
   

 

 

 

Geachte leden van de Tweede Kamer 

 

Op woensdag 15 februari spreekt u in een Algemeen Overleg over de verspilling in de zorg. Bij dit 

onderwerp wordt al gauw gedacht aan de verspilling die optreedt bij geneesmiddelen en medisch 

handelen. Wij Staan Op!, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland, BOSK en 

Ieder(in) vragen dringend uw aandacht voor de verspilling die optreedt in de Wmo, wanneer geen 

maatwerk wordt geleverd bij het verstrekken van hulpmiddelen en het regelen van 

woningaanpassingen voor mensen met beperkingen.  

 

Voor mensen die verhuizen naar een andere gemeente en voor mensen die uit revalidatie komen, 

werkt de Wmo niet goed. Dit leidt tot verspilling en erger: het belemmert mensen met een 

beperking om zelfstandig te kunnen leven. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van leven. De 

verschillen tussen gemeenten zijn enorm. Alleen met goede (landelijke) afspraken en een 

doorbraakteam om de afspraken echt tot uitvoering te brengen, kunnen de verspilling en de 

nodeloze bureaucratie worden gestopt.   

 

1. Regel dat hulpmiddelen meeverhuizen met mensen 

Het tv-programma Kassa besteedde afgelopen zaterdag1 aandacht aan problemen met 

hulpmiddelen uit de Wmo bij verhuizing naar een andere gemeente. In het programma vertellen 

mensen dat zij hun nog goed functionerende en zelfs op maat gemaakte hulpmiddelen, zoals een 

elektrische rolstoel, moeten inleveren bij verhuizing. Vervolgens moeten mensen in de nieuwe 

gemeente hun hulpmiddel weer helemaal opnieuw aanvragen. Dit is verspilling van materiaal.  

 

                                                
1 http://kassa.vara.nl/media/369928 
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En mensen raken in de ellende omdat ze weer door de dure bureaucratie moeten. Ondanks heldere 

medische adviezen moeten zij steeds opnieuw aantonen dat zij ter compensatie van hun beperking 

het hulpmiddel nodig hebben. In de praktijk blijven mensen daardoor maandenlang verstoken van 

de noodzakelijke hulpmiddelen.  

 

Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen op korte termijn het volgende te realiseren: 

 Gemeenten (en leveranciers) moeten een afspraak maken over hulpmiddelen en het 

overnemen van indicaties en dossiers zodat mensen met een handicap die afhankelijk zijn van 

de Wmo (en Jeugdwet) gewoon kunnen verhuizen. Zonder in problemen te komen; 

 Formeer een doorbraakteam om in gemeenten waar dit niet tijdig en passend geregeld kan 

worden snelle oplossingen te forceren. 

 

2. Regel een snelle voorziening bij ontslag uit revalidatie en snel progressieve 

aandoeningen 

Steeds vaker kunnen mensen na afronding van klinische revalidatie niet naar huis omdat een 

benodigde woningaanpassing nog niet is gerealiseerd2. Dit leidt ertoe dat zij onnodig lang 

opgenomen moeten blijven in een revalidatiecentrum of dat mensen onder zeer slechte 

omstandigheden thuis moeten ‘bivakkeren’.  

 

De lange duur van de procedures bij gemeenten wordt mede veroorzaakt door het zoeken naar zo 

goedkoop mogelijke oplossingen voor de woningaanpassing. De ervaring leert echter dat de 

daarmee bereikte kostenbesparingen bij gemeenten niet opwegen tegen de hogere kosten voor 

zorgverzekeraars die voortkomen uit onnodig lange opnamen. 

 

Een hiermee samenhangend probleem vormt de verstrekking van hulmiddelen bij snel progressieve 

aandoeningen. Procedures duren te lang, er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van bestaande 

expertise en er wordt geen rekening gehouden met de snelle progressie van deze aandoeningen. 

Hierdoor wordt vaak te laat geleverd en door verkeerde zuinigheid en verkeerde inschatting 

worden de verkeerde hulpmiddelen geleverd. Dat maakt ook deze verstrekkingen nodeloos duur. 

 

Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen op korte termijn het volgende te realiseren: 

 Laat gemeenten (en leveranciers) spoedprocedures opstellen zodat mensen die door hun 

beperking en het wachten op voorzieningen of hulpmiddelen in de problemen dreigen te 

komen, versneld worden geholpen; 

 Zorg voor een tussentijds verblijf op hiervoor speciaal ingericht afdeling in een verpleeghuis of 

in een zorghotel; 

 Zorg dat mensen met een vastgestelde medische beoordeling van hun beperking direct 

aanspraak kunnen maken op de Wmo-voorziening, zonder nieuw onderzoek of andere 

onderbreking.  

 

                                                
2 https://www.dwarslaesie.nl/news/spoedprocedure-wmo-woningaanpassing-dringend-nodig/ 
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Genoemde problemen worden niet opgelost met een praatstuk of een pilot. Deze hardnekkige 

problemen bestaan al sinds de invoering van de Wmo in 2007 en zijn met de decentralisatie in 

2015 erger geworden. Alleen met goede (landelijke) afspraken en een doorbraakteam kunnen 

bureaucratie en verspilling worden teruggedrongen en behouden mensen met een beperking zoveel 

mogelijk hun zelfstandigheid. Precies zoals de Wmo dat beoogt. 
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