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Zaak-Esmee Volgens

justitie pleegde
verdachte ontucht

De man die vastzit voor de
dood van de 14-jarige Esmee
uit Hazerswoude-Rijndijk kende haar ruim een jaar en zou
zich in die periode schuldig
hebben gemaakt aan ontucht
met haar.
Daarvan verdenkt het Openbaar Ministerie de 32-jarige
man. De verdachte uit Leiden
en het slachtoffer kenden elkaar ongeveer een jaar. Het
OM zegt uit te zoeken of er
mogelijk sprake was van een
relatie tussen de twee. Het
voorarrest van de man is gisteren met negentig dagen verlengd.
De eerste pro-formazitting in
de zaak is over ongeveer drie
maanden, meldt het OM. De
man wordt verdacht van
moord of doodslag en van ontucht. ANP

Bezuiniging VNG

staakt gesprek over
betere jeugdzorg
De gemeenten staken uit protest alle gesprekken over de
noodzakelijke hervormingen
in de jeugdzorg. Bij een online
vergadering van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
(VNG) die gisteren plaatsvond
stemden de aanwezige leden
unaniem in met een resolutie
die daartoe opriep.
De gemeenten zijn boos dat
het nieuwe kabinet in het regeerakkoord een extra besparing van 500 miljoen per jaar
aankondigt. Die bezuiniging
gaat volgens de gemeenten in
tegen eerder gemaakte afspraken. Zo lang de nieuwe bewindslieden zich niet aan die
afspraken houden, willen de
gemeenten niet meer meepraten over hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden.
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Uitbraak Lockdowns

in meerdere
gevangenissen

Ruim een kwart van de gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Arnhem is besmet met het coronavirus. Momenteel zijn 61 mensen
besmet. Zij hebben allemaal
geen tot milde klachten. In
meer gevangenissen waart het
coronavirus rond. Eerder donderdag werd bekend dat in de
PI in Middelburg negen gevangenen besmet zijn, waardoor
alle 180 gedetineerden nu uit
voorzorg in quarantaine zitten. Daar wordt vrijdag iedereen getest. Ook in Krimpen
(48 besmettingen) en Grave
(twaalf besmettingen) zitten
alle respectievelijk 378 en 453
gevangenen preventief in quarantaine, weet de woordvoerder. In andere gevangenissen
zitten enkele gedetineerden of
bepaalde afdelingen in quarantaine. (ANP)

Ondersteuning • Nederlanders die zorg krijgen via een

persoonsgebonden budget klagen voor het tweede jaar op rij
over verzekeraars die minder willen uitkeren dan de
wijkverpleegkundige nodig vindt.

Pgb-houders
krijgen opeens
minder uren
Marten van de Wier
redactie gezondheid&zorg

In 2021 lagen opnieuw veel Nederlanders in de clinch met hun zorgverzekeraar over het aantal uren
zorg voor henzelf of hun kind. Dat
meldt Per Saldo, de belangenvereniging van mensen die zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden
budget (pgb). Voor het tweede jaar
op rij is het aantal klachten dat binnenkwam fors hoger dan daarvoor.
Het gaat bijvoorbeeld om mensen
met een dwarslaesie of spierziekte,
ernstig zieke kinderen of ouderen
die verpleging en verzorging nodig
hebben. Zij kunnen die zorg krijgen
via een thuiszorgorganisatie, of ze
kunnen geld krijgen om het zelf te
regelen: het pgb. Nederland telt zo’n
20.000 mensen die een pgb krijgen
van hun zorgverzekeraar.
De wijkverpleegkundige heeft de
taak om eens per jaar of per twee
jaar in te schatten hoeveel uren zorg
er nodig zijn. Zorgverzekeraars mogen daar alleen van afwijken als ze
dat beargumenteerd doen, en na discussie met de wijkverpleegkundige.
Volgens Per Saldo leggen de verzekeraars het oordeel van de wijkverpleegkundige sinds 2019 steeds vaker simpelweg naast zich neer.
Alleen al in de eerste helft van
2021 jaar belden 200 leden met Per
Saldo omdat de verzekeraar minder
uren wilde vergoeden. Vóór 2019
waren er hierover hooguit vijf tot
tien telefoontjes per jaar. Bij de
Stichting Klachten en Geschillen
Zorgverzekeringen (SKGZ) klopten
tot en met november 295 pgb-houders aan over conflicten met hun
verzekeraar. In heel 2020 waren dat
er 333, terwijl het aantal in 2017 en
2018 rond de 150 lag.
Advocaat Regien de Graaff staat
jaarlijks tientallen cliënten bij in

Vrijwel altijd leidt
een toetsing tot een
bijstelling van het
aantal uren naar
beneden
advocaat Regien de Graaff

Marieke Westein moet Femke acht keer per dag katheteriseren. FOTO’S MAARTJE GEELS

hun conflict met de zorgverzekeraar.
Verzekeraars vinden volgens haar
steeds vaker dat zorg ook zonder
vergoeding kan worden geleverd
door de eigen omgeving. Ook is er
discussie over de vraag in hoeverre
de zorg die wordt verleend samenhangt met de ziekte.

Second opinion
“Verzekeraars zijn kritischer gaan
toetsen, waarbij ze vaak een eigen
verpleegkundige of adviesbureau inschakelen”, zegt de Graaff. “Vrijwel
altijd leidt dat tot een bijstelling van
het aantal uren naar beneden.”
Dat er conflicten ontstaan over de
indicatiestelling, heeft volgens de
Stichting Klachten en Geschillen
Zorgverzekeringen ook te maken
met de kwaliteit van het werk van
de wijkverpleegkundigen. Zij verle-

nen regelmatig zorg die eigenlijk
niet onder de zorgverzekeringswet
valt, of onderbouwen hun oordeel
onvoldoende, zo stelt de geschillencommissie in haar jaarverslag van
2020.
Maar dat betekent niet dat de verzekeraars de wijkverpleegkundige
mogen passeren. Zorginstituut Nederland, de overheidsinstantie die
toeziet op de toegankelijkheid van
de zorg, kwam vorige maand met
een uitleg van de regels.
Zijn verzekeraars het niet met de
indicering eens, dan mogen ze die
niet opzij schuiven op basis van hun
eigen second opinion. Zo moeten ze
de wijkverpleegkundige vragen om
een toelichting. Komen ze er samen
niet uit, dan mogen verzekeraars de
originele indicatiestelling alleen
goed onderbouwd naast zich neer-

leggen. Ze mogen niet de omgeving
van een verzekerde verplichten om
zonder betaling de zorg op zich te
nemen.
Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland stelt dat de verzekeraars altijd al keken of indicaties aan
de regels voldeden, en betwist dat er
in 2019 iets is veranderd. Directeur
Wout Adema stelt dat de verzekeraars ‘in de meeste gevallen’ in gesprek zijn gegaan met de wijkverpleegkundigen als ze het niet eens
waren met de indicering.
Dat er de afgelopen twee jaar
meer klachten zijn, komt volgens
Adema doordat een grote groep
cliënten opnieuw is beoordeeld, die
eerder een indicatiestelling hadden
die vijf jaar geldig was. Volgens Per
Saldo geldt dat hooguit voor een
kleine groep pgb-houders.
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Ik zou de zorg voor mijn kind ook
aan de thuiszorg kunnen overlaten
Marieke Westein, moeder van Femke

Corona

Koning niet in quarantaine
ondanks ontmoeting Hoekstra
Koning Willem-Alexander gaat niet
in quarantaine, hoewel hij maandag
in één ruimte is geweest met minister
Wopke Hoekstra, die woensdag besmet bleek met het coronavirus. Dat
heeft de Rijksvoorlichtingsdienst
(RVD) laten weten.
CDA-leider Hoekstra is de nieuwe
minister van buitenlandse zaken en
was maandag in Paleis Noordeinde
voor de beëdiging van het kabinet.
Daarbij hielden de aanwezigen 1,5
meter afstand, aldus de RVD. Of de
koning zichzelf getest heeft, wil de
RVD vanwege privacy niet zeggen.
Andere leden van het nieuwe kabinet
zien geen reden om in quarantaine te
gaan. Ministers Dilan Yesilgöz en Carola Schouten, die tijdens de ministerraad maandag naast Hoekstra za-

ten, hebben zich uit voorzorg laten
testen en bleken negatief. Ook de
CDA-fractie ziet geen reden om hun
Kamerleden in quarantaine te laten
gaan. Hoekstra woonde dinsdag de
fractievergadering bij om de voorzittershamer over te dragen aan Pieter
Heerma. De fractieleden is wel aangeraden een zelftest te doen.
Hoekstra bezocht dinsdag België
waar hij collega’s sprak. Buitenlandminister Sophie Wilmès heeft een
coronatest gedaan, die negatief uitviel. Toch zei ze af voor het treffen
van gisteren en vandaag met haar Europese collega’s van Buitenlandse Zaken en Defensie in het Franse Brest.
In Brest wordt Hoekstra vervangen
door minister van defensie Ollongren. TROUW

Democratie

Rekenkamer slaat alarm: rol
Kamer wordt uitgehold

Ook moet haar blaas twee keer per dag gespoeld worden met medicatie.

‘De zelfzorg voor Femke
is beter en goedkoper’
interview • Marieke

Westein, moeder van
Femke (12) protesteerde
met succes tegen de
korting op de financiële
ondersteuning.
Marten van de Wier
Hillegom

De dochter van Marieke Westein
(39) uit Hillegom werd geboren met
een afwijking aan haar blaas. Femke
(12) kan niet zelf plassen. Acht keer
per dag moet haar blaas geleegd worden met een katheter. Femke verzet
zich daar vaak tegen, omdat ze het
niet fijn vindt.
Ook moet haar blaas twee keer
per dag gespoeld worden met medicatie, en twee keer per week heeft
ze een darmspoeling nodig. Vanwege een lichte verstandelijke beperking functioneert ze op het niveau
van een kind van 6.
Westein en haar ex-man doen
de zorg voor Femke grotendeels
zelf. Een ander deel doet de verpleegkundige op de school voor
speciaal onderwijs, waar Femke
vierenhalve dag in de week heen

gaat. Westein en haar ex krijgen
een persoonsgebonden budget
(pgb) via hun zorgverzekering, om
zichzelf te betalen voor een deel
van de zorg die ze verlenen. Het
pgb is daarvoor bedoeld: naast zorgprofessionals kunnen patiënten of
ouders ook (tegen een lager tarief)
zichzelf of bekenden inschakelen
voor betaalde ‘informele zorg’.
Dan gaat het om zorg die verder
gaat dan je van hen als ouders zou
mogen verwachten. Waar die grens

Wat haar dwarszit, is
het ‘gebrek aan
erkenning’ door de
verzekeraar
dan ligt, is een van de onderwerpen
waarover cliënten steeds vaker met
verzekeraars overhoop liggen.
In 2020 kregen Westein en haar
ex-man nog bijna 23 uur zorg per
week vergoed vanuit het pgb. “In
december 2020 kregen we een
nieuwe indicatiestelling voor 2021.
De wijkverpleegkundige waarschuwde al dat die lager zou wor-

den, omdat verzekeraars strenger
kijken naar het aantal uren”, zegt
Westein. De verpleegkundige oordeelde dat Femke 21 uur pgb-zorg
per week nodig had, maar de verzekeraar verlaagde dat naar 15 uur per
week. De verpleegkundige was het
daarmee niet eens was: zij hield
vast aan een indicatiestelling van
19,5 uur.
Voor Westein en haar ex-man
betekende de ingreep van de verzekeraar een achteruitgang van meer
dan 600 euro bruto per maand in
het afgelopen jaar. “Gelukkig verlenen we zelf de zorg aan Femke, dus
dat loopt door. Maar ik moet er niet
aan denken hoe ik het rond had
moeten krijgen externe zorgverleners had moeten betalen.”
Wat haar dwarszit, is het ‘gebrek
aan erkenning’ door de verzekeraar. “Ik zou de zorg voor mijn kind
ook aan de thuiszorg kunnen overlaten. Over dat soort zorg in natura
is veel minder gedoe. Dat wij dit
zelf doen is beter voor Femke, en
veel goedkoper voor de maatschappij. En dan zegt de verzekeraar dat
het ‘normaal’ is dat ik dit als ouder
doe. Serieus, is het normaal om je
kind acht keer per dag te katheteriseren?”

De rekenkamer luidt de alarmklok
over de grootse plannen van het kabinet-Rutte IV, omdat de Tweede Kamer grotendeels buitenspel wordt
gezet.
Deze plannen noemt president
Arno Visser van de rekenkamer ‘democratisch ongewenst’, omdat in het
regeerakkoord staat dat het kabinet
het parlement alleen wil ‘informeren’. Daarmee wordt het budgetrecht
aangetast. De Kamer heeft straks
geen invloed op de miljarden aan publieke uitgaven voor bijvoorbeeld de
klimaatplannen en de aanpak van de
stikstofcrisis. Ze moet nu harde afspraken hierover maken, zodat het
parlement kan controleren of de uitgaven wel doelmatig en effectief zijn.
In een spoedbrief aan het parlement noemt de president het ‘aandachtspunten’ voor het debat over de
regeringsverklaring. Enerzijds zegt
het kabinet in het coalitieakkoord de
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democratische instituties te willen
versterken. Anderzijds wil de coalitie
de plannen vooral zelf uitwerken aan
de hand van adviezen van sociale
partners, provincies, gemeenten en
uitvoeringsorganisaties.
Maar daarmee wordt de rol van de
Kamer uitgehold. De rekenkamer
vindt dat het kabinet eerst met het
parlement afspraken moet maken
over de randvoorwaarden voor het
uitgeven van zoveel miljarden. “Hoe
stelt het kabinet vooraf vast of de uitvoering van beleid betrouwbaar,
dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig
is, zoals het coalitieakkoord vermeld?” Volgens de rekenkamer is de
vraag des te belangrijker, omdat er
tientallen miljarden extra uitgaven
via speciale fondsen worden uitgegeven. “We raden u aan hier nadrukkelijk bij stil te staan, omdat die fondsen
geen onderdeel uitmaken van de
rijksbegroting”. TROUW

