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LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich inzetten voor en              
betrokken voelen bij waarde-volle zorg: zorg die doet wat er voor mensen toe doet.              
Met deze visie ondersteunen wij mensen met zorg, familie en naasten,           
cliëntenraden, medewerkers en zorgorganisaties om vanuit de waarden van         
mensen zeggenschap te organiseren.  

 
Geachte heer Tjeenk Willink, 
 
U heeft op dit moment de intensieve taak om de onderhandelingen tussen fracties             
van politieke partijen te leiden. Fracties met grote inhoudelijke verschillen, die tegelijk            
de wil hebben om er samen uit te komen. 
 
Om uiteindelijk tot een akkoord te komen, is het noodzakelijk om te weten wat er in                
de samenleving speelt. Daarom heeft uw voorganger al grote postzakken met           
brieven van verschillende belangenorganisaties en personen ontvangen. Deze brief         
is onze bijdrage aan het overleg tussen de onderhandelende fracties. 
 
Voor LOC is het helder dat we binnen de gezondheidszorg voor een onvermijdelijke             
keuze staan: terug naar de kern van zorg óf doorgaan op de oude weg. In deze brief                 
gaan we verder in op deze twee opties. En geven we aan wat onze voorkeur heeft. 
 



 

 
1. Radicale vernieuwing - terug naar de kern 

 
Op dit moment hebben we de zorg ingericht vanuit wetten, systemen, regels,            
protocollen en richtlijnen. Om hiermee veiligheid, zekerheid en gelijkwaardigheid te          
bieden. Tegelijk zorgt het ook voor een spanning tussen ‘het systeem’ en de realiteit. 
 
Deze overdaad aan regels doet namelijk - ondanks de goede bedoelingen - geen             
recht meer aan de unieke situatie van mensen die zorg krijgen. Het leidt             
zorgverleners af van hetgeen waar het echt om gaat: liefdevolle zorg waar zij trots op               
kunnen zijn. En mensen die zorg nodig hebben, voelen zich niet meer gezien of              
gehoord. Terwijl naasten op afstand moeten toekijken.  
 
Wij vragen u om te kiezen voor een radicale vernieuwing in de organisatie in zorg. En                
daarmee terug te grijpen naar hetgeen waar zorg daadwerkelijk vorm krijgt: in de             
relatie tussen degene die zorg nodig heeft, zijn naasten en de zorgverlener. Zij             
bepalen welke zorg er voor iemand nodig is. En welke randvoorwaarden daarvoor            
belangrijk zijn. Bestaande systemen zijn dan ondergeschikt aan deze relatie. En           
draaien we de verhoudingen om. De centrale vraag wordt: Wat heeft iemand nodig             
om zijn eigen leven te kunnen leiden? 
 



 

 
Hierin gaan we uit van maatwerk voor iedereen die zorg nodig heeft. En grijpen pas               
terug op bestaande regels, als die kunnen ondersteunen. Het heeft als gevolg dat             
financiering uiteindelijk anders zal lopen. Een zorgorganisatie krijgt immers geen geld           
voor de zorg, maar degene die de zorg nodig heeft. Die kan met zijn naasten en een                 
zorgverlener kijken wat er vervolgens nodig is. Dit kan in een instelling, maar ook              
thuis.  
 
Verschillende organisaties in de verpleeghuiszorg zijn al met deze manier van           
organiseren aan de slag gegaan. Om daadwerkelijk vanuit de relatie te werken. Dat             
vraagt nogal wat. Zij onderzoeken zelfs of hun organisatie wel passend is binnen             
deze radicale vernieuwing. Maar tegelijk zien zij allemaal in dat deze beweging nodig             
is. Een beweging waarin de wensen van mensen centraal staan. In plaats van de              
instituten.  
 
Dit initiatief zouden wij graag in andere sectoren opzetten en faciliteren. Zoals de             
geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp. Hier zien wij ook dat er een grote             
behoefte bestaat aan anders organiseren. Vanuit de relatie, in plaats van het            
systeem. 
 
Wij vragen u deze kabinetsperiode een radicale keuze te maken. Door te breken met              
het onnodig opbouwen en uitbreiden van een systeem in de zorg wat mensen niet              
ten goede komt. En te kiezen voor vertrouwen in mensen die dagelijks zorg krijgen              
en verlenen. Laat hen bepalen wat het juiste is voor hun eigen en unieke situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

2. Doorgaan op de oude weg - met extra middelen 
 
Als u voor de eerste optie kiest, kunnen we vanuit de relatie gaan werken. En terug                
naar de daadwerkelijke intentie van zorg. Zonder onnodige belemmeringen voor          
mensen die zorg nodig hebben, naasten en zorgverleners. Dit is wel een keuze die              
om politieke moed vraagt. Het zou daarom niet vreemd zijn als u deze optie niet               
kiest. Maar wel onwenselijk. 
 
Kiezen om binnen het bestaande systeem door te gaan, vraagt op korte termijn             
namelijk om een aantal - financiële - maatregelen en investeringen. Om als            
smeerolie voor het grote raderwerk te dienen. De NZa deelt die mening ook. En wijst               
erop dat financiële consequenties van het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ groter         
zijn als de ‘bedrijfsvoering’ niet op de schop gaat. Hieronder zetten we aantal             
maatregelen op een rij, waarvan wij denken dat ingrijpen nodig is. 
 
A. Ruimte voor investeringen 
Om te voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is volgens de NZa op            
termijn 3,1 miljard nodig, indien de bedrijfsvoering hetzelfde blijft. Wij ondersteunen           



 

deze lijn, en willen daarnaast pleiten voor investeringen in zorg thuis. Dit valt ook              
onder de verpleegzorg en is minstens zo belangrijk. Daarom vragen we u om stevige              
investeringen in niet alleen zorgorganisaties, maar ook opleidingen voor         
verpleegzorg. Om op termijn meer verzorgenden en verpleegkundigen binnen huizen          
aan het werk te krijgen. Daarnaast zien we dat zorgorganisaties - in samenspraak             
met alle betrokkenen - zelf heel goed kunnen bepalen hoe zij extra gelden besteden.              
Bureaucratische procedures om die gelden te krijgen, zijn daarom onwenselijk. 
 
Wij vragen u de investeringen in de verpleeghuiszorg structureel te maken. Deze            
daarnaast ook voor de zorg thuis beschikbaar te maken. En zorgorganisaties zelf -             
samen met medewerkers, naasten en cliënten - verantwoordelijkheid te geven voor           
de besteding daarvan. 
 
B.  Ruimte voor mensen 
Tegelijk is er nu een groot personeelstekort in de verpleeghuiszorg. Wij pleiten voor             
een nieuwe benadering van het personeelsbeleid, waar de nadruk niet ligt op het             
medisch handelen van personeel. Mensen die het laatste deel van hun leven in een              
verpleeghuis wonen, hebben vooral behoefte aan tijd en aandacht. Er zijn genoeg            
mensen die hiervoor beschikbaar zijn én dit werk graag doen. Geef hen de ruimte om               
zo snel mogelijk aan de slag te gaan binnen de verpleeghuiszorg. En bied ook volop               
de mogelijkheid voor bij- en omscholing waar nodig. 
 
Wij vragen u de instroom van mensen zonder medische achtergrond in de langdurige             
zorg op korte termijn te bevorderen.  
 
C. Ruimte voor zingeving 
Voor veel mensen is het echt noodzakelijk met iemand te kunnen praten die hen kan               
helpen met hun levensvragen. Ook als zij zorg en ondersteuning krijgen. De            
samenleving verandert in een rap tempo en mensen hebben daar vragen over. 
 
We zien helaas dat de aandacht voor levensvragen en zingeving steeds meer als             
luxe wordt gezien. Veel zorgorganisaties bezuinigen op de formatie van geestelijke           
verzorging. En de steeds grotere groep mensen die in de eigen woning zorg ontvangt              
heeft helemaal geen toegang meer tot geestelijke verzorging. Terwijl juist zij vaak            
met allerlei levensvragen zitten. Dit kan en moet anders. 
 
Wij vragen u expliciet aandacht te besteden aan - onafhankelijke - geestelijke            
verzorging binnen de (langdurige) zorg.  
 



 

 
D. Ruimte voor ontplooiing  
Met de ingezette ambulantisering binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn veel          
behandelplekken verdwenen. Zonder dat hier passende vormen van dagbesteding of          
werk voor in de plaats zijn gekomen. Sterker nog: er wordt van mensen verwacht dat               
zij hoge eigen bijdragen betalen als zij willen deelnemen aan de dagbesteding.            
Terwijl zij in veel gevallen niet het inkomen hebben om deze bijdrage zomaar te              
betalen. 
 
Voor veel mensen - met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg - is deze             
dagbesteding dé manier om aan herstel te werken. Zichzelf te leren kennen. En             
vrienden en kennissen te ontmoeten. Kortom: zij kunnen zich in een veilige en             
vertrouwde omgeving ontplooien. Financiële drempels zouden dat nooit in de weg           
mogen zitten. 
 
Wij vragen uw de eigen bijdrage-systematiek voor de dagbesteding zo aan te            
passen, dat deze voor iedereen toegankelijk is en blijft. 
 
E. Ruimte voor de wijkverpleegkundige 
Met de introductie van een enkele aanspraak op de wijkverpleging is de functie van              
de S1-wijkverpleegkundige verdwenen. Zij vervulden een belangrijke rol in wijken als           
verbinding tussen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wijkverpleging (Zvw).        
Vanuit onze leden krijgen wij signalen dat deze functie niet vanzelfsprekend wordt            
overgenomen door oude S2-wijkverpleegkundigen. En dat hiermee opgebouwde        
netwerken in wijken snel verdwijnen. Terwijl hier de afgelopen twee jaar veel in             
geïnvesteerd is. En meerwaarde had in vroegsignalering van problematiek bij          
mensen in de wijk.  
 
Wij vragen u om te investeren in de rol van de wijkverpleegkundige als onderdeel              
van de lokale samenleving. 
 
F. Ruimte voor de vrijwilliger  
Daarnaast merken we dat veel mensen een vrijwillige bijdrage willen leveren bij een             
zorgorganisatie in hun eigen woonplaats. Maar dat bestaande regels dit niet altijd            
mogelijk maken. Een treffend voorbeeld hierin komt van een mevrouw die altijd voor             
haar buurvrouw zorgde en dit ook wilde blijven doen, nadat de buurvrouw in een              
verpleeghuis werd opgenomen. Zij werd echter verplicht om een (officiële) vrijwilliger           
te worden, omdat de risico’s voor de zorgaanbieder anders niet gedekt zouden zijn.             
Terwijl zij gewoon hetzelfde wil blijven doen, zoals zij gewend is. Alleen in een              



 

andere omgeving. Dergelijke regels werken alleen maar tegenstrijdig. 
 
Wij vragen u het bestaande vrijwilligersbeleid te herzien. En daarmee aan te sluiten             
op veranderingen in de samenleving. 
 
G. Ruimte voor ervaringsdeskundigen 
Een herkenbaar beeld: wanneer mensen ergens mee zitten, kunnen zij hier           
doorgaans goed over praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Dit helpt            
bij het - samen - vinden van oplossingen. Het inzetten van deze ervaringen om              
anders te helpen heeft dus echt een toegevoegde waarde. 
 
Daarom pleiten wij voor meer inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de          
geestelijke gezondheidszorg én de jeugdhulp. Binnen beide sectoren zijn hier          
mensen actief met ontzettend veel kennis, die deze op een waarde-volle manier            
kunnen inzetten. Er zijn zeker goede voorbeelden bekend. Zo heeft de           
jeugdhulporganisatie Oosterpoort ervaringsdeskundigen in dienst. En wordt op dit         
moment ook een pilot met een buddysysteem in twee JJI’s uitgevoerd door Young in              
Prison. 
 
En zo kent de geestelijke gezondheidszorg zelf een beroepsprofiel voor          
ervaringsdeskundigen. Maar dat brengt niet alles. Er is meer politieke steun nodig            
voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij verdienen meer dan wie dan ook een             
plek binnen zorgorganisaties. 
 
Wij vragen u de komende kabinetsperiode een speerpunt te maken van de inzet van              
ervaringsdeskundigen. 
 
H. Ruimte voor privacy 
Begin dit jaar bleek dat de afgelopen jaren op grote schaal persoonsgegevens zijn             
verzameld binnen de geestelijke gezondheidszorg. Om daarmee de kwaliteit van          
hulpverlening kunnen meten. En vergelijken. Zodat zorgverzekeraar - zo is het idee -             
op kwaliteit kunnen inkopen. 
 
Helaas is dit gebeurd zonder de toestemming van de mensen waar het om gaat. Zij               
hebben nooit de keuze gehad om persoonlijke informatie persoonlijk te houden. Hun            
privégegevens zijn gebruikt voor - mogelijke - financiële doelen. Terwijl het gebruikte            
meetinstrument (ROM) dat nooit voor ogen had. 
 
Het is een instrument om de individuele kwaliteit van een behandeling te meten.             



 

Waar mensen open en eerlijk op kunnen antwoorden. Met het grootschalig           
verzamelen van alle gegevens is dat vertrouwen diep beschadigd. En het is daarom             
ook noodzakelijk om als nieuw kabinet hierin een duidelijke uitspraak te doen: wij             
beschermen de privacy van mensen die zorg krijgen.  
 
Ook bij gemeenten kan de privacy veel beter. We horen nu vaak van mensen dat               
gemeenten onterecht medische gegevens vragen, gegevens per e-mail uitwisselen         
en zich niet houden aan privacyregels. 
 
Wij vragen u de privacy van mensen die zorg krijgen deze kabinetsperiode hoog op              
uw agenda te zetten.  
 
 In de kern vragen wij u om één essentieel punt: 

● Durf de zorg radicaal te vernieuwen door vanuit de relatie tussen zorgvrager,            
naasten en zorgverlener te organiseren. 

 
Als dit tijdens de formatie niet mogelijk blijkt, zijn er een aantal maatregelen nodig: 

A. Een grote financiële investering in de gehele verpleegzorg; 
B. Ruimte creëren voor (zij)instromers in de verpleegzorg; 
C. Investering en bewustwording voor zingeving in de gehele langdurige zorg; 
D. Het verlagen van eigen bijdragen voor de dagbesteding in de GGz; 
E. Behoud van wijkverpleegkundigen in de lokale samenleving; 
F. Versoepeling van het vrijwilligersbeleid in de zorg; 
G. Een grootschalige inzet van ervaringsdeskundigen; 
H. Scherpere bescherming van privacy. 

 
Deze brief hadden wij niet kunnen schrijven zonder de waarde-volle inbreng van ons             
netwerk. Het gaat hier om mensen vanuit alle hoeken uit de samenleving, met elk              
hun eigen achtergrond. Maar zij hebben één gedeelde missie: de zorg van morgen             
een beetje beter maken. Met aandacht voor de waarden van mensen.  
 
Namens LOC wens ik u allen veel succes met de verdere onderhandelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Marthijn Laterveer 
Coördinator LOC 


