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JAARVERSLAG 

ADVIESPUNT ZORGBELANG 
ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 
LANGDURIGE ZORG



Voor u ligt het jaarverslag van de landelijke dienstverlening 

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (OCO Wlz) 

van Zorgbelang. 

Wij hebben gekozen voor een compact jaarverslag. 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met 

Wilma van ’t Hul, landelijk projectleider Onafhankelijke cliënt-

ondersteuning langdurige zorg, via telefoonnummer 06 589 49 099 

of e-mail wilmavanthul@adviespuntzorgbelang.nl. 

Eric Verkaar
Directeur Zorgbelang Inclusief en portefeuillehouder 

Zorgbelang Nederland, Adviespunt Zorgbelang en 

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg.
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Dit jaarverslag is een uitgave van: 

Adviespunt Zorgbelang 
Postbus 5310 • 6802 EH Arnhem
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
www.adviespuntzorgbelang.nl

Cliëntondersteuning 
langdurige zorg
T 0900 243 81 81

Adviespunt Zorgbelang 
is een initiatief van 
Zorgbelangorganisaties. 
Wij komen op voor de belangen 
van zorg- en welzijnsgebruikers in 
iedere regio en zetten ons samen 
in voor de kwaliteit van de zorg. 
Zorgbelang Nederland is voor het 
onderdeel cliëntondersteuning 
langdurige zorg ISO-gecertificeerd 
sinds september 2016.
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Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van negen 

Zorgbelangorganisaties:

• Cliëntenbelang Amsterdam;

• CMO Flevoland;

• Zorgbelang Brabant/ Zeeland; 

• Zorgbelang Drenthe; 

• Zorgbelang Fryslân;

• Zorgbelang Groningen;

• Zorgbelang Inclusief 

 (Gelderland + Utrecht + Zuid Holland);

• Zorgbelang Limburg;

• Zorgbelang Overijssel

AANTAL CLIËNTEN 
In 2019 namen 1541 nieuwe cliënten contact 

op met Adviespunt Zorgbelang over de 

onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige 

zorg. Dit resulteerde in 1793 nieuwe kwesties. 

Dat is een stijging van het aantal cliënten van 3,6 

procent ten opzichte van 2018, toen 1487 nieuwe 

cliënten contact opnamen met 1779 kwesties. 

Vanuit doorlopende cliëntondersteuningstrajecten, 

die gestart zijn vanuit eerdere jaren, zijn 2711 

kwesties van cliënten ondersteund in 2019.

ZORGSECTOR
Wat betreft de zorgsector zien we dat bijna de helft van 

de kwesties betrekking heeft op de sector Verpleging 

en Verzorging (49,6 procent). Bijna 35 procent komt uit 

de sector verstandelijk gehandicapten. Ook in 2018 was 

het aantal kwesties uit deze sectoren het hoogst.

INTERVENTIES
In 830 kwesties, ofwel 46,3 procent, is de cliënt ondersteund 

met informatie en advies. In 461 kwesties (25,7 procent) 

ondersteunde de onafhankelijke cliëntondersteuner bij het 

kiezen van een passende Wlz-aanbieder. Verder valt op dat 

de onafhankelijke cliëntondersteuners ook bij veel klachten 

betrokken zijn en bij bemiddeling indien de zorg niet conform 

verwachting geleverd is. Deze percentages laten eenzelfde 

beeld zien als voorgaande jaren. 

1. GEGEVENS ADVIESPUNT ZORGBELANG
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BESTEDE TIJD PER CLIËNT EN KWESTIE
In 2019 is gemiddeld 6,19 uur besteed per cliënt 

en 5,70 uur per kwestie. In 2018 ging het om 

5,75 uur besteed per cliënt en 4,69 uur per kwestie. 

Dit is een lichte stijging. De kwesties van cliënten 

worden steeds langlopender en intensiever 

waardoor ondersteuningstrajecten langer door 

lopen. Complexe ondersteuningsvragen zoals 

Extra Kosten Thuis (EKT) en Meerzorg-aanvragen 

nemen toe. De wachtlijsten zorgen ervoor dat 

ondersteuningsvragen meer tijd kosten. Het duurt 

langer om een passend zorgaanbod te vinden. 

Geestelijke gezondheidszorg (GGz) 1,9%  

Lichamelijk gehandicapten (LG) 12,5%  

Verpleging en Verzorging (V&V) 49,6%

Verstandelijk gehandicapten (VG)  34,8%

Zintuiglijk gehandicapten (ZG)  1,2%

 

AANTAL KWESTIES OP BASIS VAN SECTOR
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2. SIGNALERING EN TRENDS

Na ieder kwartaal stelt Adviespunt Zorgbelang 

een kwartaalrapportage op voor de zorgkantoren 

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

en Zekerheid, de Friesland en DSW. 

In deze rapportages worden signalen en trends 

opgenomen over zaken die voor verbetering 

vatbaar zijn bij zorgaanbieders. Ook worden 

zorgknelpunten benoemd en besproken met het 

zorgkantoor. 

• In 2019 zijn 26 signalen en 13 trends besproken.

• In 2018 ging het om 10 signalen en 7 trends.

SIGNALEN
We noemen hier een aantal voorbeelden van 

signalen die we in 2019 hebben doorgegeven aan 

de zorgkantoren en met hen hebben besproken:

• Diverse signalen zijn afgegeven over kosten die

 verhaald worden op de cliënt, of diens netwerk, 

 die wel onder de vergoedingsregeling van 

 de wet langdurige zorg blijken te vallen. 

 Dit speelt bij meerdere zorgorganisaties door 

 heel Nederland:

 • Een dochter verblijft in een VG-instelling en

ontvangt ook Meerzorg. De ouders ontvangen 

een brief van de zorgaanbieder waarin gesteld 

wordt dat het beleid is om zoveel mogelijk fysio- 

therapeutische behandelingen onder de zorg-

verzekering te laten vallen. De behandelingen 

fysiotherapie worden echter ten laste gebracht 

van de zorgverzekering van de dochter. 

Haar ouders gaan hiermee niet akkoord. 

De cliëntondersteuner ondersteunt de ouders 

bij gesprekken en vervolgacties. Er is sprake 

van integrale paramedische zorg welke onder

de Wet lang-durige zorg valt. Nadat de cliënt-

ondersteuner het zorgkantoor heeft ingelicht 

heeft deze contact opgenomen met de 

manager, maar deze bleef op zijn standpunt 

staan.  

Helaas restte de ouders niets anders dan de klachten-

commissie in te schakelen. Kort voor de zitting kregen 

de ouders een brief van de zorginstelling met het 

bericht dat de fysiotherapie geheel zou stoppen. De 

klachten-commissie heeft na de zitting aangegeven 

dat er op korte termijn een gesprek moet plaatvinden 

met de ouders, manager en fysiotherapeut met als 

doel concrete afspraken te maken over de inhoudelijke 

fysiotherapeutische begeleiding/behandeling.  

Hierna is het opgelost en worden de fysiotherapie-

behandelingen gegeven vanuit de behandeling indicatie 

van de Wet langdurige zorg. Deze gang van zaken vraagt 

van de ouders ontzettend veel tijd en energie, zij vechten 

voor goede zorg voor hun dochter en voor het volgen van 

de beleidsregels.

 • Een Woonzorg groep vraagt de mantelzorger van een kind

om PDL-kleding (speciale kleding ter vergemakkelijking van 

de verzorging rondom een zorgvrager) aan te schaffen. 

De mantelzorger geeft aan dit niet te kunnen financieren. 

De cliëntondersteuner onderzoekt de regelgeving en het 

blijkt dat in deze situatie de zorginstelling de kleding moet 

aanschaffen en vergoeden uit het budget van de Wet lang-

durige zorg. Nadat de instelling hiervan op de hoogte is 

gebracht en zich in de regelgeving heeft verdiept is door 

de instelling de PDL-kleding aangeschaft.

 • Een cliënt moet door de instelling aangevraagde pluk-

pakken (specifieke kleding) zelf betalen. De instelling  

geeft aan dat het zorgkantoor het niet zal vergoeden.  

De cliëntondersteuner onderzoekt de wet- en regelgeving 

en het blijkt dat bij een goed gemotiveerde aanvraag, 

vergoeding mogelijk is. Zo kwamen ook extra waskosten, 

vanwege incontinentie en het meerdere keren moeten 

verschonen, ten laste van de cliënt. Na het aankaarten 

hiervan zijn ook deze kosten door de instelling zelf 

vergoed, evenals een paar orthopedische schoenen. 

Al deze ervaringen leiden tot overbelasting en frustratie bij 

de mantelzorger en hebben een negatieve uitwerking op 

de relatie met de zorgaanbieder. 

 • Een cliënt woont in een zorginstelling vanuit een

Volledig Pakket Thuis. De ouder betaalt iedere maand 
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TRENDS
Naast signalen over specifieke zorgaanbieders constateren 

de onafhankelijk cliëntondersteuners ook zaken die bij 

meerdere instellingen spelen en/of instelling-overstijgend zijn. 

Deze worden sinds 2018 separaat van de signalen vastgelegd 

in trends. Een aantal voorbeelden van de trends uit 2019 die 

zijn besproken met de zorgkantoren:

• Bij meerdere cliënten met een complexe zorgvraag (VG in

  combinatie met gedragsproblematiek) is het  onmogelijk 

 om in de naaste leefomgeving passende dagbesteding en 

 logeeradressen te vinden. Alle mogelijke zorgaanbieders 

 in de regio zijn benaderd. Reden van afwijzing: 

 • Geen 1-op-1 begeleiding mogelijk

 • Geen continu toezicht of de mogelijkheid om 

  ruimtes af te sluiten

 • Te veel prikkels

• Voor de groep volwassenen met EVMB (Ernstige

Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen) 

blijkt het zeer moeilijk een zorgaanbieder te 

vinden die een structurele logeermogelijkheid 

biedt. Voor deze groep is landelijk nauwelijks 

logeeraanbod beschikbaar. 

• In het 4e kwartaal zijn ervaringen vanuit de

OCO’s dat er in de regio’s Noord en Oost 

Nederland nog steeds een tekort is aan 

logeerplekken voor kinderen met een EMB 

(Ernstige Meervoudige Beperking) en ZEVBM 

(Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige 

Beperkingen) en VG7. 

• In de regio Nijmegen zijn geen plekken

beschikbaar voor verpleeghuispatiënten met 

de indicatie VV4 t/m VV8. Hierdoor verblijven 

teveel patiënten op dure zorgplekken in 

het ziekenhuis en/of revalidatiekliniek. 

Verpleeghuispatiënten met beademing 

verblijven veel te lang op de intensive 

care van ziekenhuizen omdat er voor deze 

specifieke groep cliënten maar 1 kleine 

zorgafdeling is in de regio. Voorheen was er 

nog een zorgaanbieder in Arnhem, deze heeft 

de zorgafdeling voor beademingscliënten 

afgestoten.

• In de regio Utrecht zijn geen plekken 

beschikbaar voor de indicaties VV4 tot en met 

VV7. Cliënten moeten te lang thuis blijven 

wonen waar de thuiszorg niet de nodige zorg

kan leveren wegens het ontbreken van 24-uurs

toezicht en ongeplande zorg. De keuzevrijheid 

van Zorg in natura of Zorg thuis is niet meer 

aanwezig. Zorg thuis, met tekorten in de 

thuiszorg, is nog de enige optie. 

• Thuiszorg kan niet, of onvoldoende geboden

worden aan Wlz geïndiceerde zorgvragers 

in meerdere regio’s in Nederland, bijna 

alle zorgaanbieders hebben een stop, of 

onvoldoende aanbod van zorgpersoneel.

voor een alarm dat de cliënt kan inschakelen bij 

calamiteiten. De cliëntondersteuner bekijkt de wet- en 

regelgeving en omdat er sprake is van valgevaar dienen 

de kosten van deze alarmering ten laste te komen voor de 

zorginstelling. De betaalde facturen worden gecrediteerd.

• Een cliënt is vanuit het ziekenhuis via crisisplaatsing

opgenomen op een plaats waar overbruggingszorg 

geboden kan worden. Omdat de zorginstelling waar de 

cliënt op de wachtlijst staat geen plaats heeft en de cliënt 

niet meer naar huis kan, gezien zijn aandoeningen. De plek 

waar overbruggingszorg gegeven wordt is onvoldoende 

toegerust en niet passend bij de zorgbehoefte van de 

cliënt. Deze heeft zeer slechte longen en heeft 24 uur per 

dag zuurstof nodig. Hij kan niet lopen of staan en er zijn 

hulpmiddelen nodig bij de zorg wegens ernstig overgewicht. 

De controles ter bewaking van de gezondheidstoestand 

van de cliënt worden niet uitgevoerd en het zorgplan is niet 

op orde. Aan het voorgeschreven dieet van de cliënt wordt 

niet voldaan. De cliëntondersteuner en de familie voeren 

diverse gesprekken met de zorgaanbieder van zowel de 

overbruggingszorg als de zorgaanbieder van de wachtlijst. 

De gezondheidssituatie van de cliënt komt steeds verder 

onder druk te staan. Uiteindelijk vindt overplaatsing naar 

een andere overbruggingszorgplek plaats, na veel inzet van 

familie en de cliëntondersteuner. 
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RELATIE MET ZORGKANTOREN
Adviespunt Zorgbelang werkt samen met 

zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 

overheden en andere relevante organisaties 

en bedrijven. In het kader van Onafhankelijke 

cliëntondersteuning langdurige zorg is er met 

elk zorgkantoor periodiek overleg geweest. 

Gespreksonderwerpen waren, naast de signalen 

en trends, de bekendheid van de dienstverlening, 

kwartaalcijfers, kwaliteitsbeleid en signalen 

over de langdurige zorg. Daarnaast hebben onze 

onafhankelijke cliëntondersteuners in voorkomende 

gevallen casuïstiek-overleg met een zorgkantoor. 

Er wordt dan gezamenlijk gewerkt aan een 

oplossing voor de cliënt. Vanuit VWS zijn projecten 

opgezet om specifieke knelpunten binnen gezinnen 

met Wlz geïndiceerden te inventariseren en te 

ondersteunen. Zorgkantoren coördineren deze 

projecten. Onafhankelijk cliëntondersteuners van 

Zorgbelang participeren in deze projecten, zoals 

‘Pilot 5’ en ‘Wij zien je wel’. 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
De onafhankelijke cliëntondersteuning is met meer bezig 

geweest dan directe cliëntondersteuning en het signaleren van 

knelpunten. In 2019 speelden onder meer de volgende zaken: 

• Er heeft in 2019 zowel een interne als een externe audit  

 plaats gevonden bij Adviespunt Zorgbelang, specifiek voor  

 de dienstverlening OCO Wlz. De ISO certificering is weer  

 voor een jaar toegekend.

• Vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een campagne 

 geïnitieerd om landelijk meer bekendheid te krijgen voor de 

 onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz. ZN heeft een 

 bureau de opdracht gegeven deze campagne vorm te geven. 

 De campagnenaam is ‘&CO’. Zorgbelang heeft input en 

 ervaringen aangeleverd voor de landelijke campagne. 

• Binnen diverse pilots, binnen de Wlz en domein 

 overstijgend, nemen OCO’s deel, zoals o.a. Persoons 

 Volgende Zorg, Pilot 5 en Wij zien je wel. Initiatieven 

 van verschillende Zorgkantoren in diverse landelijke 

 regio’s. 

• OCO’s nemen deel aan diverse activiteiten om bekendheid 

 te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de 

 Wet langdurige zorg;

 • Meewerken aan een artikel in Zorgvisie over ‘bekendheid 

  cliëntondersteuning’. 

 • Voorlichting geven bij zorgaanbieders, rondom het thema: 

  ‘Hoe zorg op de lange termijn goed in te regelen’. 

 • Deelname aan een congres van de NZA te Nieuwegein.

 • Deelname aan netwerkbijeenkomsten.

 • Organisatie informatiebijeenkomsten voor zorgverleners.

 • Gastles gegeven aan een academie. 

TEVREDENHEID CLIËNTEN
De tevredenheid onder Wlz-cliënten wordt 

gemeten door hen na afloop van de dienstverlening 

een klanttevredenheidsenquête toe te sturen. 

Over de gehele dienstverlening geven cliënten het 

rapportcijfer 8,5. Op de vraag of men Adviespunt 

Zorgbelang zou aanbevelen bij anderen, gaven 

klanten het cijfer 8,7. 

Cijfers waar we erg tevreden mee zijn!
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