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Kwetsbare patiënten
missen cruciale zorg
Michiel van der Geest
Amsterdam

Duizenden kwetsbare patiënten,
zoals dementerende ouderen, psy-
chiatrische patiënten en jongeren
in psychische nood, blijven maan-
denlang verstoken van noodzake-
lijke zorg. Huisartsen slagen er
niet in om voor deze ingewikkelde
 patiënten hulp te vinden bij een
gespecialiseerde zorginstelling:
er is geen plek voor hen.

Huisartsenorganisatie Het Roer Moet
Om, dat eerder succesvol onnodige bu-
reaucratie in de huisartsenpraktijk be-
streed, spreekt in een publicatie die ze
vandaag aan de Tweede Kamer aan-
biedt van een ‘stille ramp’. Juist de pa-
tiënten die zorg het hardst nodig heb-
ben zijn de dupe, stellen de huisartsen.
‘Een principieel onhoudbare situatie’. 

Zorginstellingen als ggz-organisaties,
ziekenhuizen en verpleeghuizen weige-
ren ingewikkelde patiënten omdat zij
niet passen bij de doelgroep en de spe-
cialisatie van de instelling, er door per-
soneelsgebrek geen ruimte is om hen
op te vangen, of omdat de tarieven die
zij ontvangen van de overheid en de
zorgverzekeraars juist voor deze geval-
len te laag zijn. Met als gevolg dat voor
patiënten met één gezondheidspro-
bleem vaak wel plek is, maar dat de huis-
arts voor de dementerende oudere met
een psychiatrische voorgeschiedenis en
een alcoholprobleem maandenlang
moet leuren voordat zorg is geregeld.

Brancheorganisaties GGZ Nederland
en Actiz (voor de ouderenzorginstellin-
gen) herkennen de problemen. ‘Ster-
ker’, zegt Actiz in een reactie, ‘we zien

het als een maatschappelijk vraagstuk
van de eerste orde.’ Door het personeels-
tekort en de vergrijzing zal het aantal
kwetsbare ouderen zonder vorm van
zorg de komende jaren alleen maar toe-
nemen. Ook de woordvoerder van GGZ
Nederland wijst naar het gebrek aan
personeel en naar de groeiende vraag
naar geestelijke gezondheidszorg als
oorzaak van de problemen.

Het fundamentele probleem

Het onderliggende probleem dat juist
de kwetsbaarste patiënten het hardst
worden getroffen, is volgens Henk
Schers de manier waarop de zorg wordt
gefinancierd. Hij is zelf huisarts en on-
derzoeker aan het Radboudumc in Nij-
megen naar hoe de verschillende zorg-

vormen samenwerken. ‘Een patiënt
past vaak niet binnen alle regels en vak-
jes. Het systeem is toegerust op diagno-
sen en ziekten, maar niet op mensen.’

Volgens een enquête onder de ach-
terban van Het Roer Moet Om, waarop
tweeduizend artsen (van de in totaal
bijna 12 duizend huisartsen in Neder-
land) reageerden, kon 97 procent van
hen de afgelopen week een patiënt niet
of pas na buitensporige inspanning
verwijzen naar een gespecialiseerde
zorginstelling.

Bijna 80 procent kreeg in eerste in-
stantie nee te horen bij de ggz of een zie-
kenhuis, ongeveer de helft bij een oude-
renzorginstelling, bijna een kwart kon
geen geschikte plek vinden in de versla-
vingszorg. Gemiddeld hadden de huis-
artsen de week voorafgaand aan de en-
quête zes van dat soort patiënten, wat
uren aan extra gebel en geregel kostte.

Wellicht, zegt onderzoeker Schers,
zijn deze cijfers aan de hoge kant, om-
dat huisartsen met de meeste frustra-
ties de enquête eerder invullen. Maar
dat laat onverlet, dat ‘deze problema-
tiek echt overal voorkomt’. Een zware
last voor huisartsen, ‘omdat je ook na
drie afwijzingen verantwoordelijk
blijft voor de patiënt’.

‘Wij doen dit niet om met de vinger
te wijzen naar zorgverleners in ggz-in-
stellingen, ziekenhuizen of verpleeg -
huizen’, zegt Bart Meijman, huisarts en
een van de initiatiefnemers van Het
Roer Moet Om. ‘We lopen tegen funda-
mentele problemen aan, zoals dat in
ons zorgsysteem niet de wil tot samen-
werking leidend is, maar de opdracht
tot concurrentie.’ 

De ministers De Jonge (Volksgezond-
heid), Bruins (Medische Zorg) en staats-
secretaris Blokhuis (onder andere de
ggz) laten in een gezamenlijke reactie
weten dat de zorgen van de huisartsen
‘voor een belangrijk deel ook onze zor-
gen [zijn]’. ‘ Daarom is het ook belang-
rijk dat huisartsen, gemeenten, wijk-
teams, zorgaanbieders en zorgverzeke-
raars in de regio als team met elkaar
(gaan) samenwerken om de juiste zorg
op de juiste plek te organiseren.’ Voor
de zomer komt het  kabinet met nieuwe
voorstellen om de zorg ‘betaalbaar en
organiseerbaar’ te houden.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijk-
hoff incasseert sinds zijn rentree
in 2017 in de Tweede Kamer elke
maand wachtgeld. Tot en met juli
2019 heeft hij in totaal 66 duizend
euro ontvangen, zo valt op te
 maken uit documenten die de
Volkskrantheeft opgevraagd bij
het  ministerie van Binnenlandse
Zaken. Door zijn achtergrond als
staatssecretaris en minister heeft
Dijkhoff recht op wachtgeld. In
een reactie laat de VVD’er weten
het als ‘uitgesteld loon’ te zien.
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Wachtgeld voor Dijkhoff

Meer dan ooit heeft de samenleving behoefte aan
journalisten die zaken tot op de bodem uitzoeken.
Heeft u informatie over een belangrijke misstand
die u met de Volkskrant wil delen?  Ga naar:
volkskrant.nl/tip
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Tip de Volkskrant

Je eigen werkelijkheid

De komiek Sacha Baron Cohen
 (bekend van zijn karakters Borat en
Ali G) hield een toespraak als ‘zich-
zelf’. Hij was daar duidelijk  zenuw -
achtig over, wat ik wel aardig vond.
In zijn toespraak haalde hij uit naar
de techreuzen uit Silicon Valley, die
ervoor zorgen dat marginale
 meninkjes als grote waarheden
verspreid kunnen worden.

De zaal was een en al enthousi-
asme. Maar toen zei Baron Cohen
ineens: ‘De objectieve waarheid
bestaat.’ Het publiek viel even stil.
Oké, Google + Facebook = slecht,
maar dit ging wel erg ver.

Iedereen die sinds de jaren
 zeventig op een universiteit heeft
gezeten, heeft op een gegeven
 moment wel een module meege-
kregen waarin werd gezegd dat er
‘niet maar één waarheid is’.
Daarna heeft iedereen van de be-
drijfstrainer/therapeut gehoord
dat je je eigen werkelijkheid/bele-
ving mag hebben. Dat was jaren-
lang het recept om elkaar niet
woedend naar de keel te vliegen.
Maar ja, nu zijn er dus wel heel
veel mensen die denken dat de
maanlanding niet heeft plaats -
gevonden. Paulien Cornelisse
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Wat doe je als 
een cliënt in een 
kogelwerend vest
naar zijn werkstraf komt?
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