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Voor u ligt het jaarverslag van de landelijke dienstverlening
Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (OCO Wlz)

Adviespunt Zorgbelang

van Zorgbelang. Wij hebben dit jaar gekozen voor een overzichtelijk

Postbus 5310 • 6802 EH Arnhem

compact jaarverslag.

Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

Mocht u op zoek zijn naar meer informatie, of heeft u vragen naar

www.adviespuntzorgbelang.nl

aanleiding van dit jaarverslag, dan kunt u contact opnemen met
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Wilma van ’t Hul, landelijk projectleider onafhankelijke cliënt-

Onafhankelijke

ondersteuning langdurige zorg, via telefoonnummer 06 589 49 099

cliëntondersteuning

of e-mail wilmavanthul@adviespuntzorgbelang.nl

langdurige zorg
T 0900 243 81 81

Eric Verkaar

Adviespunt Zorgbelang is een

Directeur Zorgbelang Inclusief en portefeuillehouder

initiatief van Zorgbelang-

Zorgbelang Nederland, Adviespunt Zorgbelang en onafhankelijke

organisaties. Wij komen op

cliëntondersteuning langdurige zorg.

voor de belangen van zorg- en
welzijnsgebruikers in iedere regio

Wilma van ‘t Hul

en zetten ons samen in voor de

Landelijk projectleider onafhankelijke cliëntondersteuning

kwaliteit van de zorg.

langdurige zorg, Adviespunt Zorgbelang.

Zorgbelang Nederland is voor
het onderdeel onafhankelijke
cliëntondersteuning langdurige
zorg ISO-gecertificeerd sinds
september 2016.
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1. GEGEVENS ADVIESPUNT ZORGBELANG
ADVIESPUNT ZORGBELANG

ZORGSECTOR

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van

Wat betreft de zorgsector zien we dat bijna de helft van

negen Zorgbelangorganisaties:

de kwesties betrekking heeft op de sector verpleging en

• Cliëntenbelang Amsterdam

verzorging (49,2 procent). Ruim 35 procent komt uit de

• CMO Flevoland

sector verstandelijk gehandicapten. Ook in 2017 was het

• Zorgbelang Brabant/ Zeeland

aantal kwesties uit deze sectoren het hoogst.

• Zorgbelang Drenthe
• Zorgbelang Fryslân
• Zorgbelang Groningen

INTERVENTIES

• Zorgbelang Inclusief

In 764 kwesties, ofwel 42,9 procent, is de cliënt ondersteund

(Gelderland + Utrecht + Zuid-Holland)

met informatie en advies. In 482 kwesties (27,1 procent)

• Zorgbelang Limburg

ondersteunde de onafhankelijke cliëntondersteuner bij het

• Zorgbelang Overijssel

kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder. Verder valt
op dat de onafhankelijke cliëntondersteuners ook bij veel
klachten betrokken zijn en bij bemiddeling indien de zorg

AANTAL CLIËNTEN

niet conform verwachting geleverd is. Deze percentages

In 2018 namen 1487 nieuwe cliënten contact

laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren.

op met Adviespunt Zorgbelang over de
onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige
zorg. Dit resulteerde in 1779 nieuwe kwesties.
Dat is een stijging in het aantal cliënten
van 5 procent ten opzichte van 2017, toen
1409 nieuwe cliënten contact opnamen
met 1695 kwesties. Vanuit doorlopende
cliëntondersteuningstrajecten, die gestart
zijn vanuit eerdere jaren, zijn in 2379 kwesties
cliënten ondersteund in 2018.
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AANTAL KWESTIES OP BASIS VAN SECTOR
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Zintuiglijk gehandicapten (ZG)

11

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

80

Lichamelijk gehandicapten (LG)

287

Verstandelijk gehandicapten (VG)
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Verpleging en verzorging (V&V)
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BESTEDE TIJD PER CLIËNT EN KWESTIE
In 2018 is gemiddeld 5,75 uur besteed per
cliënt en 4,69 uur per kwestie. In 2017 ging het
om 6,8 uur besteed per cliënt en 5,8 uur per
kwestie. Dit is een lichte daling. De kwesties
van cliënten worden steeds langduriger en
intensiever waardoor ondersteuningstrajecten
langer doorlopen. De opgedane kennis en
ervaring van de OCO’s laat zien dat er relatief
minder tijd, dan voorgaand jaar, besteed wordt
aan ondersteuningstrajecten.

2. SIGNALERING EN TRENDS
SIGNALEN
Na ieder kwartaal stelt Adviespunt Zorgbelang

VG 7 met toegekende Meerzorg. De vraag voor

een kwartaalrapportage op voor de zorgkantoren

deze geïndiceerde zorgvragers is vele malen

van Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, CZ, ENO, Zorg

groter dan het aanbod. Reguliere plaatsen

en Zekerheid, de Friesland en DSW.

komen sporadisch vrij.

In deze rapportages worden signalen en trends

• Er zijn meerdere en structurele klachten bij een

opgenomen met betrekking tot zaken die voor

zorginstelling in het westen van het land over de

verbetering vatbaar zijn bij zorgaanbieders en die

kwaliteit van zorg en wonen. Het gaat daarbij over

Adviespunt Zorgbelang wil bespreken met het

klachten betreffende hygiëne, wijze van bejegening

zorgkantoor.

naar zorgvragers en hun familieleden, personeels-

• In 2018 zijn 10 signalen afgegeven en

tekort, klachten over veiligheid en deskundigheid

7 trends waarneembaar.
• In 2017 zijn 22 van dergelijke signalen over
zorgaanbieders afgegeven.

van personeel m.b.t. medicatie en ontbrekende
rapportages.
• Een grote zorginstelling centraal in het land kan
al jaren geen Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

We noemen hier een aantal voorbeelden van

(AVG) vinden voor de bewoners. Een AVG-arts van

signalen die we in 2018 hebben doorgegeven

meer dan 40 kilometer verderop wordt incidenteel

aan de zorgkantoren en met hen hebben

geraadpleegd. Er is een groot tekort aan dit

besproken:

specialisme in Nederland. Vele vacatures staan uit.

• In een regio in Oost-Nederland is een tekort

• Een grote zorginstelling midden in het land levert

aan plaatsingsmogelijkheden voor de indicatie

slechte kwaliteit eten. De cliëntenraad is niet op

V&V7 (ook wel PG+ genoemd). Dit heeft lange

orde, bestaat uit nog slechts 1 lid. De klachten-

wachttijden tot gevolg. Cliënten wachten meer

functionaris reageert niet en is slecht bereikbaar. 		

dan 7 maanden op plaatsing.

Nadat een officiële klacht is ingediend komt een

• In het zuiden van het land staat een cliënt
vanaf 2011 op de wachtlijst met de indicatie

afvaardiging van directie en een manager dit
bespreken en wordt de klacht opgelost.
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TRENDS

TEVREDENHEID CLIËNTEN

Naast signalen over specifieke zorgaanbieders constateren

De tevredenheid onder Wlz-cliënten wordt

onafhankelijk cliëntondersteuners ook zaken die bij

gemeten door hen na afloop van de dienst-

meerdere instellingen spelen en/of die instelling over-

verlening een klanttevredenheidsenquête toe

stijgend zijn. Deze worden sinds 2018 separaat van de

te sturen. Over de gehele dienstverlening geven

signalen vastgelegd. Een aantal voorbeelden van de trends

cliënten het rapportcijfer 8,4. Of men Adviespunt

uit 2018 besproken met de zorgkantoren:

Zorgbelang desgevraagd zou aanbevelen bij

• Zorgvragers met een Wlz indicatie, vaak nog thuis-

anderen, waarderen klanten met een 8,7.

wonend, hebben met regelmaat nog bemoeienis vanuit

Cijfers waar we erg tevreden mee zijn!

de gemeente (Wmo) en zorgkosten worden ook nog
vergoed vanuit de zorgverzekering. Gemeentes en
zorgverzekeraars zijn niet op de hoogte als er een Wlz
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indicatie aanwezig is. Zorgvragers weten vaak niet

RELATIE MET ZORGKANTOREN

dat voorzieningen eerst uit de Wlz dienen te worden

Adviespunt Zorgbelang werkt samen met

verstrekt. Gevolg: verwarring bij zorgvragers en kosten

zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars,

worden uit oneigenlijke ‘potjes’ betaald. Dit brengt

overheden en andere relevante organisaties

extra kosten met zich mee voor de zorgvrager door het

en bedrijven. In het kader van onafhankelijke

moeten betalen van het wettelijk verplichte eigen risico

cliëntondersteuning langdurige zorg is er met

zorgverzekering.

elk zorgkantoor periodiek overleg geweest.

• Ook cliënten met een Wlz indicatie verblijvend in een

Gespreksonderwerpen waren, naast de signalen

zorginstelling worden onjuist en onvolledig geïnformeerd

en trends, de bekendheid van de dienstverlening,

over het declareren van sommige kosten bij bijvoor-

kwartaalcijfers, kwaliteitsbeleid en signalen

beeld zorgverzekeraars. Voor deze cliënten zijn terug-

over de langdurige zorg. Daarnaast hebben

vorderingen van de wettelijke eigen bijdrage van de

onze onafhankelijke cliëntondersteuners in

zorgverzekering met succes gedaan. Het betreft kosten

voorkomende gevallen casuïstiek-overleg met

voor o.a. fysiotherapie, medicatie, tandheelkunde en

een zorgkantoor. Er wordt dan gezamenlijk

hulpmiddelen.

gewerkt aan een oplossing voor de cliënt.

• In de regio Brabant/Zeeland: doordat er veel wisseling
van personeel is, gebeurt het regelmatig dat een situatie
escaleert omdat er geen verbinding meer met de cliënt
gemaakt wordt en geen veiligheid geboden wordt. Dit
heeft tot gevolg dat een BOPZ art.60 of Rechterlijke
Machtiging wordt aangevraagd.
• Bij een PGB functioneert de gewaarborgde hulp regelmatig niet. De gewaarborgde hulp, vanuit de PGBhouder, krijgt niet de taken toebedeeld die ervoor
staan. De vragen van PGB-houder komen terecht bij
Onafhankelijke Cliëntondersteuning.

EN VERDER
De onafhankelijke cliëntondersteuning is

• De Wlz-uitvoerders en de aanbieder van onafhankelijke

met meer bijzig geweest dan alleen directe

cliëntondersteuning Wlz, waaronder Zorgbelang,

cliëntondersteuning en de daaruit voortvloeiende

zijn in 2018 gestart met het opstellen van een

knelpunten bespreken. Een greep hieruit:

gezamenlijke ontwikkelagenda. Deze agenda wordt

• Er hebben in 2018 zowel een interne als een

door Zorgverzekeraars Nederland ingebracht in het

externe audit plaatsgevonden bij Adviespunt

overleg met het Ministerie van VWS, in het kader van de

Zorgbelang, specifiek voor de dienstverlening

in te zetten ontwikkeling van de cliëntondersteuning in

OCO Wlz. De ISO-certificering is weer voor

Nederland, zoals die door het kabinet is voorgenomen.

een jaar toegekend.
• Adviespunt Zorgbelang wil haar dienstverlening OCO Wlz steeds verder verbeteren.

Er zijn drie belangrijke ontwikkellijnen:
o

Om dat te realiseren, sturen wij na afloop van

		

onze dienstverlening enquêtes naar cliënten.

o

Ontwikkeling van een eenvoudig gezamenlijk
kwaliteits (toetsings-) kader.
Ontwikkeling van een gezamenlijke communicatie-

Daarnaast vindt Adviespunt Zorgbelang het

		

campagne om de onafhankelijke cliëntondersteuning

belangrijk om ook in gesprek te gaan met

		

bekender te maken.

cliënten. In december 2018 is een Focusgroep

o

Pilots om specifieke doelgroepen beter te bereiken.

georganiseerd: onder begeleiding van een
onafhankelijk gespreksleider is met een groep

• Zorgbelang heeft in 2018 voortgangsgesprekken gevoerd

van 6-8 cliënten gesproken. De uitkomsten

met een landelijke aanbieder van ADL zorg binnen de

worden meegenomen in het verbeterplan voor

Wlz. Dit was naar aanleiding van een Signaleringsrapport

2019 en worden verder uitgewerkt. Accenten

uit 2017. Er is een brief naar de minister van VWS

waren onder andere meer bekendheid

gestuurd met de vraag om wonen en zorg los te koppelen

aan onafhankelijke cliëntondersteuning

voor deze specifieke groep zorgvragers. De betreffende

geven en duidelijker aangeven wat een

zorginstelling is hierover ook in gesprek geweest met het

cliëntondersteuner kan doen. Voor 2019

ministerie, gemeenten en woonbouwcoöperaties. In 2018

wordt gekeken hoe we deze methodiek van

was nog geen antwoord van het ministerie op de brief

ervaringsverhalen verder in kunnen zetten om

vanuit Zorgbelang. Zorgbelang blijft deze situatie actief

de klanttevredenheid te meten en continue

volgen in 2019.

kwaliteitsverbetering te realiseren.
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