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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn masterscriptie ‘De kans op ''de zorgval'' verkleinen’. Deze scriptie is geschreven ter 

afsluiting van de master Zorgmanagement (ZoMa) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik kijk 

terug op een ervaring die mij verrijkt heeft. Dit geldt zeker voor de afstudeerperiode waarin ik 

maanden bezig ben geweest met het schrijven en het uitvoeren van het onderzoek voor mijn thesis. 

De soms onmogelijke combinatie van 32 uur werken en studeren hebben mij dan ook meerdere 

keren een korte nacht bezorgd. Het doorzetten en harde werken is gelukkig beloond. Ik kan weer 

volop genieten van de vrije tijd die ik nu krijg en kijk uit naar alle nieuwe uitdagingen die nog op mijn 

pad zullen komen.  

 

Graag wil ik dit voorwoord gebruiken om een aantal mensen te bedanken. In het bijzonder wil ik mijn 

begeleider Prof dr. R. Huijsman bedanken, voor de waardevolle adviezen (ook over het aantal 

bladzijdes per hoofdstuk ☺) en zijn positief kritische manier van begeleiden. Tevens bedank ik 

medestudent Naomi Driessen voor haar feedback en het meerdere keren tegenlezen van mijn 

scriptie gedurende de vijf maanden. Niet te vergeten, wil ik alle respondenten bedanken voor de 

medewerking tijdens het onderzoek. Zonder deze medewerking zou het niet mogelijk zijn geweest 

om de data te verzamelen en tot dit resultaat te komen.  

 

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken die dicht bij mij stonden tijdens mijn afstudeerperiode. 

Als eerst mijn lieve ouders en vriend, die altijd achter mij hebben gestaan om deze master te gaan 

doen maar ook voor al het geduld, begrip en steun die ze hebben getoond (sorry, voor mijn niet altijd 

gezellige humor ☺). Ook wil ik mijn collega’s op werk bedanken voor het meedenken, tegenlezen en 

vooral de flexibiliteit in het af en toe verschuiven van mijn werkdagen.   

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze masterthesis en hoop u nieuwe inzichten te verschaffen 

met het resultaat wat voor u ligt.  

 

Amelia Weerman 

Amersfoort, juni 2018 

 

 

 

 



3 
De kans op ''de zorgval'' verkleinen - Amelia Weerman, 440431 

 

Samenvatting 
Nederlandse ouderen wonen steeds langer thuis. Wie zeker wil zijn van een plekje in een 

verpleeghuis, kan zich maar beter op tijd inschrijven. Voor de wachtlijst is alleen een indicatie voor 

de langdurige zorg nodig. De start van deze indicatie vormt ook de start van het probleem ''de 

zorgval'' waarbij duizenden ouderen minder zorg ontvangen, terwijl de zorgzwaarte en kosten juist 

toenemen. Tot op heden is grotendeels vanuit een stelsel-overstijgende visie gekeken. Anderzijds 

blijkt ook een relationele component een rol te spelen in de mate van het ontstaan van de zorgval. 

 

Het doel van het onderzoek is het formuleren van handvatten om de wijze waarop afstemming 

tussen vraag en aanbod door de wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur plaats vindt te 

verbeteren en de kans op een zorgval te verkleinen. Daarbij ligt de focus op de invloed van 

samenwerking, onafhankelijkheid en onderlinge belangen.  

 

Voor de uitvoer van het onderzoek is een kwalitatieve methode toegepast. Hiervoor zijn 

casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en Wmo adviseurs geïnterviewd en cliëntdossiers 

geanalyseerd. De respondenten komen uit twee dementienetwerken. Het verschil tussen de twee 

dementienetwerken is het wel of niet werken met onafhankelijke casemanagers dementie. De 

interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Zowel de interviews als de cliëntdossiers zijn 

geanalyseerd en gecodeerd. Hieruit zijn concepten gevormd en zijn de resultaten geschreven.   

 

De resultaten laten zien dat een combinatie van meerdere factoren, zowel stelsel-overstijgend als 

relationeel, de kans op een zorgval kunnen verkleinen. Zorgprofessionals passen zelfs mogelijkheden 

toe, die volgens wet- en regelgeving niet mogen, om afstemming tussen vraag en aanbod te 

verkrijgen. Een belemmerde factor voor een goede afstemming is de samenwerking tussen de Zvw 

en Wmo door een visieverschil omtrent de overgang naar de Wlz.   

 

Aanbevolen wordt om te gaan werken naar lange termijn oplossingen voor de zorgval, in de vorm 

van een proforma-indicatie. Daarnaast moet er verduidelijking komen tussen de grensvlakken Wlz, 

Zvw en Wmo. Ook tussen het beleid, de financiering en de uitvoer binnen de financieringsstromen is 

verduidelijking noodzakelijk. Voor vervolgonderzoek is het belang het veld nog beter in kaart 

brengen zodat duidelijk wordt waar de interpretatie en visie verschillen vandaan komen en hoe deze 

opgelost kunnen worden. Ook het toepassen van een mechanisme, zoals het besliskundig model 

voor thuiszorggebruik, kan bijdrage aan een betere afstemming van vraag en aanbod.  
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1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt als eerst in §1.1 de probleemschets, wat de aanleiding voor dit onderzoek is 

geweest, beschreven. Hierna wordt in §1.2 de doelstelling en hoofdvraag met bijbehorende 

deelvragen van het onderzoek behandeld. Vervolgens wordt de relevantie van het onderzoek 

beschreven in §1.3. Ten slot wordt het hoofdstuk afgesloten met een leeswijzer in §1.4. 

 

1.1 Probleemschets  

''Als het thuis niet meer gaat voor dementerenden, wacht de zorgval'' (Trouw, 2017). Door het 

verschijnsel ''de zorgval'' ontvangen duizenden ouderen minder zorg, terwijl de zorgzwaarte en de 

kosten juist toenemen (Signaalteam actieplan casemanagement dementie, 2017). Dit treedt op als 

ouderen met dementie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) een indicatie aanvragen voor 

intramurale zorg (verpleeghuis), zonder spoedopname. De ouderen met dementie komen dan als 

wenswachtende op de wachtlijst van een voorkeursverpleeghuis (Zorgverzekeraars Nederland, 

2017).  Zodra een Wlz-indicatie wordt afgegeven, vervalt de aanspraak op de Zorgverzekeringswet 

(Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de thuissituatie. Vanaf dat moment moet 

het zorgarrangement via overbruggingszorg binnen de Wlz geleverd worden, tot het moment van 

opname in het verpleeghuis. Hierdoor moet het bestaande zorgarrangement vanuit de Zvw en Wmo 

vaak herzien worden, waardoor soms een bepaalde functie zoals het casemanagement dementie of 

de persoonlijke verzorging verloren gaat (Signaal actieplan casemanagement dementie, 2017).  

 

De zorgval wordt veroorzaakt door de scheiding tussen de drie Nederlandse zorgwetten: de Wmo 

waarvoor de gemeente de financier is, de Zvw die betaald wordt door de zorgverzekeraars en de Wlz 

waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijk is (Zorgwijzer, 2017). Uit een analyse van begin 2017 

blijkt dat deze scheiding leidt tot verschillende kernproblemen, die van invloed zijn op het ontstaan 

van de zorgval. Deze kernproblemen zijn deels stelsel-overstijgend. Dit vraagt om een oplossing 

vanuit de wetgevende systeempartijen. Dit heeft betrekking op het hebben van een contract als 

zorgaanbieder bij het zorgkantoor, het verschil van indicatiestelling tussen de Zvw en Wlz, de hoge 

eigen bijdrage en het maximumbudget van overbruggingszorg in combinatie met het toetsingskader 

doelmatige en verantwoorde zorg thuis (Signaal actieplan casemanagement dementie, 2017). 

 

Deze stelsel-overstijgende problemen kunnen invloed hebben op de positie van de casemanager. In 

de Zorgstandaard dementie staat dat deze positie onafhankelijk dient te zijn ten opzichte van de 

andere zorgprofessionals in de regio waarbij de casemanager samenwerkt met de zorgprofessionals 

in een multidisciplinair team (Alzheimer Nederland & Vilans, 2013). Deze onafhankelijkheid zorgt 
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ervoor dat het voor casemanagers mogelijk is om de zorg zo goed mogelijk aan te passen aan wat de 

cliënt nodig heeft, in plaats van wat in het belang is voor de zorgaanbieder (Van Mierlo, Meiland, Van 

Hout & Droes, 2016). In 97% van de gevallen is de casemanager in dienst van de thuiszorgorganisatie 

(Rijken, Jansen, Diermanse & Ten Hove, 2016). Indien de casemanager daar een dubbele functie 

(casemanager en wijkverpleegkundige) vervult, wordt meer tijdsdruk ervaren. Dit maakt het moeilijk 

om de volledige takenbeschrijving van de Zorgstandaard Dementie uit te voeren (Huijsman, 2017).  

 

Daarnaast speelt het hebben van een contract als zorgaanbieder met het zorgkantoor een rol bij het 

ontstaan van de zorgval. Indien het Wlz-zorgarrangement in de overbruggingszorgperiode niet door 

dezelfde zorgaanbieder kan worden geleverd als de zorgaanbieder die de Zvw- en/of Wmo-zorg al 

levert, ontstaat onderlinge competitie om zeggenschap tussen de zorgaanbieders. De onderlinge 

concurrentie die hierdoor ontstaat belemmert het benodigde werken in een multidisciplinair team 

(Signaal actieplan casemanagement dementie, 2017).  

 

Ook cliënten krijgen te maken met keuze-issues en problemen met de continuïteit van het bestaande 

casemanagement. Dit gaat samen met het afwentelgedrag tussen de grensvlakken Wmo, Zvw en 

Wlz. Doordat de Wlz voorliggend is en alleen kijkt naar objectieve criteria van een cliënt, verwijzen 

veel zorgaanbieders en gemeenten vaak naar de Wlz als sprake is van een Wmo-aanvraag voor 

meerdere dagdelen dagbesteding. Bij meerdere gemeenten wordt actief op opname in de Wlz 

gestuurd in plaats van Wmo-inzet. Een Wlz-indicatie wordt vaak ook aangevraagd in het vooruitzicht 

dat het over bijvoorbeeld zes maanden reëel is maar nu nog niet nodig is. Dit gedrag wordt 

aangemoedigd door de aanwezige wachtlijsten. Concrete praktijkrichtlijnen waar het 

overgangsmoment precies ligt ontbreken. Hierdoor dreigt de budgetbewaking van partijen de 

leidende factor te worden om cliënten door te verwijzen naar de Wlz (Signaal actieplan 

casemanagement dementie, 2017)   

 

Als laatst wordt binnen de Wlz de indicatiestelling gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ), die onafhankelijk beoordeelt of een cliënt zorg nodig heeft vanwege een ziekte of aandoening 

die blijvend is en aangewezen is op 24 uur zorg per dag in de nabijheid of permanent toezicht (CIZ, 

z.j.; Ministerie van Volksgezondheid, z.j.). Binnen de Zvw wordt de indicatie gesteld door de 

wijkverpleegkundige (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, 2014; Nederlandse 

Zorgautoriteit, 2018). Het indiceren wordt dan gezien als een cyclisch proces waarin de 

wijkverpleegkundige het hele cliëntsysteem van de individuele cliënt in zijn sociale context 

beoordeelt. Dit is vastgelegd in de NZa-beleidsregel ‘Verpleging & Verzorging’, waarvoor de V&VN 
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een normenkader ‘Indiceren en organiseren van zorg’ heeft ontwikkeld. Het grote verschil tussen de 

twee indicatiestellers is dat bij de wijkverpleegkundige de anamnese en het vaststellen van de 

benodigde zorg centraal staat (cliëntgericht) terwijl het CIZ zich alleen richt op het recht en toegang 

tot zorg (systeemgericht). Dit leidt niet altijd tot dezelfde beoordeling over de zorgzwaarte en 

benodigde zorgfuncties (Signaal actieplan casemanagement dementie, 2017). 

 

1.2 Doelstelling & onderzoeksvraag 

Het doel van het onderzoek is het formuleren van handvatten om de wijze waarop afstemming 

tussen vraag en aanbod door de wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur plaats vindt te 

verbeteren en de kans op een zorgval te verkleinen. Daarbij ligt de focus op de invloed van 

samenwerking, onafhankelijkheid en onderlinge belangen.  

 

De bijbehorende onderzoeksvraag luidt: Hoe kan afstemming tussen vraag en aanbod van het 

zorgarrangement door de wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur de kans op een 

zorgval verkleinen en wat is de invloed van de concepten ‘samenwerking, onafhankelijkheid en 

onderlinge belangen’ hierop? 

 

Om tot beantwoording van bovenstaande onderzoeksvraag te komen, zijn deelvragen geformuleerd:  

1. Welk mechanisme is te gebruiken om met vraag en aanbod om te gaan? 

2. Hoe gaan de wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur in de praktijk om met de 

vraag en aanbod van het zorgarrangement? 

3. Wat wordt verstaan onder samenwerking, onderlinge belangen en onafhankelijkheid? 

4. Hoe zien de wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur de concepten 

‘samenwerking, onderlinge belangen en onafhankelijkheid’ terug in de praktijk? 

5. Welke oplossingen worden in praktijk gezien om de kans op een zorgval te verkleinen? 

 

1.3 Relevantie van het onderzoek 

Eind 2016 waren in totaal ruim 41.000 cliënten met dementie, die gebruik maakten van een 

casemanager. Circa 15 tot 20% van deze cliënten ervaren bovenstaande problematiek, wat vraagt om 

nader onderzoek (Signaalteam actieplan casemanagement dementie, 2017). Tot op heden is 

grotendeels vanuit een stelsel-overstijgende visie gekeken naar de zorgval. Anderzijds blijkt ook een 

relationele component een rol te spelen in de mate van het ontstaan van de zorgval. Door de multi-

problematiek zijn verschillende typen zorgprofessionals genoodzaakt om samen te werken. Dit leidt 
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ertoe dat de relationele componenten: samenwerking, belangen en onafhankelijkheid maar ook 

afstemming tussen vraag en aanbod van invloed kunnen zijn op het ontstaan van de zorgval.  

 

Deze probleemanalyse is gericht op maatschappelijke problematiek maar draagt ook bij aan 

wetenschappelijk onderzoek. Het biedt nieuwe en relevante inzichten op het gebied van de omgang 

met problematiek in een setting van verschillende type zorgprofessionals, die werken in een 

multidisciplinair team.  

 

1.4 Leeswijzer  

In hoofdstuk twee wordt door middel van het theoretisch kader een beeld geschetst van het 

probleem. In dit hoofdstuk wordt doormiddel van literatuur dieper ingegaan op het afstemmen van 

de vraag en aanbod naar zorg maar ook op de relationele componenten: samenwerking, belangen en 

onafhankelijkheid. Door de theorieën met elkaar te verbinden is een conceptueel model gevormd. 

Het derde hoofdstuk besteedt aandacht aan de methoden en technieken die gehanteerd zijn in dit 

onderzoek. In hoofdstuk vier worden de resultaten geanalyseerd die verkregen zijn uit de 

dataverzameling. Daarna worden de conclusie, discussie en aanbevelingen in hoofdstuk vijf 

beschreven. Tot slot zijn een tweetal bijlagen opgenomen: de topiclijst, die gebruikt is tijdens de 

interviews en het toestemmingsformulier met informatiebrief voor dossierinzage.  
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk is het theoretisch kader van het onderzoek geschetst. Allereerst wordt in §2.1 

aandacht besteed aan de afstemming van de vraag en aanbod. Hierna wordt de samenwerking in 

§2.2 en de onderlinge belangen in §2.3. behandeld. Vervolgens wordt de onafhankelijkheid van 

zorgprofessionals in §2.4 beschreven. Tot slot wordt het conceptueel model in §2.5 gepresenteerd.  

 

2.1 Vraag en aanbod 

Onder ‘zorgbehoefte’ wordt verstaan, de door een cliënt gevoelde behoefte aan zorg ten aanzien van 

gezondheidszorgproblemen. De ‘vraag’ van de cliënt om zorg kan vervolgens worden gedefinieerd als 

een uiting van de cliënt die behoefte heeft aan zorg. De ‘aangeboden zorg’ is het resultaat van een 

geformaliseerd proces van het bepalen van de zorgbehoefte, wat een redelijk en adequaat aanbod 

van zorg met betrekking tot type, inhoud en hoeveelheid weergeeft (Algera, 2005; Bradshaw, 1972).  

 

De vraag naar zorg is niet constant in de tijd, ongeacht of deze vanuit een dag, week of 

levensloopperspectief wordt bekeken (European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, 2003). Een belangrijk gegeven voor de vraag naar zorg, is dat een toename van 

de vraag naar zorg niet direct een toename van het aanbod betekent (Kahn, 2011). De toename van 

inzet van zorgverlening wordt bepaald door de relatie tussen vraag en aanbod en de verschillende 

factoren vanuit de sociale context die daarnaast aanwezig zijn om de vraag en aanbod te 

beïnvloeden (Pencheon, 1998). De sociale context heeft hierbij onder andere betrekking op 

samenwerkingsrelaties, onafhankelijkheid en onderlinge belangen. Om effectiever met de vraag naar 

zorg om te gaan, is bevordering van zelfzorg of mantelzorg nodig. Het leveren van professionele zorg 

gaat dan alleen nog om de zorg die de cliënt nodig heeft om risico’s te vermijden. Echter, de sociale 

context (wat is belangrijk voor wie) heeft hierop invloed en speelt een dominante rol in dit proces 

(Chapple & Rogers, 1999).   

 

De ‘vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen’ van Timmermans et al. (1997) is een methode 

voor het analyseren van de vraagzijde. Het ‘besliskundig model van thuiszorggebruik’ gaat een stap 

verder en analyseert ook de aanbodzijde (Van Campen, Timmermans, Woittiez, & Hessing-Wagner, 

2000). Het is een mechanisme dat de interactie tussen vraag en aanbod in de thuiszorg weergeeft. 

Het brengt de interactie van de thuiswonende cliënt in kaart en ordent de keuzes die de 

thuiswonende cliënt tegenkomt bij invulling van zijn vraag en het zoeken naar hulp. Hiermee 

rationaliseert, kwantificeert en voorspelt het model keuzes (Van Campen et al., 2000). Op deze 

manier wordt de vraag van de thuiswonende cliënt weergegeven als een reeks logische en 
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chronologische geordende keuzes en stappen. De beslisboom die hierdoor ontstaat strekt zich uit 

van de formele aanvraag tot en met het daadwerkelijk gebruik van zorgverlening maar kan worden 

gevuld met kwantitatieve gegevens uit gezondheidszorgonderzoek. Hierdoor kunnen vanuit de 

beslisboom verschillende varianten en scenario’s bepaald worden (Van Campen et al., 2000). 

Daarnaast kan het ingezet worden als hulpmiddel om beleidsbeslissingen op een hoger niveau te 

verhelderen en empirisch te onderbouwen (Van Dongen & Bouter, 2010).   

 

Toegespitst op de zorgval is het van belang in kaart te brengen hoe in het veld de afwegingen en 

beslissingen tussen vraag en aanbod worden gemaakt. De verwachting is dat het inzetten van een 

mechanisme zoals het besliskundig model of iets vergelijkbaars kan bijdrage aan het verkleinen van 

de kans op een zorgval doordat een betere afstemming plaats vindt. Zoals Chapple & Roger (1999) 

beschreven hebben speelt de sociale context daar wel nog een dominante rol naast. De sociale 

context heeft dan betrekking op volgende relationele componenten: samenwerking, onderlinge 

belangen en onafhankelijkheid.  

 

2.2 Samenwerking 

Samenwerking tussen zorgaanbieders is op vrijwillige basis waarbij de zorgaanbieders onafhankelijk 

en autonoom blijven. Zorgaanbieders behouden daarmee hun eigen belangen terwijl de 

samenwerking afhankelijk is van de gezamenlijke belangen, reputaties en onderlinge relaties 

(Valentijn, Schepman, Opheij & Bruijnzeels, 2013; Wright, 2015). Door als zorgprofessionals vanuit 

verschillende zorgaanbieders samen te werken, kan gezamenlijk naar vraagstukken gekeken worden 

en naar oplossingen worden gezocht. Elke zorgprofessional bekijkt de vraag van de cliënt vanuit 

eigen perspectief. Door gezamenlijk de vraagstukken te bestuderen, wordt gezocht naar oplossingen 

die zonder te hebben samengewerkt niet bedacht worden (Thomson & Perry, 2006; Huxman & 

Vangen, 2000). Eén zorgaanbieder hoeft niet altijd alle middelen en kennis in huis te hebben om met 

de vraagstukken om te kunnen gaan en bepaalde doelen met een cliënt te behalen (Zhang & Cao, 

2018; Yarbrough & Power, 2006). Het combineren van de sterke punten van individuele 

zorgprofessionals is belangrijk voor het bereiken van doelen die buiten het bereik liggen van één 

zorgprofessional (Patel, Cytryn, Shortliffe & Safran, 2000). Daarnaast dragen effectieve 

samenwerkingsverbanden tussen zorgprofessionals bij aan het beter kunnen uitvoeren van zelfzorg- 

of mantelzorgtaken door de cliënt en familie (Von Korff, Gruman, Schaefer, Curry & Wagner, 1997).  

 

De interorganisationele theorie ziet als voornaamste winstpunt van samenwerking dat ‘over de 

grenzen van de organisatie wordt heen gekeken’. Het is een belangrijke component geworden voor 
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een goed functionerend gezondheidszorgsysteem (Matziou et al., 2014). Geen enkele 

zorgprofessional kan namelijk aan alle behoeften van een cliënt voldoen. Daarnaast maakt het 

interventies kosteneffectiever door meer waarde te creëren door in te spelen op de sterke punten 

van andere zorgaanbieder (Olsen, Balmer & Mejicano, 2011). De interorganisationele theorie 

definieert samenwerking als een reeks processen waarin zorgprofessionals betrokken zijn bij het 

onderling afhankelijk werken aan de patiëntenzorg (Keyton, Ford & Smith, 2008).  

 

Het hanteren van een gemeenschappelijke bril en een bijbehorende taal helpt om de samenwerking 

te verbeteren. Bremekamp, Kaats & Opheij (2009) hebben daarom een verdiepende slag gemaakt op 

de definitie van samenwerking vanuit de interorganisationele theorie. Bremekamp et al. (2009) 

beschrijven vijf kenmerken van een samenwerkingsvraagstuk. Als eerste wordt gesproken van een 

grote mate van interdependentie. Zorgprofessionals moeten een deel van de autonomie opgeven in 

het vertrouwen dat daar meer voor terug komt. Dit is vaak een grote opgave en een kwetsbaar 

proces. Daarnaast zijn vaak meerdere zorgaanbieders betrokken bij de zorgverlening, wat leidt tot 

een onduidelijk machtscentrum doordat verantwoordelijkheden over de verschillende 

zorgaanbieders zijn verdeeld (Schruijer & Vansina, 2007). Gezamenlijk werken leidt daarnaast ook tot 

een nieuwe werkelijkheid waarbij het een uitdaging is om de verschillende belangen en ambities 

samen te brengen tot gemeenschappelijke gedragen opvattingen over het probleem (Weick, 1995). 

Het vierde kernmerk wordt beschreven als de ''aantrekkingskracht van heterogeniteit''. 

Zorgaanbieders zijn vaak wel geïnteresseerd in elkaars werkproces. Zorgaanbieders werken samen 

maar zijn daarnaast ook elkaar concurrenten. Andere organisaties die zich op hetzelfde terrein 

beweging kunnen hierdoor een bedreiging vormen voor de eigen organisatie waardoor de kans op 

competitie groter wordt (Hoebeke, 2004). Als laatste kan gesproken worden van een dynamische 

context. Samenwerking tussen zorgaanbieders gaat deels over het inschatten van situaties, die 

continu in beweging zijn.  

 

Toegespitst op de zorgval is het van belang om de verdiepende slag zoals Bremekamp et al. (2009) 

die maakt, ook toe te passen in dit onderzoek. De verwachting in dit onderzoek is dat een betere 

samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals en zorgaanbieders kan bijdragen aan het 

verkleinen van de kans op een zorgval.  

 

2.3 Onderlinge belangen  

Samenwerking zorgt ook voor dilemma’s. Samenwerking vervaagt de grenzen tussen organisaties 

terwijl daarnaast de belangen van iedere organisatie wel aanwezig blijven. Belangen en financiële 
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middelende zijn vaak redenen om elkaar op te zoeken en samen te werken (Bourdieu, 2005; Moore, 

2012; Schruijer & Vansina, 2011). Financiële middelen zorgen ervoor dat een zorgaanbieder in 

specifieke situaties op een bepaald onderwerp meer invloed kan uitoefenen dan een ander. Het is 

belangrijk ieders belangen, financiële middelen en de invloed die men daardoor heeft expliciet en 

open te bespreken. Hierdoor wordt het mogelijk elkaar aan te vullen en elkaars financiële middelen 

zodanig in te zetten, dat aan ieders persoonlijke en gedeelde belangen invulling gegeven kan worden 

(Kaats & Opheij, 2012; Schruijer & Vansina, 2011).  

 

Edelenbos en Klijn (2007) bekijken het vanuit een ander perspectief en zien dat belangen een goede 

samenwerking ook erg lastig kunnen maken. Factoren die gerelateerd zijn aan belangen en een 

lastige samenwerking zijn het niet willen delen van informatie en het gebrek aan vertrouwen. 

Tegenstrijdige belangen kunnen een negatief gevolg hebben voor het vertrouwen, hoewel een 

zekere mate van disvertrouwen belangrijk is om iedereen scherp en kritisch te houden op de 

samenwerkingsrelatie (Edelenbos & Klijn, 2007). Tegenstrijdige belangen worden hierdoor gezien als 

een conflict (Tjosvold, Wong & Wan, 2010). Een conflict kan gedefinieerd worden als een proces 

waarbij de ene partij ziet dat zijn belangen tegengesteld zijn of negatief worden beïnvloed door een 

andere partij (Wall & Callister, 1995).  

 

Fabbricotti (2007) vult daarop aan dat zorgaanbieders zelden één belang blijken te hebben of na te 

streven. Belangen die voor een zorgaanbieder op het spel staan, zijn het realiseren van kwaliteit van 

zorg, financiële rendabiliteit en het borgen van een krachtige positie. Er kunnen drie verschillende 

soorten hoofdbelangen worden onderscheden: zorginhoudelijk, financieel en strategisch. Het 

varieert per zorgaanbieder naar welk belang de prioriteit gaat (Fabbricotti, 2007). Zorg wordt 

hierdoor niet altijd ingezet op basis van wat de cliënt nodig heeft maar op basis wat in het belang van 

de zorgaanbieder is (Huijsman, 2017; Van Mierlo et al., 2016). Zorgprofessionals die deel uitmaken 

van een bepaalde zorgaanbieder zijn vaak sterk geneigd het succes van de eigen organisatie voorop 

te stellen (Schruijer & Vansina, 2011). Dit is vaak afhankelijk van hoe de verschillende belangen 

neergezet worden in een organisatie door de mensen van boven af. Dit beïnvloedt zorgprofessionals 

in hun manier van werken. Het prikkelt zorgprofessionals om cliënten bij de eigen organisatie te 

houden terwijl een andere organisatie passendere zorg kan bieden of die extra zorg toch te verlenen 

terwijl het niet echt nodig is. Dit kan een negatieve invloed hebben op de afstemming van de vraag 

en aanbod (Ellis & McGuire, 1993).  
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Daarnaast zijn belangen van een organisatie bepalend voor de wijze waarop zorgprofessionals met 

elkaar interacteren. Belangen lopen namelijk sterk uiteen en zijn daarnaast aan verandering 

onderhevig (Mijlhoff, 2015). Sociale verhoudingen en belangen blijken dan ook de structuurvorming 

en werkcultuur te beïnvloeden (Fabbricotti, 2007; Arbon, 2004), wat ook een rol speelt bij de 

onafhankelijke positie van zorgprofessionals. Inzicht in elkaars positie en belangen zorgt voor de 

mogelijkheid om op basis daarvan op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke ambitie 

(Bremekamp, Kaats, Opheij & Vermeulen, 2010; Schruijer & Vansina, 2011). 

 

In dit onderzoek is van het belang om in kaart brengen of en hoe de onderlinge belangen een 

negatieve invloed uitoefenen op de zorgval. De verwachting is dat als ieders belangen duidelijk 

uitgesproken worden in relatie tot inzicht in ieders positie, de kans op een zorgval verkleind kan 

worden.  

 

2.4 Onafhankelijkheid 

In de Zorgstandaard dementie (Alzheimer Nederland & Vilans, 2013) is opgenomen dat 

casemanagers een onafhankelijke positie dienen te hebben ten opzichte van de verschillende 

zorgaanbieders en zorgprofessionals in de regio waarbij de casemanager samenwerkt in het 

multidisciplinaire team. Onafhankelijkheid kan gedefinieerd worden als het vermogen om zichzelf 

aan te sturen, zonder externe overheersing of controle (Hughes, 2003). Aanvullend daarop is het 

vermogen om onafhankelijk beslissingen te nemen en de vrijheid om te handelen op basis van 

professionele basiskennis van belang (McParland, Scout, Arndt & Dassen, 2000). Onafhankelijkheid 

maakt het mogelijk dat als de behoefte of noodzaak aanwezig is, zorg voor een cliënt kan worden 

geregeld buiten de eigen organisatie of buiten het samenwerkingsverband om (Peeters, Francke & 

Pot, 2011).  

 

Een zorgprofessional die onafhankelijk beslissingen neemt, wordt vaak gezien als de ‘belangrijkste 

verantwoordelijke’. Voor het maken van onafhankelijke beslissingen, observaties en beoordelingen is 

continuïteit van de zorgprofessional in het ziektebeloop nodig, zodat veranderingen in de 

gezondheidstoestand van de cliënt worden opgemerkt (Skar, 2009). Onafhankelijkheid komt ook in 

het geding, wanneer een zorgprofessional onder druk wordt gezet om de cliënt alleen zorg vanuit de 

eigen organisatie aan te bieden. Primair moet het belang van een cliënt voorop staan en moet zorg 

vanuit verschillende zorgaanbieders aangeboden kunnen worden. Hiervoor zijn korte lijnen tussen de 

verschillende zorgaanbieders van groot belang om de zorg gemakkelijk en snel aan te passen aan de 

behoefte van de cliënt (De Lange, Deusing, Peeters, Francke & Pot, 2013).  



15 
De kans op ''de zorgval'' verkleinen - Amelia Weerman, 440431 

 

Arbon (2004) bekijkt onafhankelijk werken vanuit een ander perspectief en ziet een samenhang 

tussen onafhankelijkheid en de werkcultuur. Onafhankelijkheid gaat namelijk verloren wanneer 

gebrek aan tijd is met de cliënt en het prioriteren van bijkomende verpleegkundige taken een 

probleem wordt. Dit leidt tot een uitdaging om verantwoordelijkheden en persoonlijke capaciteit te 

beheren als gevolg van de wijze waarop de zorgaanbieder functieprofielen heeft georganiseerd (Skar, 

2009; Rischel, Larsen & Jackson, 2008). Onafhankelijk werken vraagt dan ook om zelfdiscipline en 

intrinsieke motivatie. Langfred (2004) en Orton en Weick (1990) vullen daarop aan dat hoe meer 

zorgprofessionals onafhankelijk van elkaar werken, hoe meer individuele autonomie aanwezig is in 

het veld. Autonomie wordt hier gedefinieerd als de mate waarin het werk substantiële vrijheid, 

onafhankelijkheid en een discretionaire beslisruimte verschaft aan het individu bij het indelen van 

het werk en bij het beslissen op welke manier het werk wordt uitgevoerd (Hackman & Oldham, 1975; 

Turner & Lawrence, 1965). Dit betekent wel dat meer monitoring en communicatie nodig is om 

potentieel verlies van de overall coördinatie van het proces te vermijden (Langfred, 2004; Orton & 

Weick, 1990).  

 

In dit onderzoek dat zich richt op de zorgval zal het onafhankelijk werken vooral in het teken staan 

van hoe die onafhankelijkheid zich verhoudt ten opzichte van de werkcultuur. Met werkcultuur 

wordt onder andere bedoeld, duidelijkheid in ieders rol en werken vanuit een gezamenlijk belang of 

ieders eigen belang. Dit gezien de situatie dat in 97% van de gevallen de casemanager in dienst van 

de thuiszorgorganisatie is (Rijken et al., 2016).  

 

2.5 Het conceptueel model 

In figuur 1 wordt het conceptueel model weergegeven dat uit het theoretisch kader volgt. Het 

conceptueel model wordt als handvat gebruikt tijdens het onderzoek. Het model maakt duidelijk dat 

een combinatie van vier factoren samen, de kans op een zorgval kunnen verkleinen. In het model 

staat de afstemming tussen vraag en aanbod van zorgverlening centraal. Een goede afstemming 

tussen vraag en aanbod is noodzakelijk om mogelijk de kans op een zorgval te verkleinen. 

Daaromheen bevinden zich de relationele factoren die zowel negatief als positief de afstemming 

tussen vraag en aanbod kunnen beïnvloeden. Bij een goede afstemming van vraag en aanbod 

worden alle mogelijke keuzes en vervolgstappen vanaf de start van de zorgverlening in kaart 

gebracht, komt het organisatiebelang niet boven cliëntenbelang te staan, vindt samenwerking plaats 

tussen zorgprofessionals en gaan onafhankelijke posities van zorgprofessionals niet verloren.  
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Kortom, op basis van het theoretisch kader blijkt dat naast de stelsel-overstijgende problemen, een 

zorgval ook beïnvloed kan worden door de relationele factoren: samenwerking, onderlinge belangen 

en onafhankelijkheid. Uit dit onderzoek moet blijken, hoe het veld omgaat met bovenstaande 

relationele factoren en welke invulling gegeven wordt aan het afstemmen van vraag en aanbod.   

 

 

Figuur 1: Conceptueel model 
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3. Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de gebruikte methoden in het onderzoek. In §3.1 wordt 

het onderzoeksdesign behandeld met daarbij de gebruikte dataverzamelingsmethodes. Vervolgens 

wordt in §3.2 de data-analyse beschreven. Afsluitend wordt in §3.3 en de validiteit en 

betrouwbaarheid behandeld.  

 

3.1 Onderzoeksdesign  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een exploratieve en 

kwalitatieve onderzoeksmethode. Een kwalitatieve methode beschouwt de werkelijkheid als een 

sociale constructie en niet als een objectief gemeten gegeven (Babbie, 2012; Mortelmans, 2013). Op 

deze manier is het onderzoek in een beschrijvende setting uitgevoerd waarbij ''de zorgval'' bij 

thuiswonende ouderen met dementie centraal staat. Doordat sprake is van meerdere actoren met 

mogelijk verschillende interpretaties, is kwalitatief onderzoek het meest geschikt om zo volledig 

mogelijk de praktijk te begrijpen. Binnen het onderzoek zijn twee dataverzamelingsmethoden 

toegepast: interviews en cliëntdossier analyses. De verzamelde data zijn hierdoor zo compleet 

mogelijk geïnterpreteerd, doordat de setting vanuit twee verschillende zijden is benaderd; dit wordt 

ook wel datatriangulatie genoemd (Boeije, 2014; Mortelmans, 2013). 

 

3.1.1 Literatuurstudie 

Eerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar informatie die al bekend is over: afstemming van vraag 

en aanbod, belangen, samenwerking en onafhankelijkheid zorgprofessionals. Voor het zoeken naar 

literatuur is gebruikgemaakt van PubMed en Google Scholar. De volgende trefwoorden zijn onder 

andere gebruikt: matching supply and demand, autonomy, independence, (mutual) interest en 

(interorganizational) collaboration. Met behulp van de sneeuwbalmethode is gezocht naar meer 

relevante literatuur aan de hand van referenties uit de geselecteerde literatuur (Mortelmans, 2013). 

Het theoretisch kader is samengesteld via de gevonden artikelen. Voorafgaand aan het zoeken naar 

literatuur zijn twee inclusiecriteria opgesteld: datum van publicatie (<15 jaar), zodat actualiteit 

gewaarborgd blijft, en alleen Nederlandstalige of Engelstalige artikelen. Bij hoge relevantie en goede 

aansluiting met de overige literatuur zijn ook oudere artikelen gebruikt.  

 

3.1.2 Documenten  

Naast een literatuurstudie zijn documenten een belangrijke bron van informatie (Mortelmans, 2013).  

Werk- en functiebeschrijvingen die betrekking hebben op de wijkverpleegkundige, casemanager en 

Wmo adviseur zijn bij de geselecteerde dementienetwerken opgevraagd. Daarnaast zijn de volgende 
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landelijke beleidsstukken bestudeerd: Zorgstandaard Dementie en V&VN Normenkader. De 

beschreven documenten zijn gebruikt als ondersteunend materiaal voor de interviews, de analyse 

van de cliëntdossiers en het schrijven van de resultaten.  

 

3.1.3 Interviews  

Bovenstaande documenten zijn in combinatie met de literatuur uit het theoretisch kader gebruikt bij 

het opstellen van de topiclijst en het gerichter vragen stellen tijdens de semigestructureerde 

interviews. Voorafgaand aan de interviews is een topiclijst opgesteld die als leidraad heeft gediend 

en waarmee open het gesprek is aangegaan. Hierdoor was ruimte voor de interpretatie van de 

respondent over het onderwerp (Mortelmans, 2013). Voor elke respondenttype is dezelfde topiclijst 

gebruikt om een goede exploratie van de concepten vanuit de verschillende perspectieven te borgen. 

Zie bijlage 1 voor de topiclijst. In de topiclijst zijn de volgende concepten opgenomen: vraag en 

aanbod, onderlinge belangen, samenwerking en onafhankelijkheid. Hiermee worden ervaringen met 

''de zorgval'' in kaart gebracht.  

 

In tabel 1 zijn de respondenttypes en het aantal respondenten opgenomen. Voor beide 

dementienetwerken is gekozen voor 5 casemanagers vanwege de brede kijk op het veld door de 

coördinerende functie. Helaas is het in regio West-Brabant niet gelukt om een vijfde casemanager te 

vinden, die wilde deelnemen aan het interview. Aanvullend zijn in beide dementienetwerken één 

wijkverpleegkundige en Wmo adviseur geïnterviewd, vanwege een (eventuele) andere blik op het 

veld. Er is gekozen voor deze drie respondenttypes, gezien de casemanager, wijkverpleegkundige en 

Wmo adviseur direct betrokken zijn in het veld bij de zorgverlening en het ontstaan van de zorgval.  

 

De respondenten zijn geselecteerd op basis van een doelgerichte steekproef om met zekerheid 

diepgaande inzichten te kunnen verwerven (Mortelmans, 2013). Specifiek is als cases gekozen voor 

twee dementienetwerken met en zonder onafhankelijke casemanagers in verhouding tot de 

thuiszorgorganisatie. De verwachting was dat hier mogelijk verschillen waren in omgang met 

belangen en samenwerking, die van invloed zijn op het ontstaan van de zorgval. Elke geselecteerde 

respondent is tijdens de levering van zorg, ondersteuning of coördinatie minimaal één keer in 

aanraking gekomen met de zorgval. De twee dementienetwerken zijn benaderd via warme contacten 

vanuit Dementiezorg voor Elkaar.  

 

Het uitgangspunt van de interviews was een zelf meegebrachte casus van de respondent omtrent de 

zorgval. Om de respondenten met zekerheid te begrijpen is doorgevraagd om het ‘waarom’ deel te 
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ontdekken (Mortelmans, 2013). De interviews hebben face-to-face plaats gevonden op een rustige 

locatie die uitgekozen is door de respondent. De interviews hebben maximaal 60 minuten geduurd.  

Elke respondent is vanwege de anonimiteit gecodeerd. In tabel 1 staan de coderingen per 

dementienetwerk en respondenttype weergegeven.  

 

 Respondenttype 

Casemanager Wijkverpleegkundige Wmo adviseur 

Dementienetwerk met 

onafhankelijke casemanagers: 

Regio Noord-Holland Noord 

C1, C2, C3, C4, C5 W1 A1 

Dementienetwerk met niet 

onafhankelijke casemanagers: 

Regio West-Brabant  

C6, C7, C8, C9 W2 A2 

Tabel 1: Overzicht interviews 

 
3.1.4 Analyse van cliëntdossiers   

Om de gevonden informatie vanuit de interviews te bevestigen, onderbouwen of tegen te spreken 

zijn rapportages van de casemanager uit cliëntdossiers geanalyseerd waarbij sprake is geweest van 

de zorgval. Deze analyses zijn verdiepend van aard. De rapportages zijn geanalyseerd door 

coderingen toe te kennen, zoals op de wijze van data-analyse van de interviews, beschreven in §3.2. 

Hierbij lag de focus op de weergegeven afwegingen rondom het concept ‘afstemming van vraag en 

aanbod’. De zorgaanbieders in de twee dementienetwerken hebben de manier van aanlevering van 

de rapportages bepaald. In regio West-Brabant zijn rapportages uit twee cliëntdossiers geanalyseerd. 

Deze rapportages zijn volledig anoniem aangeleverd waaraan de codes R1 en R2 toegekend zijn, 

zodat de rapportages niet herleidbaar zijn naar cliënt. In regio Noord-Holland Noord ging de voorkeur 

uit naar een informatiebrief met toestemmingsformulier voor dossierinzage, dat ondertekend moest 

worden door de cliënt. Zie bijlage 2 voor het toestemmingsformulier en de informatiebrief. Vooraf 

was het uitgangspunt om ook in deze regio rapportages uit minimaal twee cliëntdossiers te 

analyseren. Helaas is het de casemanagers niet gelukt om toestemming voor dossierinzage te krijgen 

van een cliënt waardoor voor regio Noord-Holland Noord geen rapportages zijn analyseert.       

 

3.2 Data-analyse 

In deze fase zijn de twee databronnen naast elkaar gelegd en vergeleken. De interviews zijn 

opgenomen nadat de respondenten hiervoor toestemming hebben gegeven en na afname 
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getranscribeerd. De transcripten zijn eerst globaal gelezen. Aan de hand van de transcripten is 

gestart met het coderen van de data. Het coderen heeft plaats gevonden in drie fasen: open, axiaal 

en selectief coderen. Via open coderen is een selectie gemaakt door de transcripten in kleinere delen 

op te delen en labels toe te kennen aan belangrijke stukken tekst. De labels zijn bij axiaal coderen 

met elkaar verbonden en in groepen verdeeld. Aan deze groepen zijn concepten verbonden, die een 

uitwerking zijn vanuit het theoretisch kader. De volgende concepten zijn uitgewerkt: 

onafhankelijkheid, afstemming vraag en aanbod, samenwerking en onderlinge belangen. Bij selectief 

coderen zijn de concepten met elkaar verbonden, wat de onderlinge relaties in kaart heeft gebracht 

en waaruit conclusies zijn getrokken (Mortelmans, 2013). 

 

De analyse van de transcripten is vergeleken met de analyse van de cliëntdossiers. Door het 

toepassen van datatriangulatie is een zo compleet en geloofwaardig mogelijk beeld van de situatie 

omschreven (Mortelmans, 2013). Geloofwaardigheid in kwalitatief onderzoek gaat om de 

afstemming tussen de sociaal geconstrueerde realiteit en de vertaling daarvan door de onderzoeker. 

Datatriangulatie maakt mogelijke inconsistenties tussen de verschillende data zichtbaar waardoor 

direct uitgezocht kon worden, waar de eventuele inconsistenties aan te wijten waren.  

 

3.3 Validiteit en betrouwbaarheid  

Validiteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk binnen een onderzoek. Validiteit en betrouwbaarheid 

komen beide voor in twee vormen, voor beide kan een onderscheid worden gemaakt tussen intern 

en extern.  

 

3.3.1 Validiteit  

Bij validiteit gaat het om de vraag of de resultaten uit het onderzoek overeenkomen met de 

werkelijkheid. De interne validiteit richt zich op de geloofwaardigheid (Mortelmans, 2013). Daarvoor 

is externe controle ingezet in de vorm van ''peer debriefing'' door een medestudent, om de 

resultaten te bekijken en kritische vragen te stellen (Mortelmans, 2013). Door toepassing van 

''member check'' zijn alle transcripten teruggelegd en gecontroleerd door de desbetreffende 

respondent (Mortelmans, 2013). Daarnaast is zo’n breed mogelijke kijk op het probleem verkregen 

door inzet van datatriangulatie, naast interviews zijn ook cliëntdossiers geanalyseerd. Om 

oppervlakkige interviews te voorkomen, is de diepgang in de interviews geborgd door continu het 

‘waarom’ deel te ontdekken (Mortelmans, 2013).  
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De externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid. De generaliseerbaarheid is 

beperkt omdat het onderzoek zich enkel richt op twee dementienetwerken. Door zoveel mogelijk 

diepgaande data te hebben verzameld en deze uit te werken in rijke beschrijvingen, is het voor 

andere dementienetwerken mogelijk om een betere inschatting te maken of en hoe het in hun 

context van toepassing is (Mortelmans, 2013).  

 

3.3.2 Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid van het onderzoek heeft te maken met de consistentie en repliceerbaarheid 

van de resultaten. Omdat kwalitatief onderzoek betrekking heeft op een sociale constructie die in de 

loop van de tijd kan veranderen, zijn de onderzoeksresultaten lastig reproduceerbaar. De externe 

betrouwbaarheid geeft aan of het onderzoek theoretisch reproduceerbaar is onder dezelfde 

omstandigheden (Mortelmans, 2013). Om de externe betrouwbaarheid te borgen, is de uitvoer en 

het proces van het onderzoek goed gerapporteerd. Hiervoor zijn twee strategieën ingezet: 

zelfreflectie en audit trial. Zelfreflectie creëert duidelijkheid over de positie van de onderzoeker zelf. 

Vooraf de uitvoer van de interviews en analyses van de cliëntdossiers zijn de verwachtingen in 

verhouding tot de theoretische achtergrond uitgeschreven en gearchiveerd. Hiermee is geprobeerd 

de eigen visie en interpretatie uit te schakelen en ‘open’ naar de data te kijken. Ook is duidelijkheid 

over het verloop van proces van belang. Aan de hand van een audit trial is bijgehouden welke 

beslissingen genomen zijn en welke wijzigingen plaats gevonden hebben (Mortelmans, 2013).  

 

De interne betrouwbaarheid richt zich op de methodische verantwoording. Hiervoor is externe 

toegang gegeven tot het basismateriaal (Mortelmans, 2013). Voorafgaand de interviews is een 

topiclijst opgesteld, die als bijlage is opgenomen in het rapport. Vervolgens zijn alle interviews 

opgenomen en aan de hand van een codering per respondent uitgewerkt in een anoniem transcript. 

Daarnaast is in de fase van data-analyse, het codeerwerk gedetailleerd in stappen bijgehouden zowel 

voor de interviews als de analyses van de cliëntdossiers. 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. In §4.1 wordt een 

beschrijving gegeven van de studiepopulatie. Dan volgt een beschrijving van de zorgval in de praktijk 

(§4.2). Vervolgens wordt een verdiepende slag gemaakt waarbij de interviews en documenten met 

elkaar gekoppeld worden. In §4.3 wordt de afstemming van vraag en aanbod behandeld en in §4.4 

worden de relationele factoren uitgeschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de stelsel-

overstijgende factoren (§4.5).  

 

4.1 Omschrijving studiepopulatie 

Twee dementienetwerken zijn als cases geselecteerd voor dit onderzoek. Het eerste 

dementienetwerk is de regio Noord-Holland Noord. Het tweede dementienetwerk is de regio West-

Brabant. Beide dementienetwerken bestaan uit 18 gemeenten en hebben zowel stedelijke als 

landelijke gebieden. Bij de onderzoeker was vooraf bekend dat beide dementienetwerken in de 

praktijk te maken hebben met de zorgval.  

 

Het verschil tussen de twee dementienetwerken is dat in regio Noord-Holland Noord gewerkt wordt 

met casemanagers dementie die onafhankelijk zijn van de thuiszorgorganisaties in de regio. Er is 

sprake van een aparte organisatie, die de casemanagers dementie in dienst hebben. Terwijl in regio 

West-Brabant de casemanagers dementie in dienst zijn van verschillende thuisorganisaties. In beide 

dementienetwerken zijn casemanagers dementie, wijkverpleegkundige en Wmo adviseurs 

geïnterviewd.  

 

4.2 Zorgval in de praktijk 

‘Als het gaat over de zorgval, versta ik daaronder dat cliënten minder zorg krijgen op het 

moment dat van indicatie wordt veranderd door over te gaan naar een andere 

financieringsstroom.’ (C4) 

 

Eén van de casemanagers dementie opende het interview met bovenstaande definitie van de 

zorgval. De zorgprofessionals die direct betrokken zijn bij dit probleem zijn de casemanagers 

dementie maar ook de wijkverpleegkundige en de Wmo adviseur hebben last van het probleem in 

het dagelijkse werk. Deze zorgprofessionals geven aan niet uit te komen met de zorg als de cliënt op 

de wachtlijst komt voor een verpleeghuis. De grootste oorzaak die hier ten grondslag aan ligt is dat 

de langdurige zorg wordt betaald door verschillende financieringsstromen die niet op elkaar 

aansluiten. Het ontstaan van de zorgval wordt hierdoor gekoppeld aan een aantal stelsel-
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overstijgende factoren. De twee factoren die het meest gevoeld worden in de praktijk onder de 

zorgprofessionals maar ook de cliënt en diens naasten zijn de eigen bijdrage voor een Wlz-indicatie 

en het maximumbudget dat aan een Wlz-indicatie zit gekoppeld. Voor cliënten met dementie maar 

ook voor hun naasten is deze situatie lastig te begrijpen. Een casemanager dementie zei hierover: 

 

‘Soms worden mensen er ook echt boos om; asielzoekers die krijgen wel alles. Zulke 

opmerkingen hoor ik dan.’ (C3) 

 

4.3 Vraag en aanbod  

Onderstaande casus schetst een langlopend proces waar mee zorgprofessionals te maken krijgen bij 

het optreden van de zorgval. De zorgvraag van de cliënt komt in dit proces in gevaar doordat wet- en 

regelgeving zorgen dat een passend aanbod niet meer geleverd kan worden in de huidige situatie. Dit 

leidt ertoe dat de cliënt en diens naasten lastige keuzes dienen te maken. De informatie over de 

casus is verkregen uit het interview met de casemanager en uit de rapportages in het cliëntdossier.  

 

 

Casus (C7, R2): 

25-7-2017 Wmo vindt dat de Wlz voorliggend is, omdat 24 uur toezicht nodig is. Vandaag 

inventarisatie voor de Wlz-indicatie gedaan. Omdat dhr. lichamelijk ook veel 

problemen heeft, wordt ingezet op een ZZP 6. Ik ga de indicatie opstellen en dan 

met mw. en haar dochter doornemen. Wanneer zij beiden goedkeuring geven 

wordt de indicatie aangevraagd. Dhr. is niet op de hoogte van de aanvraag en 

mw. wil ook nog niet dat dit hem wordt verteld.  

3-8-2017 Vanmiddag samen met mw. en dochter de Wlz aanvraag doorgenomen. Er is nu 

een ZZP 6 aangevraagd zodat dhr. naar verpleeghuis X kan. De huidige zorg kan 

uit het zorg budget. 

7-11-2017 Urencheck gedaan in verband met de inzet van zorg om de uren in de afgegeven 

Wlz-indicatie niet te overschrijden.  

28-11-2017 Opname lijkt familie voor zich uit te schuiven, lijken niet de keus te willen maken.  

4-1-2018 Dochter heeft afspraak voor opname van vandaag afgezegd. Mw. wil haar man 

nog niet laten opnemen. 

8-2-2018 Afspraak gemaakt voor morgen met mw. voor het overschrijden van de Wlz-

indicatie.  
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Om het ‘moeten’ schrappen van zorg zo klein mogelijk te houden, gaat het veld creatief te werk en 

worden onderlinge afspraken gemaakt. Deze verschillende mogelijkheden en afwegingen worden in 

onderstaande deelparagrafen verder uitgewerkt.  

 

4.3.1 Inzet mantelzorg 

Om toch het passende zorgaanbod te kunnen blijven leveren tot het moment van opname in het 

verpleeghuis, wordt van de zorgprofessionals verwacht dat professioneel geopereerd wordt in dit 

spanningsveld. Het gaat om zorg op maat en cliëntgerichte zorg (V&VN 2014, p. 13). Door het 

optreden van de zorgval wordt het leveren van een passend zorgaanbod lastig gemaakt. Om het 

aanbod zo goed mogelijk te kunnen laten aansluiten met de zorgvraag wordt vaak als eerste 

uitgangspunt gekeken naar inzet van mantelzorg.   

 

‘Soms kan je het inderdaad wel oplossen via mantelzorg en komt 1 van de kinderen als 

vervanging voor een dagdeel dagbesteding.’ (C3) 

 

‘We zijn ook heel erg bezig om de familie er steeds meer bij te betrekken dus dat je met 

elkaar een soort netwerk vormt van niet alleen wij maar ook een stuk familie. Je moet alleen 

ook opletten dat de mantelzorgers daar niet overbelast van raken.’ (W1) 

 

Zoals bovenstaande wijkverpleegkundige (W1) aangeeft, is inzet van mantelzorg niet altijd een 

oplossing voor het verkleinen van de zorgval. Mantelzorgers raken op den duur vaak overbelast. 

Kinderen doen het naast hun werk erbij en de partner is vaak ook al op hogere leeftijd. Eén van de 

casemanagers (C4) geeft ook aan dat een dagdeel dagbesteding vaak voor de partner juist een 

ontlasting is, om even tot rust te kunnen komen. Het wegnemen van een dagdeel dagbesteding en 

opvullen met mantelzorg, gaat dan vaak ten koste van de gezondheid van de mantelzorgers.  

 

‘Je ziet dat mantelzorgers het eigenlijk gewoon niet meer kunnen opbrengen, die hebben er 

dan al zoveel tijd ingestoken.’ (C6) 

 

9-2-2018 Opname of schrappen in de zorg, dat zijn de keuzes die ik aan mw. heb 

voorgelegd. Mw. wilde eigenlijk allebei niet, maar heeft toch gekozen voor 

opname. Dhr. is met ingang van vandaag actief wachtend op de wachtlijst gezet. 

22-2-2018 Dhr. is opgenomen. 
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‘Je hebt te maken met partners en kinderen. We proberen die mensen ook zoveel mogelijk te 

motiveren. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat partners echt overlopen, ze proberen 

zo lang mogelijk voor hun partner te zorgen.’ (C8) 

 

4.3.2 Inzet vrijwilligers 

Als met mantelzorg de zorgval niet volledig weg genomen kan worden, kan gebruik worden gemaakt 

van de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen een deel van de begeleiding aan cliënten op zich 

nemen. Het wordt echter steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen. De vraag is groter dan het 

aanbod. Ook is het per regio of gemeente verschillend wat het aanbod aan vrijwilligers is. Vooral in 

steden is het aantal vrijwilligers een stuk lager in vergelijking met dorpen. Eén van de casemanagers 

dementie (C9) geeft aan dat ook vooral de mannen schaars zijn, voor de meer fysieke klusjes.  

 

 ‘Het is niet dat wij een heel busje vrijwilligers hebben, die wij kunnen in zetten.’ (C6) 

 

‘Hier zijn vrijwilligers er niet, die waren er jaren geleden wel. Hadden we een prachtige pool 

vrijwilligers die ook geschoold waren op het gebied van dementie, toen is de Wmo gekomen 

en toen heeft de gemeente besloten om met een andere welzijnsorganisatie in zee te gaan. 

Maar voordat dat weer van de grond is gekomen waren alle vrijwilligers weg en we hebben 

nog steeds geen vrijwilligers.’ (C4) 

 

‘Ze zijn schaars maar we maken er zeker gebruik van, bijvoorbeeld voor boodschappen of 

naar de kapper. Vooral voor begeleiding, dat is heel belangrijk voor mensen. Vrijwilligers 

kunnen echt goede dingen doen maar ik zou willen dat er veel meer waren. Het is denk ik 

ook wel plaatsgebonden. Ik werkte eerst in een andere gemeente en daar speelde de kerk 

nog een belangrijke rol en daar was het een stuk makkelijker omdat het ook veel meer ons 

kent ons is. Dochter van de buurvrouw helpt wel even. Hier is het toch echt gewoon een stuk 

lastiger.’ (C3) 

 

Als vrijwilligers beschikbaar zijn, dan gaat dat via een vraagwijzer of loket bij de gemeente. Ook zijn 

er welzijnsorganisaties of stichtingen die beschikken over vrijwilligers, die benaderd kunnen worden. 

De meningen zijn echter zeer verdeeld over de inzet van vrijwilligers bij ouderen met dementie. Aan 

de ene kant wordt aangegeven dat vrijwilligers zeker een bijdrage kunnen leveren in de vorm van 

bijvoorbeeld boodschappen doen of een wandeling maken. Aan de andere kant worden gezegd dat 

de zorgvraag vaak te zwaar is voor vrijwilligers. Eén van de casemanagers (C8) geeft ook aan dat een 
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vrijwilliger moet beschikken over de juiste vaardigheden om met ouderen met dementie om te gaan. 

Een opleiding op het gebied van dementie voor vrijwilligers wordt gezien als een goede oplossing.  

 

‘Vrijwilligers zitten meestal bij de vraagwijzer. Dat is zo’n gemeentelijk punt waar vrijwilligers 

ingezet worden. Ik probeer wel vrijwilligers in te zetten. Alhoewel dat ook een kanttekening 

heeft, omdat je moet ook best wel wat in je mars hebben om met mensen met dementie om 

te gaan.’ (C8) 

 

‘Vrijwilligers met dementerende gaat niet. Er zijn geen opleidingen voor vrijwilligers om bij 

dementerende ingezet te worden. Je moet echt een poule ‘goedgekeurde’ vrijwilligers 

hebben, om het zo maar te zeggen.’ (C7) 

 

Daarnaast is het ook niet altijd makkelijk voor ouderen met dementie om vreemden toe te laten. Een 

nieuw gezicht kan soms lastig zijn omdat ouderen met dementie vaak alleen de dingen uit het verre 

verleden nog herinneren. Ook een match op persoonlijkheid is van een belang. Er kan nog zo’n groot 

aanbod aan vrijwilligers beschikbaar zijn, dit betekent niet altijd dat het aansluit bij de vraag van de 

cliënt.  

 

‘Gemeente X heeft een heel groot vrijwilligersnetwerk. Dat is heel positief. Alleen mensen 

vinden het vaak ook wel moeilijk om vreemden of juist om bekenden uit het dorp toe te 

laten. Dat is dan de andere kant die ze lastig vinden. Dat er een aanbod is, betekent niet altijd 

dat het van toepassing is op je cliënt. Je probeert mensen ook nog wel zo ver als mogelijk de 

eigen regie te laten behouden en dichtbij hun wensen en behoeften te blijven.’ (C9) 

 

4.3.3 Particuliere zorg 

Cliënten en diens naasten kunnen ook de keuze maken om een deel van de zorg dat niet past binnen 

de Wlz-indicatie, particulier in te kopen.  

 

‘Deze mevrouw had zo haar vaste patroon, dat helpt haar en daar willen we eigenlijk niet 

vanaf wijken. Mevrouw maar ook de familie accepteren daarom nu ook dat ze het moeten 

betalen. Dat via een factuur. Het is alleen jammer dat het niet uit het Wlz-pakket kan.’ (C1) 

 

Particuliere zorg is echter niet voor iedereen weg gelegd. Het uurtarief is hoog en niet iedere cliënt is 

zo vermogend om dat allemaal te kunnen betalen.  
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‘De particuliere zorg heeft behoorlijk hoge tarieven. Deze cliënt is niet zo vermogend om dat 

allemaal te kunnen betalen. Ook alarmeerde mevrouw nog wel eens, dus dan er ook soms 

sprake van nachtzorg. Die tarieven zijn nog hoger, vanwege de onregelmatigheidstoeslag. 

Het is dus best een complex verhaal.’ (W1) 

 

‘Die dochter zegt nu ook: mijn moeder kan nog 2 jaar zo verder. Ze levert nu namelijk in op 

haar spaargeld maar dan is het ook echt op.’ (C1) 

 

Daarnaast wordt particuliere zorg niet alleen ingezet wanneer een cliënt in de zorgval terecht komt 

maar ook in situaties waarbij cliënten echt niet naar de Wlz willen. Eén van de casemanagers 

dementie (C5) geeft aan dat thuiszorgorganisaties ook grenzen aan de zorg hebben, met een 

maximum van 4 keer per dag. Als dat niet voldoende is dan wordt gekeken of extra particuliere zorg 

ingezet kan worden.  

  

‘Sommige mensen zeggen echt: ik ga hier in 6 planken deze deur uit, ik ga nergens heen. Kijk, 

er zitten ook bij de thuiszorg grenzen aan de zorg. Als dat niet genoeg is, op een gegeven 

moment loopt iemand gevaar. Dan moet je met rechtelijke machtiging gaan werken voor 

opname of je moet kijken of er extra zorg particulier ingezet kan worden. Dat is vaak in 

overleg met de familie.’ (C5) 

 

4.3.4 Loyaliteit in de praktijk 

De casemanagers dementie houden ook rekening met de hoeveel tijd die geregistreerd wordt bij een 

cliënt voor casemanagement als sprake is van de zorgval. Er wordt zo summier mogelijk tijd 

geregistreerd om de zorgval zoveel mogelijk te beperken. Een casemanager zei: 

 

‘Kijk, wij moeten ook alles registreren. Met wie wij overleg hebben, als we een huisbezoek 

hebben. Alle tijd die we eraan besteden moeten we vast leggen. Ik probeer dat dan echt zo 

minimaal mogelijk te maken. Daar hou ik echt rekening mee. Dat je misschien toch soms 

minder registreer dan daadwerkelijk is, omdat anders die cliënt in de problemen komt en 

minder zorg krijgt.’ (C8) 
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Eén van de casemanagers dementie geeft ook aan dat onder andere uit loyaliteit de 

thuiszorgorganisatie de extra uren zorg betaalt maar dat er nog meerdere van zulke regelingen in de 

regio zijn.  

 

‘Nou het is zo dat vaak de thuiszorgorganisatie uit loyaliteit toch wel die rekening van de 

extra uren zorg betaalt maar dat is niet altijd zo. Er zijn heel veel thuiswonenden, we hebben 

geen miljoenen aan reserve. Ook zijn er nog wel wat andere regelingen maar dat moet je dan 

wel weten. Hier in de regio werken we ook met dienstenchecks, dat is een soort Belgisch 

systeem. Je kunt een dienstencheck kopen bij de Wmo als cliënt of mantelzorger als je nog 

thuis woont. Dan betaal je 5 euro per uur voor huishoudelijke hulp. Nou, ga maar eens zwart 

iemand zoeken voor 5 euro, die vind je niet.’ (C6) 

 

4.3.5 Indicatie op partner 

Zorgprofessionals gaan soms nog een stap verder met de creativiteit en bedenken oplossingen voor 

de zorgval, die niet passend zijn bij de wet- en regelgeving. Een indicatie voor de Zvw wordt 

opgesteld voor de partner, op het moment dat de cliënt een Wlz-indicatie heeft en een terugval in 

uren plaats vindt. De indicatie van de partner wordt vervolgens ingezet voor de cliënt met de Wlz 

indicatie zodat het aanbod aan zorg toch aansluit op de zorgvraag. Twee casemanagers dementie 

zeiden hier het volgende over: 

 

‘Als we weten dat er een opname aan zit te komen omdat de cliënt op de wachtlijst staat, 

dan doen we een kleine indicatie op naam van de partner via de Zvw. De partner weet dat 

dan natuurlijk ook, dat stemmen we wel altijd af. Dan gebruiken we die indicatie voor de 

cliënt waarvoor we de Wlz-indicatie aangevraagd hebben. Dan kan de cliënt toch alle zorg 

maar ook de dagbesteding houden.’ (C3) 

 

‘In deze situatie heb ik een indicatie geopend op meneer. Overbelaste mantelzorger en 

cognitieve achteruitgang. Daarin kan ik, als casemanager, ook meneer begeleiden. Wat 

betekent dat ik mijn uren niet uit het budget van mevrouw hoef te halen, dat scheelt alweer 

een hoop.’ (C9) 

 

4.3.6 Schaduwwachtlijsten binnen de Wlz 

Om de zorgval zolang mogelijk uit te stellen, worden onderling afspraken in het veld gemaakt over 

schaduwwachtlijsten voor verpleeghuizen. Een cliënt kan op deze wachtlijst komen te staan zonder 
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een Wlz-indicatie. Volgens de wet- en regelgeving mag een cliënt alleen op een wachtlijst voor een 

verpleeghuis staan met een Wlz-indicatie. De manier waarop invulling wordt gegeven aan de 

schaduwwachtlijsten is verschillend per regio, gemeente of zelfs per zorgaanbieder. 

 

De minst zware vorm van een schaduwwachtlijst is, als het nog gaat om uitzonderingen. Het gaat dan 

om een één op één afspraak tussen de casemanager dementie en het verpleeghuis. Een 

casemanager dementie vertelde daarover het volgende: 

  

‘Ik heb het verpleeghuis de situatie van mevrouw uitgelegd en nu mag ze toch zonder Wlz-

indicatie op de wachtlijst maar dat doen we echt vanuit een goede samenwerking. Als die 

medewerker daar ineens van baan zou veranderen, dan heb ik geen poot meer om op te 

staan.’ (C3) 

 

Een andere manier van vormgeven van de schaduwwachtlijst is door deze wachtlijst naast de 

officiële wachtlijst te plaatsen. Cliënten zijn op deze manier niet zeker van een plekje in het 

verpleeghuis maar zijn wel in beeld. Een casemanager dementie zei: 

 

‘Er zijn cliëntadviseurs, die de wachtlijsten per verpleeghuis beheren hier in de regio. Daar 

hebben wij heel nauwe afstemming mee. Je komt pas op een wachtlijst als er een Wlz-

indicatie is. Ook is er een schaduwlijst waar je zonder Wlz-indicatie op kan. Dan ben je niet 

zeker van een plekje, maar je bent wel in beeld.’ (C9) 

  

Dan is er als laatst nog de manier van inzetten van schaduwwachtlijsten waarbij het algemeen 

gebruikelijk is om iemand op de wachtlijst te zetten zonder een Wlz-indicatie. Er is dan geen 

onderscheid meer te maken tussen de officiële wachtlijst en de schaduwwachtlijst. Dit kan op twee 

manieren worden vormgegeven. Als eerste de manier waarbij gewerkt wordt in samenwerking 

tussen alle verpleeghuizen met één wachtlijstcoördinator. Deze wachtlijstcoördinator staat los van 

de verpleeghuizen en is in dienst bij dezelfde organisatie als de casemanagers dementie. Een 

casemanager vertelde hierover: 

 

‘Dat is in deze regio wel redelijk algemeen gebruikelijk inmiddels, dat je iemand op de lijst 

mag zetten zonder een Wlz-indicatie. We hebben een wachtlijstcoördinator, die houdt de 

wachtlijsten bij dus die kan dat gewoon in ons eigen systeem ook inkijken, van: hoe hoog 
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staat mijn cliënt op de lijst? Het is ook een coulance van de verpleeghuizen. Het is ooit 

ingesteld als samenwerking tussen de verpleeghuizen.’ (C5) 

 

Bij de tweede manier is geen sprake van samenwerking maar houdt ieder verpleeghuis zijn eigen 

wachtlijst bij. Een casemanager dementie zei: 

  

‘Eigenlijk is de praktijk zo, dat ik geen Wlz-indicatie meer aanvraag tenzij het echt niet anders 

kan. Wanneer de opname echt in zicht komt dan vraag ik pas de Wlz-indicatie aan. Veel 

verpleeghuizen werken met urgenties A, B en C. We hebben ook een ander verpleeghuis hier 

in de buurt, die werken met een belangstellende formulier en daar sta je dan op.’ (C4) 

 

Via beide manieren wordt de kans op het optreden van de zorgval uitgesteld en verkleind. Een Wlz-

indicatie wordt pas aangevraagd op het moment dat de cliënt bijna boven aan op de wachtlijst staat. 

Hierdoor kan een cliënt zo goed als direct doorstromen naar het verpleeghuis als de Wlz-indicatie is 

afgegeven. Dit leidt ertoe dat een cliënt in de thuissituatie tot het moment van opname een 

zorgvraag heeft waar het aanbod op aansluit. 

 

4.3.7 Afwegingskader 

Bovenstaande mogelijkheden, die ingezet worden, vragen om een goede afweging. Het is 

verschillend hoe omgegaan wordt met de zorgval en de afwegingen die worden gemaakt omtrent 

het inzetten van zorg en ondersteuning door de zorgprofessionals. Het zorgaanbod wordt te allen 

tijde op maat van de cliënt verzorgd. Het is alleen verschillend of daarbij rekening wordt gehouden 

met het optreden van de zorgval.        

 

Al in een vroeg stadium maken casemanagers het probleem rondom de zorgval kenbaar waardoor de 

cliënt en de mantelzorgers op de hoogte zijn van het probleem dat in de toekomst kan optreden. Een 

casemanager dementie gaf aan hiervoor gebruik te maken van de uitzending ‘De Monitor’ op NPO 2. 

 

‘Ik geef informatie over hoe het in elkaar zit. Ik probeer het uit te leggen maar dat is vaak wel 

lastig. Het filmpje van de Monitor helpt daar altijd wel enorm bij. Ik zoek het vaak dan op 

voor de cliënt en laat het zien. De Monitor vertelt het op een hele makkelijke manier.’ (C1) 

 

Niet altijd kan aan de volledige zorgbehoefte van een cliënt worden voldaan. Dit leidt soms tot lastige 

situaties. Veel ouderen hebben alleen een AOW en hebben hierdoor niet de financiële middelen om 
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in de thuissituatie de hoge eigen bijdrage te betalen waardoor het aanvragen van een Wlz-indicatie 

wordt uitgesteld. Een casemanager vertelde hierover het volgende: 

 

‘Door de inkomensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wlz, die over het algemeen toch 

best wel duur is voor ouderen, krijg ik te horen: ja, als ik nu een Wlz-indicatie ga aanvragen 

omdat uit de advance care planning blijkt dat het nodig is, ga ik nu betalen voor zorg die 

voorheen gratis was. Ik ga niet 800 euro betalen voor die zorg. We wachten maar. Als het mis 

gaat, dan zien we het wel.’ (C6) 

 

Dit leidt ertoe dat cliënten steeds later in de Wlz terecht komen en het aantal crisisopnames 

toenemen. Een casemanager zei hierover het volgende:  

 

‘Ik had laatst een crisisopname, dan moet iemand eigenlijk zeker binnen 48 uur worden 

opgenomen. Toen moest die cliënt gewoon twee weken wachten omdat er geen plaats was. 

Nergens niet in de regio.’ (C8) 

 

Zorgprofessionals gebruiken geen vast afwegingskader voor de inzet van zorgverlening. De 

afstemming van vraag en aanbod gebeurd in overleg waarbij keuzes door de cliënt en diens naasten 

worden gemaakt. Een casemanager dementie gaf daarbij aan wel altijd op zoek te zijn naar ‘de vraag 

achter de vraag.’ (C4)  

  

‘Het is echt in overleg met de cliënt en de thuiszorg. Uiteindelijk maken cliënten daar zelf 

keuzes in. Soms zijn het keuzes waar je zelf niet helemaal achter staat.’ (C9) 

 

 ‘Wat ik het belangrijkste vind: wat willen mensen zelf? Wat kunnen mensen zelf?’ (C8) 

 

Door de zorgprofessionals wordt wel kritisch gekeken als het gaat om uitbreiding van zorg of 

ondersteuning. Het is niet altijd realistisch wat cliënten als zorgvraag hebben. Het verschil tussen 

wenselijkheid en werkelijkheid staat centraal. Hierdoor zijn zorgprofessionals genoodzaakt om soms 

ook ‘nee’ te zeggen, tegen uitbreiding van de zorgvraag. Eén van de casemanagers dementie 

gebruikte daarvoor de uitdrukking ‘de bomen groeien niet meer tot aan de hemel’. (C3) Een andere 

casemanager dementie gaf aan ‘ik zeg meer nee, dan dat ik ja zeg als om uitbreiding van zorg wordt 

gevraagd’. (C6) 
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Daarnaast waren ook respondenten die aangaven helemaal niet rekening met de zorgval te houden 

en het wel zien als de Wlz indicatie wordt aangevraagd. 

 

‘Nee, in principe hou ik niet van tevoren rekening met een eventuele toekomstige Wlz 

indicatie. Als iemand aan een Wlz indicatie toe is dan moet ik natuurlijk gaan overleggen 

over: we zijn nu op het punt beland om een Wlz indicatie te gaan vragen, we raken in de 

problemen door overschrijving van uren.’ (C2) 

 

4.4 Relationele factoren 

Factoren gericht op relaties kunnen een situatie zowel positief als negatief beïnvloeden. In 

onderstaande deelparagrafen worden de relationele factoren samenwerking, onderlinge belangen en 

onafhankelijkheid besproken in verhouding tot de zorgval. 

 

4.4.1 Samenwerking 

Bij cliënten met dementie is een zwaardere vorm van coördinatie nodig in de vorm van 

multidisciplinaire teams. Werken in een multidisciplinair team betekent samenwerken met veel 

verschillende zorgverleners en partijen binnen en buiten het team. Hierdoor worden in het veld heel 

goede maar ook minder goede samenwerking teruggezien. Ook de Zorgstandaard Dementie schrijft 

daarover:  

 

‘Multidisciplinaire samenwerking is van belang in de zorgketen(s) en casemanagement om de 

(medische of paramedische) behandelings- en zorginterventies goed op elkaar af te stemmen 

(Zorgstandaard Dementie 2013, p. 29). De keten maakt samenwerkingsafspraken over 

signalering, verwijzing, diagnostisering en vervolgstappen, waarbij een zorgvuldige 

overdracht, goede communicatie, keuzemogelijkheden en Informed Consent belangrijke 

uitgangspunten zijn.’ (Zorgstandaard Dementie 2013, p. 22) 

 

Het is per regio verschillend hoe de samenwerking vorm wordt gegeven. In regio Noord-Holland 

Noord wordt gewerkt met een Thuisteam Dementie. Onder regie van de casemanagers komen de 

mantelzorger(s), de zorgverleners en eventuele vrijwilligers eens in de zoveel tijd (1 keer in de 3 

maanden tot 1 keer in het half jaar) bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken 

over de zorg aan de desbetreffende cliënt. Het Thuisteam wordt ingezet bij mensen met dementie 

thuis, die zorg, hulp en ondersteuning krijgen van zorgverleners uit verschillende organisaties.   
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In de regio West-Brabant wordt gewerkt met Advance Care Planning waarbij zorgverleners, 

mantelzorgers en de cliënt gezamenlijk vaststellen wat de zorgdoelen zijn en welke zorg de patiënt in 

de laatste jaren van zijn leven wil ontvangen. Het is een proces met meerdere besprekingen en 

evaluaties van de zorg, hulp en ondersteuning.  

 

Beide regio’s werken inhoudelijk in een gelijkwaardige setting maar geven alleen een andere naam 

aan de manier van werken. De samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en casemanager wordt 

als prettig ervaren. Ook buiten de vaste momenten, die bovenstaand beschreven worden, vinden 

meerdere korte afstemmingsmomenten plaats tussen de casemanager en de wijkverpleegkundige als 

kleine wijzingen nodig zijn of een vraag van de cliënt opgepakt dient te worden. In beide regio’s 

wordt gesproken van ‘korte lijntjes’, door elkaar ‘eventjes’ te bellen of een mailtje te sturen.  

 

‘Wat ik altijd zoek als casemanager, is het samenwerken met alle betrokken hulpverleners. Ik 

ben hierdoor de spin in het web, die zorgt dat alle lijntjes bij elkaar komen.’ (C4) 

 

‘Als casemanager heb ik zoveel contacten met alle hulpverleners en ik heb echt het gevoel 

dat we met z’n allen samen echt benadrukken dat het gaat om de cliënten: wat willen ze, 

willen ze zo lang mogelijk thuis, wat is er aan zorg nodig, hoe gaan we het regelen. Ik denk 

echt dat we er met z’n allen bovenop zitten.’ (C4)  

 

Ook met de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde wordt door de casemanager en 

wijkverpleegkundige in beide regio’s een goede afstemming ervaren. De casemanager en 

wijkverpleegkundige gaven hier het volgende over aan: 

 

‘Stel er treedt gevaar voor de cliënt zelf of de omgeving op dan plan ik een gesprek in en ga ik 

samen met de specialist ouderengeneeskunde kijken of we een bepaald gevaar nog kunnen 

wegnemen of dat we toch een verhuizing naar een verpleeghuis ingang moeten zetten.’ (C1) 

 

‘Als het om medische inhoudelijke ondersteuning gaat dan vraag ik altijd de specialist 

ouderengeneeskunde om mee te kijken, desnoods om mee te gaan.’ (C2) 

 

‘Als we echt denken ‘het kan gewoon niet meer thuis’ dan nemen we contact op met de 

huisarts. Dan wordt in samenspraak gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. Dat wordt wel 

steeds lastiger. Als je kijkt naar deze week, dan hebben wij in het postcodegebied dat ik werk 
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maar 1 logeerbed voor een crisisopname. Maar mensen moeten wel, als het echt 

noodzakelijk is, opgenomen worden.’ (W1) 

 

Wat onder de respondenten aandacht vraagt, is de samenwerking van de casemanager en de 

wijkverpleegkundige met de Wmo adviseur. De samenwerkingsverbanden lopen uiteen per regio 

maar in de regio ook per gemeente, van goede samenwerking waarbij afstemming plaats vindt tot 

samenwerkingsverbanden die eigenlijk niet eens een samenwerking genoemd kunnen worden. Ook 

de Zorgstandaard Dementie schrijft daarover:  

 

‘Er is een dekkend aanbod van activiteiten voor mensen met dementie, dat hen de 

mogelijkheid biedt sociale en (re)creatieve bezigheden te ontplooien en hen helpt om te 

leren gaan met de (gevolgen van) dementie. Zo gevarieerd mogelijke activiteiten worden 

vanuit de keten en in samenwerking met gemeenten georganiseerd.’ (Zorgstandaard 

Dementie 2013, p. 37)  

 

In gemeenten waar de casemanager en wijkverpleegkundige een goede samenwerking en 

afstemming ervaren, is te zien dat gezamenlijk gekeken wordt naar een dekkend aanbod op maat 

voor de cliënt. Eén van de casemanagers (C9) geeft aan vaak even te bellen of binnen te lopen bij de 

Wmo om de casus alvast toe te lichten en af te stemmen voordat de aanvraag via de computer wordt 

doorgezet. Ook dan komt onenigheid wel eens voor maar door een overleg/gesprek met elkaar 

wordt toch tot een gezamenlijke oplossing gekomen. Een goede samenwerking tussen 

zorgprofessionals die zorg indiceren, organiseren en uitvoeren is ook van belang voor passende 

zorgverlening (V&VN 2014, p. 12). 

 

In andere gemeenten gaat het er anders aan toe. Casemanagers beschrijven het als een visieverschil 

tussen de Wmo en Zvw. Gemeenten willen op een gegeven moment de hulp en ondersteuning vanuit 

de Wmo niet meer financieren waardoor cliënten genoodzaakt zijn om een Wlz-indicatie aan te 

vragen. Tegelijkertijd is de cliënt in sommige situaties hier nog helemaal niet aan toe. Twee 

casemanagers (C4, C6), niet werkzaam in dezelfde dementienetwerk, geven ook aan dat de 

gemeente kijkt naar de ‘naakte cliënt’. Dit betekent: kan een cliënt zonder hulp van mantelzorgers of 

de thuiszorg zelf adequaat alarmeren als er iets mis is. Terwijl de casemanager en 

wijkverpleegkundige kijken naar de ‘aangeklede cliënt’, dus met de mantelzorgers en de thuiszorg. 

Argumenten als ‘wij vinden het geen gezonde situatie meer’, ‘deze cliënt heeft volgens ons 24 uurs 

zorg in nabijheid nodig’ of ‘de Wlz is voorliggend’ worden hierdoor door verschillende gemeenten 
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gegeven. Discussies ontstaan over wanneer is het nu 24 uurs in nabijheid of wat is voorliggend. 

Casemanagers en wijkverpleegkundige hebben vaak ook geen handvatten omtrent de minimum of 

maximumgrenzen die gemeenten stellen voor het financieren vanuit de Wmo. Een casemanager zei: 

  

‘Regelmatig heb ik het al proberen te bespreken met de gemeente. In hun ogen zijn de 

casemanagers lastig. Ik ben ook wat ouder, te kritisch en ik vraag te veel. En wat ik ook zie, in 

die gemeenten hebben de Wmo adviseurs die het werk doen, geen zorgachtergrond maar 

stellen wel de indicatie. Het zijn sociaaljuridische hulpverleners. Ze zijn heel erg op het 

juridische gericht, zo staat het in de wet- en regelgeving dus zo doen we het. Geen contact of 

samenwerking mogelijk.’ (C4) 

 

4.4.2 Onderlinge belangen 

In bovenstaande problematiek spelen ook verschillende belangen een rol. Het gezamenlijk belang is 

om een dekkend aanbod op maat voor de cliënt te verkrijgen. Maar de gemeenten hebben ook een 

eigen belang, wat leidt tot visieverschil tussen de Wmo en Zvw. Drie casemanagers gaven aan daar 

geen goed gevoel bij te hebben: 

 

‘De gemeente wilde het gewoon echt niet meer financieren en dat is toen echt een hele 

toestand geweest omdat je met een inhoudelijke discussie niet verder komt.’ (C4) 

 

‘Het is een beetje schrijnend aan de ene kant, omdat je hoort dat er op de plank bij de WMO 

heel veel geld is achtergebleven. Dat lees je dan in de krant en dan hoor je dat er toch heel 

streng wordt gekeken naar: tot hier is de WMO en dan komt de WLZ.’ (C8) 

 

‘Er wordt gezegd, meer dan 4 dagen dagbesteding betekent dat iemand Wlz zorg nodig heeft. 

Dus ja het gaat alleen nog maar over geld en niet meer over het cliënt belang. Is thuis wonen 

met 4 of 5 dagen dagbesteding niet even belangrijk dan een opname in een verpleeghuis. 

Soms vind ik het belangrijker dat iemand thuis kan blijven wonen.’ (C2) 

 

Ook een Wmo adviseur (A2) uit één van de gemeenten uit regio West-Brabant geeft aan dat het voor 

haar lastig is. De Wmo adviseurs worden aangesproken over de budgetproblemen maar tegelijkertijd 

zijn er geen echte richtlijnen. Het enige wat meegegeven wordt is dat vanuit de Wmo moet worden 

doorwezen naar de Wlz, op het moment dat 24 uur per dag toezicht nodig is en als die cliënt niet zelf 

meer kan alarmeren. Het is dan afhankelijk van hoe de individuele Wmo adviseur daarin staat en 



36 
De kans op ''de zorgval'' verkleinen - Amelia Weerman, 440431 

 

ermee om gaat. Een casemanager dementie (C8) gaf ook aan dat de Wmo veel te maken heeft met 

regelgeving dat van bovenaf is opgelegd. 

 

‘Ik heb een aantal collega’s die echt heel strikt zijn met wat aan ons opgelegd wordt maar 

vaak krijgen wij ook te horen: je moet maatwerk leveren. Ik denk: dat is makkelijk gezegd 

maar de cliënt krijgt van mij ander maatwerk dan van mijn collega. Dat kan toch niet?’ (A2) 

 

‘Ik denk dat het bij de Wmo zelf te maken heeft met de regelgeving dat van bovenaf wordt 

opgelegd. Hoe strikt volgt iemand dat op? Soms werden dingen besproken door de Wmo 

adviseur vanuit regelgeving, die de gemeente had opgelegd, wat helemaal niet werkt bij 

cliënten met dementie. Cliënten werden soms zo geconfronteerd met hun beperking, daar 

moet je toch echt heel zorgvuldig mee om gaan.’ (C8) 

 

Onderstaande casus geeft weer dat het toch ook onder zorgaanbieders voorkomt. Werken in een 

multidisciplinair team betekent dus niet alleen samenwerken vanuit een gezamenlijk belang maar 

dat ook zorgaanbieders onderling een eigen belang hebben.  

 

 

 

Casus (C1): 

Een cliënt liet een beeld zien dat ze het zelfstandig niet meer ging redden waardoor verhuizen 

verstandig zou zijn. Afhankelijk van de thuiszorg die meerdere keren per dag bij haar komen. Ze 

gaat ook 4 dagen in de week naar de dagbesteding. Geen zelfinitiatief meer om zelf eten te 

pakken. Controle of ontbijt wel of niet zelf is gedaan en anders wordt ontbijt verzorgd. 

Klaarzetten van drinken en maaltijdvoorziening in de avond.  

Alles loopt, alleen door de overgang naar de Wlz komen ze niet meer uit vanwege het budget dat 

aan het zorgzwaartepakket hangt. Alles wordt los ingekocht via het Modulair Pakket Thuis (MPT), 

terwijl alles door dezelfde zorgaanbieder wordt geleverd (behalve de maaltijdvoorziening). De 

zorgaanbieder wil het niet leveren via het Volledig Pakket Thuis (VPT) omdat de zorgaanbieder 

dan ook de maaltijdvoorziening moet regelen. Casemanager dementie is in gesprek gegaan met 

de zorgaanbieder. De zorgaanbieder wilt het echt niet leveren en regelen omdat ze er financieel 

op achteruit gaan en in hun eigen vingers snijden. 

Cliënt betaalt hierdoor naast de eigen bijdrage van de Wlz, ook de kosten voor de zorg en 

ondersteuning dat niet past binnen de Wlz via een factuur aan de zorgaanbieder maar betaalt 

daarnaast ook nog via een factuur de maaltijdvoorziening. Terwijl de maaltijden gefinancierd 

zouden kunnen worden vanuit de Wlz als de zorgaanbieder via een VPT zou leveren.  
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De cliënt en diens naasten in bovenstaande casus hebben de beschikking over de financiële middelen 

om alles te bekostigen maar dat geldt niet voor iedere cliënt. Voor die cliënten zou het leiden tot het 

schrappen van zorg en ondersteuning tot het binnen het budget van de Wlz past. In deze casus zelfs 

nog meer schrappen dan nodig zou zijn als geleverd zou worden via een VPT. Een cliënt zou hierdoor 

nog harder in de zorgval terecht komen, in een zware periode. Dit is niet in lijn met wat de 

Zorgstandaard Dementie daarover schrijft:   

 

‘De cliënt met dementie en diens naasten ontvangen een integraal, kwalitatief passend 

aanbod van zorg- en welzijnsdiensten, niet gehinderd door schotten en belangen tussen en 

van organisatie.’ (Zorgstandaard Dementie 2013, p. 46) 

 

4.4.3 Onafhankelijkheid 

‘Casemanagement heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de verschillende 

zorgaanbieders in de regio.’ (Zorgstandaard Dementie 2013, p. 24) 

 

Bovenstaande zin benadrukt dat de onafhankelijke positie van de casemanagers geldt voor alle 

verschillende zorgaanbieders in de regio. Daarnaast heeft de casemanager dementie een 

coördinerende en sturende functie waarbij hij onafhankelijk en zorgvuldig handelt vanuit het belang 

van de cliënt. Indien nodig worden zorgverleners met verschillende expertise bij de zorg- en 

dienstverlening betrokken. Dementienetwerk regio Noord-Holland Noord werkt op deze wijze. In de 

regio is één organisatie die alleen casemanagers dementie in dienst heeft. Hierdoor staan de 

casemanagers dementie volledig onafhankelijk van alle zorgaanbieders in de regio. Het grote 

voordeel dat wordt gezien, is dat er geen enkel belang is bij welke zorgaanbieder ingezet wordt. 

Twee casemanagers vertelden hierover: 

 

‘Ik denk dat het sowieso fijn is dat er iemand helemaal losstaat van alle zorgaanbieders. Ik 

heb geen enkel belang bij welke zorgaanbieder ingezet wordt. Ik heb er alleen belang bij of 

die cliënt goed geholpen wordt. Dat is mijn core business. Ik heb natuurlijk veel contacten 

met al die zorgaanbieders. Dat is natuurlijk iets wat je op een gegeven moment opbouwt, 

een heel netwerk. Het gaat om wat cliënten zelf willen. Sommige cliënten zeggen: ik heb van 

zorgaanbieder X gehoord, ik wil die zorgaanbieder. Een ander zegt: mijn buurvrouw heeft 

zorgaanbieder Y, ik wil ook graag zorgaanbieder Y. Mij maakt het niet uit.’ (C5) 
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‘Ik denk dat onafhankelijkheid meer voordelen heeft. Je hebt geen belangenverstrengeling. Ik 

hoef naast het casemanagement geen verpleegkundige taken uit te voeren dus ik loop niet 

tegen het feit aan dat ik mijn werk uren overschrijd en daardoor geen tijd meer heb om het 

casemanagement te bieden want dat is denk ik het cruciale punt waar je in kunt belanden als 

wijkverpleegkundigen ook casemanagement leveren.’ (C2)  

 

Ook één van de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord is erg tevreden over deze manier van 

werken. Een Wmo adviseur zei: 

 

‘Zonder deze organisatie met onafhankelijke casemanagers dementie, denk ik dat we het 

hier niet zo zouden kunnen doen voor de dementerende groep. Ik zou het eerlijk gezegd niet 

willen missen. Zij doen vaak al heel veel vooronderzoek. Zij gaan vaak samen met de cliënt 

kijken op de locaties van verschillende dagbestedingen. Zij doen de verkenning. Na al die 

gesprekken, dan komt het verzoek eigenlijk pas naar ons toe.’ (A1) 

 

In het overgrote deel van Nederland wordt echter niet met deze werkwijze gewerkt. Dit geldt ook 

voor de regio West-Brabant waarbij de casemanagers dementie in dienst zijn van de 

thuiszorgorganisatie. De casemanagers dementie in deze regio zien zichzelf wel nog steeds als 

onafhankelijk waarbij gekeken wordt naar wat de cliënt wilt. ‘Dat is toch de functie als casemanager’, 

zegt één van de casemanagers dementie (C8). Toch blijkt uit de interviews dat de casemanagers 

dementie soms voor de makkelijke weg kiezen of de positieve punten van de eigen organisatie 

benadrukken.  

 

‘De cliënt weet vaak niet welke thuiszorgorganisaties er zijn. Dan zeggen ze: regel jij het 

maar. Soms kies ik bewust voor een kleine thuiszorgorganisatie omdat ik denk dat dan het 

best lijkt te passen. En soms is het natuurlijk ook het makkelijkst om de organisatie waarbij ik 

werk te kiezen. Je weet precies wie je waarvoor aan moet spreken. Dan is het allemaal snel 

geregeld. Daar kies ik soms ook voor, als mensen zelf toch geen voorkeur aangeven.’ (C8) 

 

‘Het is alleen wel, wat ik aangeef bij cliënten: de organisatie waarbij ik werk is in deze 

gemeente wel de grootste. Heeft de meeste zorgroutes, dus kan wel het meest flexibel zorg 

bieden. Als dat nodig dan is dat misschien een goede reden om bij de organisatie waarbij ik 

werk aan te kloppen.’ (C9) 
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Eén van de casemanagers (C8) geeft dan ook eerlijk aan dat de onafhankelijkheid die er is, vaak in het 

gedrang komt omdat de casemanagers dementie gekoppeld zijn aan de thuiszorgorganisatie. Ook 

een Wmo adviseur uit één van de gemeenten in de regio West-Brabant zei daar het volgende over: 

 

‘Wat ik wel heel bijzonder vind, is dat wordt gezegd onafhankelijk te zijn. De ene werkt voor 

die organisatie en de andere werkt weer daar. En als die begeleiding thuis aanvragen, gaat 

die natuurlijk wel naar de eigen organisatie. Terwijl dat eigenlijk dan niet uit moet maken. Ik 

denk dat ook wel eens: nou, eigenlijk is die andere organisatie daar beter of meer 

gespecialiseerd in.’ (A2) 

 

4.5 Stelsel-overstijgende factoren 

Naast bovenstaande relationele factoren worden ook verschillende stelsel-overstijgende factoren 

benoemd als probleem rondom de zorgval. De financiering vanuit de Wlz is vooral gericht op 

groepswonen, het budget dat daaraan vast zit is niet passend voor de individuele zorg in de 

thuissituatie. Twee casemanagers dementie geven aan: 

 

‘Ik denk dat het in de wetgeving zit met betrekking tot de financiële middelen, daar moet wat 

veranderd worden. Ik denk dat het echt een oplossing zou zijn als je zegt: je vraagt de Wlz-

indicatie aan maar zo lang je nog thuis woont, blijf je onder de Zvw vallen.’ (C9) 

 

‘Bij een zorgval zou het mogelijk moeten zijn om tijdelijk boven het budget van een Wlz-

indicatie uit te mogen komen. Hierbij denk ik aan een tijdelijk extra budget voor bijvoorbeeld 

intensieve verpleegkundige handelingen. Juist hier gaat het om inzet van veel extra tijd.’ (C2) 

 

Doordat de verzorgingshuizen als tussenvorm ook verdwenen zijn, is de overgang tussen de Zvw en 

Wlz te groot geworden. De zorgverlening in de thuissituatie wordt hierdoor steeds complexer.  

 

‘De lichte en middelzware cliënten met dementie, die wonen nu gewoon bij jou en mij in de 

straat. Die casussen worden steeds complexer. Je ziet dan de zorgkosten in een keer 

oplopen, omdat de mensen steeds langer thuis blijven wonen.’ (C6) 

 

Bovenstaande wordt versterkt doordat binnen de Zvw geen sprake is van een limiet aan zorg. Het is 

een openheid regeling waardoor ouderen gewend zijn om heel veel zorg te krijgen.  
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‘Ik vind het verschil te groot, het zou meer gelijk moeten zijn. Ook de zorgverzekeringswet 

zou een limiet kunnen stellen. De zorgverzekeraar kan ook zeggen: ja, maar luister eens, we 

moeten het wel met z’n allen op kunnen brengen. We blijven maar inzetten en inzetten, 

terwijl we van tevoren weten dat het gaat leiden tot de zorgval.’ (C7) 

 

Als laatst wordt aangegeven dat op beleidsniveau sprake is van een grijsgebied tussen de Wmo en 

Wlz. Dit leidt tot grote verschillende tussen het beleid en de uitvoering, zowel binnen één 

financieringsstroom als tussen de twee financieringsstromen. Een Wmo adviseur zei: 

 

‘Er zijn natuurlijk richtlijnen over het verschil tussen de Wmo en Wlz met een toelichting in 

de beleidsstukken maar daar zit een heel grijs gebied in. Er is ook gevraagd aan onze 

beleidsmedewerkers bij de gemeente: maakt het eens concreet. Wat zijn nou de grenzen en 

waar moeten wij rekening mee houden? Dat komt dan niet en duurt heel lang. Er is daardoor 

een groot verschil ontstaan tussen de uitvoering en het beleid.’ (A2) 
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5. Conclusie, discussie & aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt eerst de conclusie beschreven aan de hand van de geformuleerde 

onderzoeksvraag en deelvragen (§5.1). Vervolgens worden in §5.2 vanuit een methode- en 

veldreflectie de onderzoeksresultaten bediscussieerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 

aanbevelingen voor mogelijk vervolgonderzoek en de praktijk (§5.3).  

 

5.1 Conclusie 

De hoofdvraag en deelvragen worden beantwoord vanuit zowel een praktijk- als theoretisch 

perspectief. Eerst worden de deelvragen beantwoord, onderverdeeld in vraag en aanbod, relationele 

factoren en oplossingen vanuit de praktijk. De conclusie wordt afgesloten met de beantwoording van 

de hoofdvraag.  

 

5.1.1 Vraag en aanbod 

Op het concept vraag en aanbod zijn de eerste en tweede deelvraag van toepassing. De eerste 

deelvraag luidt: 

 

1. Welk mechanisme is te gebruiken om met vraag en aanbod om te gaan? 

 

In de praktijk blijkt dat zorgprofessionals niet specifiek met een bepaald mechanisme werken om met 

vraag en aanbod om te gaan. Zorgprofessionals varen op hun eigen expertise, kennis en kunde. 

Iedere zorgprofessional creëert op zijn eigen manier van werken een passend zorgaanbod voor de 

cliënt. Cliënten en diens naasten worden vaak wel in een vroeg stadium door de zorgprofessionals 

geïnformeerd over het eventueel kunnen ontstaan van de zorgval. Ook zijn er zorgprofessionals, die 

helemaal niet rekening houden met de zorgval in de thuissituatie. In beide situaties worden 

mogelijkheden en keuzes pas in kaart gebracht en besproken met de cliënt en diens naasten als de 

zorgval optreedt.  

 

Het besliskundig model van thuiszorggebruik uit het theoretisch kader is een mechanisme om met 

vraag en aanbod om te gaan. Het brengt de thuiswonende cliënt in kaart en geeft de keuzes weer die 

mogelijk zijn vanuit het aanbod, om invulling te geven op de zorgvraag. Hiermee worden keuzes 

gerationaliseerd en gekwantificeerd maar daarnaast voorspelt het ook de keuzes die eventueel in de 

toekomst gemaakt dienen te worden. Hiermee kan al in een eerder stadium nagedacht worden over 

de zorgval. Zorgprofessionals kunnen dan continu monitoren hoe de zorgvraag ervoor staat en tijdig 
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het aanbod bijsturen om de kans op een zorgval te verkleinen. Inzet van eventuele vrijwilligers of 

mantelzorgers kan hier dan in meegewogen worden.  

 

De tweede deelvraag luidt: 

 

2. Hoe gaan de wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur in de praktijk om met de 

vraag en aanbod van het zorgarrangement? 

 

Zorgprofessionals gaan creatief te werk als het gaat om afstemming van het aanbod op de zorgvraag, 

bij het optreden van de zorgval. Het gaat om zorg op maat in samenwerking met alle betrokken 

partijen. In hoofdstuk 4 ‘Resultaten’ is uitgebreid beschreven welke mogelijkheden en keuzes 

zorgprofessionals maken om de zorgval te kunnen verkleinen of weg te nemen zonder zorg of 

ondersteuning te hoeven schappen. Zorgprofessionals overtreden zelfs wet- en regelgeving om het 

zorgaanbod passend te krijgen, indien de zorgval optreedt.   

 

Daarnaast wordt door de zorgprofessionals ook kritisch gekeken als het gaat om uitbreiding van zorg 

of ondersteuning. Het is niet altijd realistisch wat cliënten als zorgvraag hebben. Het verschil tussen 

wenselijkheid en werkelijkheid staat centraal. Hierdoor zijn zorgprofessionals genoodzaakt om soms 

ook ‘nee’ te zeggen tegen uitbreiding van het zorgaanbod. Uitbreiding van zorg is noodzakelijk als 

gevaar weggenomen dient te worden. Dit sluit aan op wat Kahn (2011) schrijft over de vraag naar 

zorg. Een toename van de vraag naar zorg betekent namelijk niet direct gelijk een toename van het 

aanbod. De professionele zorg kan zich hierdoor alleen richten op de zorg die de cliënt echt nodig 

heeft om risico’s te vermijden.  

 

5.1.2 Relationele factoren 

Op het concept relationele factoren zijn deelvraag drie en vier van toepassing. De derde deelvraag 

luidt: 

 

3. Wat wordt verstaan onder samenwerking, onderlinge belangen en onafhankelijkheid? 

 

Vanuit het theoretisch perspectief wordt gezegd dat samenwerking tussen verschillende partijen in 

de zorg vaak op vrijwillige basis is waarbij iedere partij onafhankelijk blijft. Partijen behouden 

daarmee hun eigen belangen terwijl samenwerking afhankelijk is van de gezamenlijke belangen. 



43 
De kans op ''de zorgval'' verkleinen - Amelia Weerman, 440431 

 

Door als zorgprofessionals vanuit verschillende partijen samen te werken, kan gezamenlijk naar de 

zorgvraag gekeken worden en naar een passend aanbod worden gezocht.  

 

Bij cliënten met dementie wordt in de praktijk bovenstaande vorm van samenwerking ingezet aan de 

hand van een multidisciplinair team. Eens in de zoveel tijd komen alle partijen bij elkaar om 

ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken over de zorg van de desbetreffende cliënt. Het 

enige verschil met bovenstaand perspectief is dat in de praktijk niet alleen de partijen onafhankelijk 

van elkaar blijven maar dat er ook één specifieke zorgprofessional is, die een onafhankelijk positie 

heeft in het multidisciplinaire team. Dit is de casemanager dementie, die onafhankelijk en zorgvuldig 

handelt vanuit het belang van de cliënt. Op deze manier wordt geprobeerd primair het belang van de 

cliënt voorop te laten staan.  

 

De vierde deelvraag luidt: 

 

4. Hoe zien de wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur de concepten 

‘samenwerking, onderlinge belangen en onafhankelijkheid’ terug in de praktijk? 

  

Samenwerkingen in de praktijk lopen uiteen. Tussen de casemanager dementie,  

wijkverpleegkundige, huisarts en specialist ouderengeneeskunde wordt een goede samenwerking 

gezien, met vaste afstemmingsmomenten maar ook korte afstemmingsmomenten per mail of 

telefoon. De samenwerking met de Wmo verschilt per regio en/of per gemeente.  Dit komt door een 

visieverschil tussen de Zvw en Wmo waarbij de Wmo kijkt naar de ‘naakte cliënt’ en de Zvw naar de 

‘aangeklede cliënt’, inclusief mantelzorg en thuiszorg.  

 

In de praktijk wordt duidelijk het gezamenlijk belang gevoeld, gericht op het creëren van een 

dekkend aanbod op maat voor de cliënt. Een belemmerde factor voor een juiste afstemming tussen 

vraag en aanbod is het visieverschil tussen de Zvw en Wmo. Door de zorgprofessionals binnen de 

Zvw wordt het eigen belang van de Wmo gevoeld, in de vorm van niet meer willen financieren en 

een inhoudelijke discussie is niet mogelijk. Meerdere respondenten gaven aan dit vooral te ervaren 

bij de onervaren Wmo adviseurs, die strakker in de wet- en regelgeving zitten.  

 

Onafhankelijkheid is in de praktijk vooral gericht op de positie van de casemanager dementie. Het 

verschilt per dementienetwerk hoe met die onafhankelijkheid wordt omgegaan. De casemanager 

dementie kan in dienst zijn van de thuiszorgorganisatie of bij een losstaande organisatie met alleen 
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casemanagers. In beide situaties blijft de cliënt centraal staan. Toch wordt aangegeven dat de 

onafhankelijkheid eerder in gedrang komt als de casemanager dementie gekoppeld is aan de 

thuisorganisaties doordat het gemakkelijker is om thuiszorg van de eigen organisatie in te zetten.  

 

5.1.3 Oplossingen vanuit de praktijk 

De laatste deelvraag heeft betrekking op mogelijke oplossingen voor de zorgval en wordt 

beantwoord vanuit het praktijk perspectief. De vijfde deelvraag luidt: 

 

5. Welke oplossingen worden in praktijk gezien om de kans op een zorgval te verkleinen? 

 

Uit de praktijk kwamen meerdere uiteenlopende oplossingen voor de zorgval, zowel stelsel-

overstijgend als relationeel. Voor de Wlz werd aangegeven dat de financiering vooral gericht is op 

groepswonen waardoor het budget niet passend is voor individuele zorg in de thuissituatie. Bij het 

optreden van de zorgval zou het mogelijk moeten zijn om tijdelijk boven het budget van een Wlz 

indicatie uit te mogen, voor intensieve verpleegkundige handelingen. Een andere optie die werd 

gegeven is de indicatie pas vanaf moment van opname laten starten. Tot moment van opname, de 

zorg blijven financieren vanuit de Zvw en de Wmo.  

 

Daarnaast werd benoemd dat de overgang tussen de Zvw en de Wlz te groot is door het sluiten van 

de verzorgingshuizen. In combinatie met geen duidelijke limiet binnen de Zvw, blijven indicaties in 

uren oplopen. Als oplossing werd benoemd om de verzorgingshuizen weer te openen. Daarnaast 

werd aangegeven dat er landelijk op een hoger niveau een afwegingskader moeten worden 

gevormd, waarin duidelijke limieten voor de Zvw worden aangegeven. Hierdoor krijgen de 

wijkverpleegkundigen meer hou vast. 

 

Ook kwam naar voren dat de richtlijnen over wanneer het Wmo of Wlz is, niet concreet genoeg zijn. 

Er wordt gesproken over een grijs gebied tussen wat in het beleid staat en de uitvoering. Dit leidt op 

dit moment tot visieverschillen. Wanneer duidelijker in kaart wordt gebracht waar de Wmo eindigt 

en de Wlz begint, zal het de samenwerking tussen de verschillende partijen in het veld versterken.  

 

Als laatst zou gekeken kunnen worden naar het actiever werven van vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen 

een deel van de begeleiding op zich nemen. Vrijwilligers moeten wel beschikken over de juiste 

vaardigheden om met ouderen met dementie om te gaan. Een opleiding op het gebied van dementie 

voor vrijwilligers wordt gezien als een goede oplossing.  
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5.1.4 Beantwoording onderzoeksvraag 

De vijf geformuleerde deelvragen zijn beantwoord. Samen vormen deze het antwoord op de 

onderzoeksvraag. De hoofdvraag luidt: Hoe kan afstemming tussen vraag en aanbod van het 

zorgarrangement door de wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur de kans op een 

zorgval verkleinen en wat is de invloed van de concepten ‘samenwerking, onafhankelijkheid en 

onderlinge belangen’ hierop? 

 

Naar aanleiding van de beantwoording van voorgaande deelvragen kan worden geconcludeerd dat 

een combinatie van meerdere factoren, zowel stelsel-overstijgend als relationeel, de kans op een 

zorgval kunnen verkleinen. Het inzetten van een mechanisme, in de vorm van een besliskundig 

model, kan bijdragen aan het eerder in kaart brengen van de mogelijkheden en keuzes, die ingezet 

kunnen worden als de zorgval optreedt. Hierdoor is vanaf de start van de zorglening voor alle 

partijen helder en zichtbaar wat er in de toekomst te wachten staat. Indien aan de start van de 

zorgverlening al duidelijk wordt dat de eventuele zorgval niet kan worden opgenomen met de 

aanwezige middelen, dan kan direct gezocht worden naar bijvoorbeeld een vrijwilliger.  

 

Kijkend naar de genoemde oplossingen vanuit de praktijk in combinatie met de relationele factoren, 

is voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod van belang dat het grijze gebied tussen de 

Wmo en Wlz wordt verhelderd en de limiet binnen de Zvw duidelijker wordt. Dit kan stelsel-

overstijgend aangepakt worden maar ook alle betrokkenen partijen binnen een dementienetwerk 

kunnen hier verandering in brengen. Door met elkaar hierover heldere afspraken te maken, 

verbetert dat automatisch de samenwerking en komt er begrip voor elkaars belangen. 

 

5.2 Discussie 

In de discussie wordt gereflecteerd op de onderzoeksmethode en het veld. Middels het theoretisch 

perspectief wordt geprobeerd een verklaring te geven voor de bevindingen vanuit het veld. 

 

5.2.1 Methodereflectie  

Voor dit onderzoek is bewust gekozen voor een kwalitatieve methode om de ervaringen met de 

zorgval in beeld te krijgen. Het grootste gedeelte van kwalitatief onderzoek bestaat uit interpretaties. 

In combinatie met een éénpersoons uitvoering van het onderzoek, leidt dit tot een beperking. De 

resultaten kunnen hierdoor subjectief zijn door eigen mening en gevoelens. Om dit te minimaliseren 

is member-check (70% van de respondenten heeft reageert met akkoord of een kleine wijziging) en 

peer debriefing toegepast. Daarnaast zijn drie respondenttypes geïnterviewd, zodat het onderzoek 
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vanuit diverse gezichtspunten is belicht. Vooraf was bepaald dat het grootste gedeelte van de 

respondenten zou bestaan uit casemanagers en per dementienetwerk één wijkverpleegkundige en 

Wmo adviseur. Uit de interviews is gebleken dat de Wmo het grootste knelpunt vormt, bij het 

ontstaan van de zorgval op basis van de relationele factoren. Door tijdsgebrek is het niet mogelijk 

geweest om meer dan 1 Wmo adviseur per dementienetwerk te interviewen. 

 

De interviews zijn afgenomen in twee dementienetwerken. In totaal heeft Nederland 60 

dementienetwerken. Daarvan werken twee dementienetwerken met onafhankelijke casemanagers 

en de overige 58 werken met niet onafhankelijke casemanagers. Het is niet duidelijk of het 

deelgenomen dementienetwerk met niet onafhankelijke casemanagers, representatief is voor de 

overige 58 dementienetwerken. Dit leidt ertoe dat de generaliseerbaarheid beperkt is. De inzichten 

van dit onderzoek kunnen wel gebruikt worden bij andere dementienetwerken. De gekozen aanpak 

is uitgebreid beschreven. Wanneer de onderzoeker in een ander dementienetwerk met dezelfde 

aanpak onderzoek zou doen, zal daar ook inzicht verkregen worden in de zorgval.  

 

Kwalitatief onderzoek staat daarnaast bekend om zijn minder gestandaardiseerde manier van 

dataverzameling. Door gebruik te maken van een topiclijst is sprake van enige standaardisatie. Het 

uitgangspunt was om per respondenttype een topiclijst op te stellen. Na afname van het eerste 

interview met een Wmo adviseur is gebleken dat op basis van een aantal kleine wijzingen, de 

topiclijst van de Wmo adviseur en wijkverpleegkundige in verhouding tot die van de casemanager op 

slechts twee topics verschillend van elkaar waren. Voor het behoud van een goede exploratie vanuit 

de verschillende gezichtspunten is daarom teruggegaan naar één topiclijst waarin duidelijk 

aangegeven staat welke topic niet van toepassing was voor een bepaald respondenttype.  

 

Naast interviews zijn ook cliëntdossiers geanalyseerd. Eén van de dementienetwerken wilde alleen 

inzage verlenen door te werken met een toestemmingsformulier voor dossierinzage, dat 

ondertekend diende te worden door de cliënt. Helaas heeft geen van de cliënten toestemming 

verleend. In het andere dementienetwerk zijn twee cliëntdossiers geanalyseerd. Dit gaf duidelijk het 

verloop van het proces weer rondom het wegnemen/verkleinen van de zorgval en de continue 

afstemming van de zorgvraag op het aanbod met alle betrokken partijen, de cliënt en diens naaste.  

 

5.2.2 Veldreflectie 

De verkregen resultaten uit het veld kunnen voor een groot deel verklaard worden vanuit het 

theoretisch perspectief. Het visieverschil van de casemanager dementie en wijkverpleegkundige met 
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de Wmo adviseur in combinatie met het gebrek aan een duidelijk afwegingskader binnen de Wmo, 

leidt tot een lastige samenwerking. Dit sluit aan bij het perspectief waaruit Edelenbos en Klijn (2007) 

kijken naar belangen in relatie tot samenwerking. Het visieverschil wordt vooral terug gezien bij de 

onervaren Wmo adviseurs, die strak in de wet- en regelgeving zitten. Zoals Mijllhof (2015) aangeeft, 

heeft dat invloed op de wijze waarop zorgprofessionals met elkaar interacteren doordat het lijkt alsof 

belangen sterk uiteenlopen. Helaas zijn geen onervaren Wmo adviseurs geïnterviewd maar zijn deze 

bevindingen verkregen op basis van de deelgenomen respondenten.  

 

Daarnaast mogen de oplossingen die ingezet worden om afstemming te creëren, niet altijd vanuit 

wet- en regelgeving. In een aantal interviews deden de respondenten pas richting het eind van het 

interview openlijk hun verhaal of wilden dat pas delen als de opnameapparatuur gepauzeerd werd. 

Dit kan erop wijzen dat sommige respondenten misschien geneigd zijn geweest om sociaal wenselijke 

antwoorden te gegeven en daardoor niet helemaal eerlijk zijn geweest.  

 

Het openlijk bespreekbaar maken van de zorgval, zorgt wel voor meer aandacht voor het probleem. 

In de media is de zorgval kenbaar gemaakt, in de uitzending ‘De Monitor’ op NPO 2. Door de 

respondenten werd aangegeven dat het erg leeft in het veld en dat de uitzending zelfs gebruikt 

wordt in gesprekken met cliënten en diens naasten omdat de uitzending de zorgval op een 

makkelijke manier uitlegt. Toch is het aantal vrijwilligers schaars en zijn er geen mogelijkheden 

aanwezig om vrijwilligers te voorzien van een opleiding omtrent omgang met dementie, terwijl 

vrijwilligers zeker een bijdrage kunnen leveren op het gebied van de begeleidingscomponent.  

 

5.3 Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande conclusie en discussie kan een aantal aanbevelingen worden gedaan. De 

aanbevelingen zijn opgesplitst naar aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk.  

 

5.3.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Een vervolgonderzoek zou zich blijven moeten richten op de casemanager dementie, 

wijkverpleegkundige en Wmo adviseur. Waarbij uitbreiding van Wmo adviseurs zal plaats vinden en 

ook onervaren Wmo adviseurs in scope worden gebracht. Een vereiste daarbij is dat het onderzoek 

niet is gebonden aan een korte dataverzamelingsperiode, zoals bij dit onderzoek het geval was. Met 

een langere dataverzamelingsperiode is het mogelijk meerdere dementienetwerken te benaderen, 

met wel of geen visieverschil tussen de verschillende partijen. Ook is het mogelijk om 

vrijwilligersorganisaties te betrekken bij het onderzoek. Op deze manier kan voor verschillende 
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dementienetwerken in kaart worden gebracht hoe de samenwerking is, met elkaars belangen wordt 

omgegaan en afstemming van vraag en aanbod plaats vindt. Daarnaast kan met elkaar gekeken 

worden naar een goede werving en scholing van vrijwilligers.  

 

Voor dit onderzoek zijn interviews afgelegd en cliëntdossiers geanalyseerd. In vervolgonderzoek kan 

het interessant zijn om andere methoden te gebruiken, waarin de relationele factoren duidelijker 

naar voren komen. Methoden waaraan gedacht kan worden zijn het longitudinaal volgen van cases 

vanaf het moment van diagnosestelling tot opname in het verpleeghuis en het organiseren van een 

focusgroep waarbij verschillende zorgprofessionals en partijen vanuit het veld deelnemen om ideeën 

en meningen over de zorgval te delen.  

 

5.3.2 Aanbevelingen voor de praktijk  

Op 16 mei jl. zijn door de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op stelsel-

overstijgend niveau beslissingen gemaakt voor oplossingen rondom de zorgval. Dit zijn 

kortetermijnoplossingen, om extra zorg thuis te kunnen bieden als de Wlz indicatie ontoereikend is. 

Hiermee wordt echter de complexiteit van de zorg thuis leveren vanuit meerdere domeinen niet 

opgelost. Terugkijkend op alle resultaten zie ik als oplossing voor de zorgval, de invoering van een 

proforma-indicatie. Deze indicatievorm is dan alleen geldig voor cliënten die op de wachtlijst voor 

het verpleeghuis willen staan. Dit is een voorlopige afgifte van een Wlz-indicatie waarmee nog geen 

zorg vanuit de Wlz kan worden verkregen. De Wlz-indicatie gaat pas daadwerkelijk in vanaf de start 

van opname in het verpleeghuis. Tot het moment van opname, wordt het gehele zorgarrangement 

nog gefinancierd door de Zvw en Wmo.  

 

Daarnaast vragen de grensvlakken tussen de Wlz, Zvw en Wmo om verduidelijking. Binnen VWS heeft 

iedere financieringsstroom zijn eigen directie, die ieder zijn eigen visie en beleid heeft. Door 

visieverschillen tussen de drie financieringsstromen is het beleid niet elkaar afgestemd. Aanbevolen 

wordt om binnen VWS gezamenlijk te kijken naar het beleid dat er op dit moment is, zodat de 

overgangen tussen de drie financieringsstromen duidelijker worden.  

 

Ook binnen de financieringsstromen kan gesproken worden van grensvlakken. Hierbij gaat om de 

vertaling van boven naar beneden. Van het beleid wat gemaakt wordt binnen VWS, de interpretaties 

die het zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente er gaan geven en hoe de uitvoerende laag het 

uiteindelijk toepast. Aan het zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten wordt aanbevolen om te 

gaan werken naar concrete handreikingen voor de uitvoerende laag waarbij een duidelijke 



49 
De kans op ''de zorgval'' verkleinen - Amelia Weerman, 440431 

 

vertaalslag van het beleid naar de praktijk wordt gemaakt. Daarbij is het van belang dat ook alle drie 

de partijen gezamenlijk bij elkaar komen om elkaars interpretatie en visie verschillen op het beleid 

helder te krijgen. Een belangrijke handreiking voor de uitvoerende laag is bijvoorbeeld de begrenzing 

aan zorglevering binnen de Zvw. Op dit moment is het een openeindregeling waarbij aan het veld 

wordt overgelaten, wat nog doelmatige en rechtmatige zorg is. Zo’n handreiking is onder andere ook 

van belang voor de Wmo adviseurs, omtrent het indiceren van ondersteuning en begeleiding vanuit 

de Wmo zodat door iedere Wmo adviseur vanuit hetzelfde perspectief een indicatie wordt 

afgegeven.  

 

De laatste aanbeveling is gericht aan de stichtingen, welzijnsorganisaties en/of gemeenten die 

vrijwilligers werven. Een concept zoals ‘Fureai Kippu’ in Japan waarbij mensen krediet kunnen 

verdienen/sparen als ze ouderen vrijwillig helpen, kan bijdrage aan het vergrote van het aantal 

vrijwilligers. Deze kredieten stapelen zich op en kunnen mensen bewaren en inleveren voor als ze 

zelf oud zijn. Op deze manier krimpen de kosten voor huishoudelijke hulp en begeleiding individueel 

en voorkom je de enorme zorgval in uren zorg, zonder dat grote stelselwijzigingen plaats hoeven te 

vinden. Daarnaast is het financieel rendabeler om vrijwilligers te scholen, specifiek voor het omgaan 

met dementie, als er een groter aantal actieve vrijwilligers zijn. Daarnaast draagt het ook nog eens bij 

aan het verkleinen van de eenzaamheid onder ouderen.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Topiclijst interviews 

 

Introductie: 

 Kennismaking 

 Toelichting/uitleg doelstelling onderzoek:  welke informatie wil ik ophalen 

 Opzet interview: welke punten worden besproken  

 Toestemming opnemen interview 

 Privacy: anonimiseren transcripten    

 

Casus zorgval: 

 Toelichten casus vanuit de praktijk 

 Verdiepen: wat is de situatie, wie zijn erbij betrokken, hoe is het ontstaan 

 Wat was jouw rol (gehele beloop van het begin tot eind) in de casus, hoe heb je hierop in 

gespeeld 

 

Onafhankelijkheid: 

 Invulling rol casemanager, waar ligt de nadruk op: (alleen van toepassing casemanager) 

o Coördinatie: regelen van de hulp die nodig is 

o Diagnostiek: vaststellen dementie, gevolgen inventariseren 

o Behandeling: verlichten symptomen, verbeteren kwaliteit van leven  

 Voordelen/nadelen onafhankelijk of niet onafhankelijk werken van de casemanager 

 Ervaringen met de casemanager (alleen van toepassing wijkverpleegkundige/Wmo adviseur) 

 In welke situaties contact met casemanager (alleen van toepassing wijkverpleegkundige/Wmo adviseur) 

 

Afstemming vraag en aanbod: 

 Tussen wijkverpleegkundige, casemanager en Wmo adviseur 

 Omgang in de praktijk: onderling geschakeld, wie bepaald wat qua zorg, vraag is altijd 

leveren 

 Inzet mantelzorgers en vrijwilligers  

 Wanneer wordt de vraag omgezet naar casemanagement leveren: niet-pluis-gevoel, periode 

tussen stellen van ziekte en diagnostiek, periode na diagnose (alleen van toepassing casemanager) 

 Minimaal, gemiddelde, maximum aantal persoonlijke contacten met de cliënt 

 Verschil indicatiestelling wijkverpleegkundige en CIZ 
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Samenwerking:  

 Wie meld de cliënt voor wat aan en in welk stadium 

 Casemanager, wijkverpleegkundige en Wmo adviseur: wel of niet werken in een 

multidisciplinair team 

 Welke overige partijen spelen hier nog meer een rol bij 

 Vastgelegde afspraken in het veld onderling, voorbeeld: minimaal aantal persoonlijke 

contacten van de casemanager met de cliënt, het onafhankelijk opereren  

 Onduidelijkheid/onenigheid elkaars rollen  

 

Onderlinge belangen: 

 Tegenstrijdige belangen/concurrentie in het veld 

 Client, wijkverpleegkundige, Wmo adviseur en casemanager: gezamenlijke en eigen belangen 

 Wanneer overgang naar de Wlz: verschillende interpretatie  

 Invloed werkcultuur 

 

Afsluiting: 

 Wat ziet u als oplossing voor de zorgval? Vanuit financieel en/of niet financieel aspect.  

 Wat acht u het beste voor integrale zorg en ondersteuning voor cliënten met dementie; een 

ziekte-specifieke of een meer generalistische benadering? En waarom? 

o Apart dementienetwerk 

o Breder netwerk kwetsbare ouderen 

o Aparte casemanager 

o Elke wijkverpleegkundige  

 Member check: controle transcript door respondent  

 Vragen, opmerkingen, vergeten/onderbelichte onderwerpen 

 Bedanken en afscheid 
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Bijlage 2 Toestemmingsformulier & informatiebrief dossierinzage 

 

 

g 
 
 
 
 
Toestemmingsformulier  

Exploratief Onderzoek naar de Zorgval 
 
 
Bij deze verleen ik mijn medewerking aan het exploratief onderzoek naar de 
Zorgval. Ik geef hiermee toestemming aan X (naam zorgaanbieder) en de 
onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam om vertrouwelijk gebruik 
te maken van de gegevens die over mij worden verkregen voor het onderzoek. 
Deze gegevens komen uit mijn dossier bij X (naam zorgaanbieder). Ik heb de 
informatiebrief gelezen. Het is voor mij duidelijk waaraan ik deelneem. Ik heb 
geen vragen. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. Ik weet dat 
meedoen helemaal vrijwillig is.  
 
Ik stem in met deelname (aankruisen wat van toepassing is) 
□ Ja 
□ Nee 
 
 
 
Naam:    ......................................... 
 
Adres:    ......................................... 
 
Woonplaats:   ......................................... 
 
Datum:   .........................................    
  
 
Handtekening 
 
 
....................................................... 
 

Code 
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g 
 

 

 

 
Informatiebrief 

Exploratief onderzoek naar de Zorgval 
 

In het verleden heeft u zorg en/of ondersteuning aan huis gehad vanuit de 
zorgverzekeraar en/of de gemeente. Door een toename van het aantal uur zorg 
en/of ondersteuning bent u overgegaan naar de langdurige zorg, dat wordt 
betaald door de rijksoverheid. Dit heeft bij u geleid tot een terugval in het 
aantal uur zorg en/of ondersteuning. Dit wordt ook wel de Zorgval genoemd. 
Met dit onderzoek wordt bekeken hoe alle zorgverleners in de praktijk om gaan 
met de Zorgval. Hierbij staat een goede afstemming tussen de zorgvraag en het 
aanbod centraal.  

 

In het veld worden interviews gehouden met casemanagers, 
wijkverpleegkundigen en Wmo adviseurs. Daarnaast worden rapportages en 
evaluatieverslagen in cliëntdossiers bekeken om in kaart te kunnen brengen 
hoe afwegingen/keuzes worden gemaakt. Hiermee wordt geprobeerd om de 
zorgverleners te helpen bij het beter om gaan met de Zorgval waarmee de kans 
op een Zorgval wordt verkleind.  

 

Wat wordt er gedaan met uw gegevens? 

Alleen de rapportages, die geschreven zijn door de casemanagers, worden in 
uw dossier ingezien. Bij het lezen van de stukken wordt bekeken hoe is 
omgegaan met de terugval in het aantal zorguren en welke afwegingen/keuzes 
hierbij zijn gemaakt. Deze informatie zal gebruikt worden bij het schrijven van 
het eindrapport van het onderzoek. Uw gegevens zullen volledig anoniem 
verwerkt worden.  

  

 

Code 


