

Adviespunt Zorgbelang voert het uit. De cliëntondersteuning

Zorgbelang terecht met vragen en klachten over

is alleen toegankelijk voor mensen met een Wlz-indicatie,

zorg en welzijn. Een team van goed opgeleide

die door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt

cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen

afgegeven.

staat paraat om mensen te ondersteunen bij de
zoektocht naar informatie en bij het omgaan met
problemen en klachten. Adviespunt Zorgbelang

• ONAFHANKELIJK VERTROUWENSPERSOON 		
JEUGDHULP

registreert de vragen en klachten in de

De functie vertrouwenspersoon is verankerd in de Jeugdwet

registratiesystemen RegiPro.Net en VP Desktop.

en toegankelijk voor alle jongeren en ouders die zorg in

Op basis van deze registratie worden tekorten

het kader van de Jeugdwet nodig hebben. De vertrouwens-

en misstanden in de zorg in kaart gebracht.

personen jeugdhulp zijn op afroep beschikbaar, maar

Die tekortkomingen worden vervolgens

bezoeken ook actief jongeren die (tijdelijk) in een instelling

aangekaart bij zorgaanbieders en instanties

verblijven. Adviespunt Zorgbelang voert deze functie uit

om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

als onderaannemer van het AKJ-vertrouwenspersonen in

Zo nodig worden derden ingeschakeld, zoals

de jeugdhulp, in opdracht van de Vereniging Nederlandse

zorgverzekeraars, de Inspectie voor de

Gemeenten (VNG).

Gezondheidszorg, de media of de politiek.
Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk
van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en
gemeenten.

• ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING
SOCIAAL DOMEIN
De functie ligt wettelijk verankerd in de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo). Gemeenten zijn vrij om deze
onafhankelijke ondersteuning naar eigen inzicht te organiseren
en/of in te kopen. Adviespunt Zorgbelang profileert zich als
onafhankelijke cliëntondersteuner, los van de wijkteams en
andere zorgaanbieders.

1) Zorgbelang Drenthe is vanaf 1 januari 2017 onderdeel van

Daarnaast biedt Adviespunt Zorgbelang sinds eind 2016

Adviespunt Zorgbelang. In hoofdstuk 2 worden de gegevens van

ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris aan in het kader

Zorgbelang Drenthe voor 2016 waar mogelijk apart vermeld.

van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
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ONAFHANKELIJKE
CLIËNTONDERSTEUNING
LANGDURIGE ZORG
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2

In dit jaarverslag richten wij ons exclusief op de cliëntondersteuning langdurige zorg. Het landelijke team
onafhankelijke cliëntondersteuners langdurige zorg bestaat uit professionele, hoogopgeleide medewerkers
met tenminste een HBO-diploma. Zij ondersteunen cliënten die te maken hebben met langdurige zorg en die
24 uur per dag op zorg zijn aangewezen. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke
gezondheidszorg.
Adviespunt Zorgbelang biedt deze vorm van ondersteuning sinds 1 maart 2015 aan in het hele land. Om de
dienstverlening voor Wlz-cliënten verder onder de aandacht te brengen, is in 2016 een landelijke communicatie
campagne gelanceerd onder de naam ‘zo ben ik geholpen’. Ook hebben cliëntondersteuners verschillende
bijeenkomsten voor cliëntenraden bijgewoond, zijn verschillende instellingen en organisaties bezocht en
heeft Adviespunt Zorgbelang twee keer meegewerkt aan het Tv-programma Kassa. De onafhankelijke
cliëntondersteuning langdurige zorg heeft landelijk de ISO certificering behaald.
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2.1

AANTAL CLIËNTEN EN KWESTIES

geslacht onbekend. In 25,6% gaat het om een kind van de

In 2016 namen 1623 nieuwe cliënten contact

betrokkene (de persoon met de Wlz-indicatie), in 23,4%

op met Adviespunt Zorgbelang over de

neemt de betrokkene zelf contact op en in 20,3% gaat het

onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige

om een ouder van de betrokkene.

zorg. Dit resulteerde in 2015 kwesties. Dat is

In Drenthe waren er in 2016 32 nieuwe cliënten.

een groei in het aantal cliënten van 61 procent

Dit resulteerde in 66 kwesties.

ten opzichte van 2015, toen 1009 cliënten
contact opnamen met 1342 kwesties.

2.2

ZORGSECTOR

De groei hangt nauw samen met het

Wat betreft de zorgsector zien we dat bijna de helft van

toenemen van de naamsbekendheid van de

de kwesties betrekking heeft op de sector verpleging en

deze relatief nieuwe vorm van onafhankelijke

verzorging (50 procent). Bijna 32 procent komt uit de sector

cliëntondersteuning. Van de 1623 nieuwe

verstandelijk gehandicapten. Ook in 2015 was het aantal

cliënten (de persoon die contact opneemt

kwesties uit deze sectoren het hoogst.

met de cliëntondersteuner) zijn de meesten

De verdeling over de zorgsector is in Drenthe ongeveer

vrouw (61,3%). 31,9% is man en van 6,8% is het

gelijk aan die van de rest van het land.

FIGUUR 1: AANTAL KWESTIES OP BASIS VAN SECTOR
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FIGUUR 2: INTERVENTIES DOOR CLIËNTONDERSTEUNERS
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2.3

In 876 kwesties, ofwel 44 procent, is de cliënt ondersteund

INTERVENTIES

2.4
		

met informatie en advies. In 2015 was dat nog in bijna

Over 2016 is gemiddeld 6,35 uur besteed per

70 procent van de kwesties het geval. In 457 kwesties

cliënt en 5,23 uur per kwestie. Over 2015 ging

(23 procent) ondersteunde de onafhankelijke cliëntonder-

het om gemiddeld 4,29 uur per cliënt en 3,23 uur

steuner bij het kiezen van een passende Wlz-zorg-

per kwestie. Dit is een forse stijging. De kwesties

aanbieder; dit percentage was vorig jaar een stuk lager

van cliënten worden steeds complexer.

(9,3 procent). Verder valt op dat de onafhankelijke

In Drenthe is in 2016 gemiddeld 4,5 uur per

cliëntondersteuners ook bij veel klachten betrokken zijn

cliënt besteed en 2,2 uur per kwestie. In 2015

en bij bemiddeling indien de zorg niet conform verwachting

was dit gemiddeld 2,5 uur per cliënt en 2,2 uur

geleverd is.

per kwestie.

In Drenthe ondersteunde de onafhankelijke cliëntondersteuner in 36 kwesties (54,5%) met informatie en advies,
gevolgd door 10 kwesties (15%) over het kiezen van een
passende Wlz-zorgaanbieder.

BESTEDE TIJD PER CLIËNT
EN KWESTIE

2.5

RESULTAAT NA ONDERSTEUNING

2.6

SIGNALERING

Dit betreft het resultaat van de ondersteuning

Na ieder kwartaal stelt Adviespunt Zorgbelang een

van alle kwesties die in 2016 zijn afgesloten.

kwartaalrapportage op voor de zorgkantoren van Zilveren

In 66,3% van de gevallen heeft de cliënt

Kruis, VGZ, Menzis, CZ, ENO, Zorg en Zekerheid, de

informatie of advies gekregen.

Friesland en DSW. In deze rapportages worden signalen
opgenomen over zaken die misgaan bij zorgaanbieders
en die Adviespunt Zorgbelang wil bespreken met het
zorgkantoor. In 2016 zijn 42 van dergelijke signalen over

FIGUUR 3:
RESULTAAT NA ONDERSTEUNING

zorgaanbieders afgegeven; in 2015 waren dat er 23. Alle
signalen worden in eerste instantie met de betrokken
zorgaanbieder besproken, zodat zij in de gelegenheid zijn
om eerst zelf iets met het signaal te doen.
We noemen hier een aantal voorbeelden van signalen die
we in 2016 hebben doorgegeven aan de zorgkantoren:
• De overgang van dagbesteding binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar
dagbesteding met een Wlz-indicatie verloopt niet altijd
soepel; één cliënt krijgt sinds Wlz-indicatie helemaal
geen dagbesteding meer omdat er geen budget voor is;
• De afwezigheid van beschikbare zorgaanbieders die
comazorg en tracheazorg bieden in een specifieke regio;
• We hebben gesprekken gevoerd met en over 		
verschillende zorgaanbieders waarover we meerdere
klachten kregen van cliënten;
• Het feit dat een bepaalde instelling geen 			

Informatie / advies gekregen

66,3%

zorgplanbesprekingen houdt;

Melding vastgelegd

6,4%

Alsnog behandeld / fout hersteld

5,6%

Niet opgelost / onvrede blijft

3,5%

Nog geen resultaat / Monitoring

2,9%

• Cliënten worden regelmatig vooraf onvoldoende 		

Persoonlijk plan opgesteld / verbeterd

1,8%

geïnformeerd over de reikwijdte van een 			

Zorgplan opgesteld / verbeterd

1,7%

beslissing en de gevolgen hiervan op de eigen 		

Relatie hersteld / excuus

1,2%

Niet gemeld na bijstand

0,4%

Uitspraak klachtencommissie

0,4%

Schadevergoeding

0,1%

Uitspraak rechtsorgaan

0,2%

Daarnaast is er een aantal acute signalen neergelegd bij

Anders

7,7%

de zorgkantoren. In deze situaties is het signaal zo urgent

Geen antwoord

1,8%

dat niet wordt gewacht op de kwartaalrapportage.

• In een bepaalde regio zitten alle crisisplekken 		
voor jongeren met een verstandelijke beperking en
psychiatrische problematiek vol;

bijdrage;
• Er is een gebrek aan zorgaanbod voor echtparen 		
met een gezamenlijke opnamewens.
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2.7

TRENDS

Naast signalen over specifieke zorgaanbieders

• We hebben de indruk dat veel cliënten door hun zorg-

constateren onafhankelijke cliëntondersteuners

instelling niet worden gewezen op de mogelijkheid om

ook zaken die bij meerdere instellingen spelen

bij het (voor)bespreken van het zorgplan een beroep te

en die instelling overstijgend zijn. In 2016 zijn de
volgende trends geconstateerd:

doen op een (onafhankelijke) cliëntondersteuner;
• Een aantal cliënten krijgt minder uren zorg als ze
de overstap maken van Wmo-zorg gecombineerd met

• De kwesties van cliënten worden steeds
complexer, en daarmee tijdsintensiever.

10

verzekerde zorg naar Wlz-zorg;
• Blijvend punt van aandacht is het grijze gebied van de

De gemiddeld bestede tijd per cliënt en de ge-

aanloop naar een Wlz-indicatie. De wetgever is er

middeld bestede tijd per kwestie blijven stijgen;

duidelijk over: een cliënt heeft recht op cliëntonder-

• De zorgkantoren verwijzen steeds vaker

steuning uit de Wlz op het moment dat de indicatie

cliënten met complexe ondersteunings-

afgegeven is. Tot die tijd kan hij een beroep doen op de

verzoeken naar Adviespunt Zorgbelang;

cliëntondersteuning in de Wmo. Omdat voor een goede

• Van de geboden ondersteuning gaat bijna

ondersteuning kennis en kunde van de Wlz nodig is,

de helft van de bestede uren naar de V&V

mogen de cliëntondersteuners Wlz in 2016 een half

sector gevolgd door 31,5% naar de VG-sector.

uur tijd besteden aan cliënten die een Wlz-indicatie gaan

Deze verdeling is niet wezenlijk veranderd

aanvragen;

sinds 2015;
• Cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg

• We denken dat vele cliënten en mantelzorgers nog
steeds niet bekend zijn met het recht op onafhankelijke

en zintuigelijk gehandicapten vragen weinig

cliëntondersteuning. We hebben daarom in 2016

ondersteuning, of weten de weg naar de

een communicatiecampagne ontwikkeld om cliënt-

onafhankelijke cliëntondersteuning nog niet

ondersteuning breder bekend te maken, te weten

te vinden;

‘www.zobenikgeholpen.nl’. De campagne richt zich op

• Vergeleken met 2015 is het percentage uren
ondersteuning met informatie en advies flink

ouderen vanaf 80 jaar en hun mantelzorgers. Later is
een uitbreiding naar meerdere doelgroepen mogelijk.

gedaald (van 70% naar 44% van de kwesties).
Daarentegen is de ondersteuning bij het kiezen
van een passende Wlz-Aanbieder flink

Deze trends zijn opgenomen in de kwartaalrapportages

gestegen (van 9,3% in 2015 naar 23% in 		

en worden besproken met de zorgkantoren.

2016). Dat laat zien dat cliëntondersteuning
meer wordt ingezet aan het begin van het 		
traject om de regie over de eigen zorgvraag
te verbeteren. Dit is een eerste stap die we
net als in 2015 nog niet echt terugzien bij de
producten ‘het opstellen van een persoonlijk
plan’ en ‘het opstellen, bijstellen en evalueren
van het zorgplan’. Ook de ondersteuningsuren
bij ‘herindicatie’ blijven laag;

2.8

TEVREDENHEID CLIËNTEN

De tevredenheid onder Wlz-cliënten wordt
gemeten door hen na afloop de vraag voor te
leggen: zou u onafhankelijke cliëntondersteuning
langdurige zorg aanraden bij vrienden of
familie? In 2016 beveelt 57% procent de
cliëntondersteuner aan. 24% heeft bij deze vraag
‘weet niet’ ingevuld, 18,5% heeft de vraag niet
beantwoord en 0,5% zou de cliëntondersteuner
niet aanraden bij vrienden of familie.
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FIGUUR 4: CLIËNTEN PER CONCESSIEHOUDER
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2.9 VERDELING OVER ZORGKANTOREN / 		
		 CONCESSIEHOUDERS
De meeste cliënten komen uit de tien zorgkantoorregio’s
van Achmea/Zilveren Kruis (30%) gevolgd door de
zeven zorgkantoorregio’s van VGZ (22%) en de zes
zorgkantoorregio’s van CZ (21%). In aantallen komen de
meeste cliënten uit zorgkantoorregio Arnhem van Menzis
(141 cliënten), zorgkantoorregio Utrecht van Achmea/
Zilveren Kruis (107 cliënten) en zorgkantoorregio Twente
van Menzis (105 cliënten).
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CASUS 1 UIT ‘ZOBENIKGEHOLPEN.NL’
‘Het ging alleen maar over zorg, niet over hoe je elkaar mist’.
Jan en Trudy vonden toch een woning voor twee.
Bijna zestig jaar zijn Jan en Trudy Vermeer getrouwd.
Maar nadat Trudy in 2013 een hersenbloeding kreeg, kon ze
niet meer thuis wonen. Jan belde zich jarenlang een slag
in de rondte om een plek voor hen beiden te vinden. Zonder
succes. Totdat hij in contact kwam met de onafhankelijke
cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang.
ALLES WERD ANDERS
Na een tandartsbehandeling kreeg Trudy een hersenbloeding.
Sindsdien heeft ze continu verpleging nodig. Ze woonde in
verschillende instellingen. Het personeel had vaak niet eens
tijd om een praatje met haar te maken. ‘Stop mij maar in de
vuilnisbak, dacht ik soms. Dan ben je me kwijt’. Maar het ergst
was dat ze Jan moest missen. Ook Jan wilde weer met Trudy
samen wonen. ‘Maar een verpleegster thuis kost duizenden
euro’s per maand. En in geen enkele instelling konden we
samen terecht. Meneer, zeiden ze dan, u heeft geen zorg nodig.
Daar ging het alleen maar over. Niet over hoe erg je elkaar
mist.’
DE JUISTE WEG
Via via kwam Jan in contact met Jeroen, de onafhankelijk
cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang.
Die luisterde naar het verhaal van Jan en Trudy. Hij wist
de juiste weg, kende de juiste mensen en ontdekte dat er
een appartement voor twee vrijkwam in het Sint Pieter en
Bloklands Gasthuis.
Jan en Trudy zijn eindelijk weer samen en de zorg is er prima.
Heerlijk vinden ze het. Jan: ‘En eindelijk wordt alles geregeld.
Dankzij Jeroen. Ik heb net een pacemaker gekregen, heb
daardoor ook wat meer hulp nodig. Die krijg ik gewoon.
Daar hoef ik niet meer jaren voor te bellen.’
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RELATIE MET
ZORGKANTOREN

14

3

Adviespunt Zorgbelang werkt samen met zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars,
overheden en andere relevante organisaties
en bedrijven. In het kader van onafhankelijke
cliëntondersteuning langdurige zorg is er met
elk zorgkantoor periodiek overleg geweest.
Gespreksonderwerpen waren de bekendheid van
de dienstverlening, kwartaalcijfers, kwaliteitsbeleid
en signalen over de langdurige zorg. Daarnaast
hebben onze onafhankelijke cliëntondersteuners in
voorkomende gevallen casuïstiekoverleg met een
zorgkantoor. Er wordt dan gezamenlijk gewerkt aan
een oplossing voor de cliënt.
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KLACHTEN
OVER ADVIESPUNT
ZORGBELANG

16

4

CASUS 2 UIT ‘ZOBENIKGEHOLPEN.NL’
In 2016 zijn er geen klachten binnengekomen

‘De zorg voor oma werd nooit helemaal vergoed’

over cliëntondersteuners langdurige zorg van

Met een Pgb kan ze toch thuis blijven wonen.

Adviespunt Zorgbelang.
Mevrouw Lontho is 83 jaar en heeft Alzheimer.
Ze heeft veel zorg nodig. Die geven haar kinderen
zelf. Schoondochter Daphne deed haar winkel van de
hand om te kunnen helpen. En kleinzoon Jiffrin is bij
zijn oma ingetrokken. Ze verzorgen haar met liefde
en aandacht. En dankzij de hulp van Adviespunt
Zorgbelang krijgen ze er ook een vergoeding voor.
Daphne: ‘Mijn schoonmoeder accepteert geen hulp
van vreemden. Dat heeft te maken met haar cultuur
en met haar oorlogsverleden. Als er thuishulp
kwam, zei ze: ik moet jullie niet. En dan ging de
thuishulp weer.’
DRIE UURTJES HULP PER WEEK
Financiële ondersteuning kregen de Lontho’s wel,
maar die vergoedingen dekten nooit de kosten.
Begin 2015 verliep de indicatie van mevrouw Lontho.
Daphne: ‘Toen moesten we een persoonsgebonden
budget aanvragen. Daarmee konden we drie uurtjes
hulp per week krijgen. Terwijl er toch echt 24 uur
per dag iemand voor mijn schoonmoeder moet zijn.’
De Lontho’s bleven zorg bieden, maar het werd
teveel. Vooral het aanvragen van een pgb. Jiffrin:
‘Er was niemand die ons de weg wees. Het was
zoeken, zoeken, zoeken naar hulp.’
IEMAND DIE DE WEG WEES
Na anderhalf jaar kwamen ze via een vriendin bij
Liesbeth terecht, de onafhankelijk cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang. Daphne:
‘Liesbeth was in shock dat er geen indicatie was.
Dankzij haar hebben we die eindelijk kunnen
regelen. Zij hielp ons bij de aanvraag van een Pgb.
De zorg voor oma kost de Lontho’s nu niet meer
al hun spaargeld. Jiffrin: ‘We hebben nu het
vertrouwen dat het goed komt.’
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HET BELANG VAN
ONAFHANKELIJKE
CLIËNTONDERSTEUNING
Blog door Anouk Poll
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Een collega zag mijn ongerustheid en raadde me
aan contact op te nemen met de onafhankelijke

Toen ik als maatschappelijk werker werkzaam

cliëntondersteuning Wlz (Wet langdurige zorg) van

was, begreep ik niet waarom er zoveel

Adviespunt Zorgbelang. Ik belde en sprak met iemand

belangenbehartigers voor cliënten zijn. Wat

met verstand van zaken. Ze deed twee belangrijke

is de noodzaak hiervan? De hulpverlening is

dingen. Ten eerste legde ze mij de wet- en regelgeving

toch bedoeld om cliënten zo goed mogelijk te

uit, inclusief wie waar verantwoordelijk voor is, rechten

ondersteunen? Toen werd ik mantelzorger en

en plichten en – heel belangrijk - wat betrokken partijen

stond ik aan de andere kant. Ik leerde het belang

van elkaar mogen verwachten. Vervolgens gaf ze mij

van de onafhankelijke cliëntondersteuner.

advies, luisterde, erkende en dacht mee over mogelijke
stappen die ik kon nemen.

Mijn moeder was op de revalidatieafdeling van
een verpleeghuis beland. Niemand wist hoe

Dit gaf mij eigen regie op basis van informatie,

het nu verder moest. Mijn moeder revalideerde

eigenaarschap, en de mogelijkheid zelf oplossingen te

maar ze wist niet waar ze aan toe was. Elke

zoeken die bij mijn moeder passen. Samen met de familie

dag leefde ze met de onzekerheid: kan ik ooit

en het netwerk van de familie. Niet afwachten, maar doen.

nog naar huis? Ik trok vanaf het begin overal

Met deze adviezen in het achterhoofd hielden we familie-

aan de bel met de vraag hoe het verder zou

en-vrienden beraad. We vonden een mooie plek in een

gaan, want de situatie was vóór de val die leidde

goed verzorgingshuis. Toen het verpleeghuis eindelijk tot

tot het verpleeghuis al bijzonder kwetsbaar.

de conclusie kwam dat mijn moeder niet meer naar huis

Kon ze nog thuis wonen? Helaas had niemand

kon, moest ze zo snel mogelijk weg uit het verpleeghuis.

daar een antwoord op. Wanneer ik vroeg naar

Gelukkig kon het verpleeghuis wel de indicatie aanvragen.

scenario’s, mogelijkheden, wachtlijsten, kreeg

Ze is snel verhuisd en woont naar grote tevredenheid in

ik nul op het rekest: we moesten afwachten. In

het verzorgingshuis.

het verpleeghuis liet het verzorgend personeel
weten dat mijn moeder ‘’toch echt een keer weg

Als ik terugkijk, ben ik dankbaar voor de hulp van de

moest’’. Op een dag vroeg ze met angstige ogen

onafhankelijke cliëntondersteuner. De betrokkenheid

vanuit haar rolstoel: “ze zullen me toch niet op

en zorgvuldigheid waren zo belangrijk. Binnen de

een ochtend bij de bushalte zetten?”

zorg is dat niet vanzelfsprekend. In de wir war van
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transformaties, wetten en regels, goede en
minder goede hulpverleners, machtsverhoudingen
en onzekerheid is het belangrijk dat er een
onafhankelijke partij is die actuele kennis van
zaken heeft, informatie en advies paraat heeft
en actief meedenkt. Daardoor kan je als cliënt,
patiënt, burger, mantelzorger zelf weer de regie
voeren ook in verwarrende, emotionele tijden.
En ben je gevoed om zelf te zoeken naar een
passende oplossing.
Door deze rolwisseling heb ik belangrijke inzichten
opgedaan. Ik ben mij weer bewust geworden
van de belangen en machtsverhoudingen die
spelen. Door de inbreng van een onafhankelijke
derde partij kan iedereen goed geïnformeerd
beslissingen nemen. En dat is pure winst voor de
zorg: het levert beter passende oplossingen op!

WWW.ADVIESPUNTZORGBELANG.NL

