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Geacht Kamerlid,  
  
De Tweede Kamercommissie VWS debatteert op 12 februari 2020 in een algemeen overleg 
met minister De Jonge over verpleeghuiszorg. Naar aanleiding hiervan verzoekt 
seniorenorganisatie KBO-PCOB u om zich sterk te maken voor: 

 een voortvarende aanpak van (een noodplan voor) het creëren van 
verpleeghuisplekken 

 meer aandacht voor tussenvormen van wonen en zorg 
 het schrappen van de basispadkorting op de uitgavenontwikkeling van de 

verpleeghuiszorg in de volgende kabinetsperiode 
  
Daarnaast vinden wij het onaanvaardbaar dat de recente oproep van ActiZ tot een discussie 
over de toekomst van de ouderenzorg, onmiddellijk is gekoppeld aan voorstellen om de 
verpleeghuiszorg volledig uit te kleden en af te wentelen op mantelzorgers. KBO-PCOB denkt 
graag op een constructieve manier mee over de vraag hoe we de ouderenzorg op lange 
termijn financierbaar en organiseerbaar kunnen houden, maar wil in geen geval terug naar 
vooroorlogse toestanden. Wij verzoeken de Kamer om de senioren van nu én van de 
toekomst hierin te steunen en afstand te nemen van voorstellen voor extreme versobering. 
  
In het vervolg van deze brief lichten wij onze punten toe. 
  
Aan de slag met noodplan verpleeghuisplekken 
Op basis van de brieven van minister De Jonge (Kamerstuk 31765, nr. 437 en Kamerstuk 
31765, nr. 453) valt te berekenen dat het aantal wachtenden op verpleeghuiszorg tussen 1 
april 2017 en 1 september 2019 met 95% is gegroeid, naar 17.867. Het aantal wachtenden 
voor het verpleeghuis neemt sinds 1 april 2017 ieder jaar met omstreeks een derde toe. Dit 
zijn verontrustende cijfers, waarover de Tweede Kamer vorige maand uitvoerig heeft 
gedebatteerd met de minister. Het komt nu aan op actie, waarbij KBO-PCOB pleit voor een 
voortvarende uitvoering van de Kamerbreed aangenomen motie-Laan-Geselschap/Bergkamp 
over het opstellen van een concreet noodplan verpleeghuisplekken.  
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z00433&did=2020D00930


 
 
 

Meer aandacht voor tussenvormen van wonen en zorg 
Na het plenaire Tweede Kamerdebat over de wachtlijstproblematiek zocht ActiZ eind januari 
de publiciteit met het voorstel voor een brede maatschappelijke discussie over de vraag 
welke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden. Net als ActiZ 
maakt KBO-PCOB zich zorgen over de financierbaar- en organiseerbaarheid van de 
verpleeghuiszorg op lange termijn, mede met het oog op de grenzen aan de 
beschikbaarheid van zorgpersoneel. Daarom is het verstandig om te blijven inzetten op het 
faciliteren van langer thuis wonen, verpleeghuiszorg beter te betrekken bij het verdere 
zorgaanbod in de wijk én meer werk te maken van tussenvormen van wonen en zorg tussen 
de eigen woning en het verpleeghuis in. 
  
Uitkleden verpleeghuiszorg onaanvaardbaar 
KBO-PCOB verzet zich echter tegen de suggestie die in de Volkskrant in het kielzog van de 
oproep van ActiZ is gewekt, als zouden verpleeghuizen een soort luxeoorden zijn die maar 
beter uitgekleed kunnen worden tot verkapte, spartaanse hospices waar de zorg wordt 
overgelaten aan mantelzorgers en senioren. Dat is onaanvaardbaar. Het nog meer belasten 
van de mantelzorger in het verpleeghuis is te gemakkelijk en doet geen recht aan de 
realiteit. Mantelzorgers zijn op weg naar het verpleeghuis zeer betrokken en hebben vaak 
een intensief proces doorgemaakt waar zij hun geliefden stappen achteruit hebben zien 
doen. Als een beroep wordt gedaan op het verpleeghuis is dat niet voor niks. Dan zitten 
ouderen vaak al in een heel kwetsbare fase van het leven en is er echt professionele hulp 
nodig. 
  
Nog maar enkele jaren geleden lieten de beelden zien dat in verpleeghuizen sprake was van 
mensonterende omstandigheden. Het is dan weinig geloofwaardig als de sector deze 
kabinetsperiode eerst meer dan € 2 miljard aan extra middelen incasseert, intussen de 
wachtlijsten laat oplopen en vervolgens de kwaliteit weer tot onder de bodem wil 
terugschroeven. Natuurlijk hebben we te maken met een probleem op de arbeidsmarkt in de 
zorg. Maar dan verwachten we van de zorgaanbieders meer creativiteit dan de opgeheven 
armen in de lucht en de roep om soberheid. Zo geeft de NZa aan dat zorgkantoren nog te 
weinig sturen op een doelmatige aanwending van het kwaliteitsbudget. En als de sector toch 
wil snijden, dan moet dat maar in de organisatorische overhead en niet in het primaire 
proces van de ouderenzorg. 
  
Schrap basispadkorting op uitgavenontwikkeling verpleeghuiszorg 
Los van de door ActiZ geïnitieerde discussie maakt KBO-PCOB zich sowieso zorgen over de 
korting die in de volgende kabinetsperiode op stapel staat op de uitgavenontwikkeling in de 
verpleeghuiszorg. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eind vorig jaar een 
middellangetermijnverkenning (MLT) voor de zorg in de volgende kabinetsperiode 
gepubliceerd. Op blz. 5/6 van deze MLT Zorg 2022-2025 heeft het CPB vanaf 2023 een 
korting toegepast op de veronderstelde groei van de Wlz-uitgaven aan verpleeghuizen, 
waardoor de geraamde gemiddelde groei van de uitgaven aan verpleeghuizen in de komende 
kabinetsperiode lager uitkomt. De korting vindt plaats uit hoofde van de noodremprocedure 

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/nieuwsroom-berichten/actiz-ouderenzorg-moet-anders
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-vang-je-de-vergrijzing-op-met-deze-onorthodoxe-maatregelen-die-iedereen-gaan-raken%7Eba1f93b0/?referer=https%3A%2F%2Fwww.kbo-pcob.nl%2Fnieuws%2Fsenioren-mantelzorgers-doen-al-heel-veel%2F


 
 
 

bij de toetsing van nieuwe kwaliteitsstandaarden en uit hoofde van benchmarking bij de 
vaststelling van tarieven die verpleeghuizen ontvangen. Deze korting betekent dat in het 
zgn. ‘basispad’ voor de volgende kabinetsperiode in feite nu al een onwenselijke bezuiniging 
op de verpleeghuiszorg zit ingebakken. Gecumuleerd over een aantal jaren kan dit na een 
aantal jaar leiden tot een aanzienlijk lager budget voor verpleeghuizen vergeleken met een 
scenario waarin de korting niet zou worden toegepast. 
  
Naar schatting kan de korting oplopen tot € 0,35 à € 0,4 miljard in 2025. Aangezien de 
verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord worden geformuleerd in termen van 
afwijkingen van het budgettaire basispad, is er expliciet beleid nodig om een bezuiniging 
ongedaan te maken wanneer deze eenmaal is ingecalculeerd in de MLT. KBO-PCOB verzoekt 
de Kamer daarom om er bij de minister op aan te dringen te bewerkstelligen dat de korting 
op de uitgavenontwikkeling in de verpleeghuiszorg uit de MLT wordt gehaald. 
  
Versterk keuzemogelijkheden en –informatie voor cliënten 
Senioren moeten zoveel mogelijk terecht kunnen in het verpleeghuis van hun voorkeur. 
Mensen moeten iets te kiezen hebben, en daarvoor hebben ze betrouwbare keuze-informatie 
nodig. Dat geldt zeker als er wachtlijsten zijn en senioren en hun naasten actief op zoek 
gaan. Ook de NZa wijst in het Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door 
zorgkantoren 2018/2019 op het belang van goede cliëntondersteuning en 
informatieverstrekking door zorgkantoren. KBO-PCOB vraagt u daarom bij te minister aan te 
dringen op het ontwikkelen van beleid om de keuzemogelijkheden en –informatie van 
cliënten in de verpleeghuiszorg te versterken. 
  
KBO-PCOB verzoekt u onze punten te betrekken in uw bijdrage aan het algemeen overleg 
Verpleeghuiszorg van 12 februari a.s.. Mocht u hier behoefte aan hebben, dan zijn wij graag 
bereid één en ander nader toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Manon Vanderkaa, directeur 


