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Een reddingsboei aan een dun zijden draadje 
Dat op springen staat 
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Voorwoord 
 
Sinds 2019 is er een grote verandering gaande in de visie van indicerend verpleegkundigen en 
zorgverzekeraars bij het stellen van (her)indicaties voor ZVW. Bij de Bvikz zijn inmiddels ruim 150 signalen 
binnengekomen met klachten. Deze variëren van klachten over de werkwijze en houding van indicerend 
verpleegkundigen als ouders een Pgb informele zorg willen aanvragen tot het korten van uren zorg door vele 
zorgverzekeraars. Vaak wordt verwezen naar verandering van wetgeving. Dit is echter niet het geval. Sinds 
2014 is hierin niets veranderd. Wel heeft een kinderthuiszorg organisatie met diverse verpleegkundigen een 
“eigen normenkader” geschreven dat in de praktijk ook wordt gehanteerd en waarnaar verwezen wordt. 
Daarnaast zijn er contracten afgesloten met een 4-tal grote zorgverzekeraars. 
 
Overleg met VWS 
In de toegezonden notulen van het laatste overleg van 31-08-2020 werd het volgende door VWS 
genotuleerd: 
BVIKZ en Per Saldo leveren op korte termijn een overzicht aan bij ZN van de casuïstiek per verzekeraar met 
naam en geboortedatum van de verzekerde waarbij problemen zijn ontstaan over de (her)indicatie  
Zvw(pgb)-kindzorg. ZN kan aan de hand van deze gegevens de betreffende verzekeraar aanspreken. Zo 
komt er duidelijkheid over de omvang, en krijgen partijen beter zicht op de rode draad uit de casuïstiek  
Actie 1: Bvikz, Per Saldo & ZN.  
 
Met betrekking tot deze notulen die ons niet ter goedkeuring zijn voorgelegd merken wij het volgende op. De 
Bvikz heeft nooit de toezegging gedaan dat zij de in haar bezit zijnde casuïstiek met naam en 
geboortedatum zou aanleveren. Niet alleen is deze toezegging niet gedaan door ons, wij zijn als 
belangenvereniging evenmin gerechtigd om zonder schriftelijke - en expliciete instemming van de 
betreffende (gezaghebbende) ouders, deze persoonsgegevens aan hen over te dragen. Het betreffen 
immers zogeheten bijzondere persoonsgegevens die niet verwerkt mogen worden en waarbij, zo er al 
instemming is van ouders, volstrekt duidelijk moet zijn waarvoor toestemming is verleend en dit dan tevens 
schriftelijk is vastgelegd. Bij dit alles komt dat bij de Bvikz evenmin duidelijk is wat er met deze dossiers gaat 
gebeuren. Helaas hebben wij moeten constateren dat voorheen aangeleverde signalen bij VWS en ZN niet 
tot de te verwachten terugkoppeling aan ouders en Bvikz geleid heeft.  
Daarnaast mogen wij veronderstellen daar waar zorgverzekeraars op grote schaal indicaties afwijzen, 
indiceerders overrulen en ouders de informele zorg niet meer toestaan, dat deze zorgverzekeraars 
zelfredzaam zijn en bekend zijn bij welke gezinnen deze veranderde visie is toegepast en welke gevolgen dit 
heeft voor de desbetreffende gezinnen en daaruit voortvloeiend de veiligheid van zorg voor het ernstig zieke 
kind. 
 
Onderhoud Bvikz met ZN 
Op 14 september 2020 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Bvikz en ZN. In dit gesprek hebben 
we afgesproken dat de Bvikz een aantal ouders zal vragen of zij bereid zijn dat ZN bij het gezin fysiek of via 
video bellen op bezoek komt zodat zij buiten het inhoudelijke ook visueel kunnen aanschouwen hoe een 
intensief kindzorg kind en gezin de zeer noodzakelijke medische zorg inzetten. Een vijftal gezinnen heeft hier 
toestemming voor gegeven en directie en woordvoerder zullen deelnemen aan deze bezoeken. De Bvikz zal 
deelnemen aan deze bezoeken. ZN zal naar aanleiding van de bezoeken in gesprek gaan met de 
desbetreffende zorgverzekeraar en terugkoppeling geven van het gesprek dat plaatsvindt met de 
zorgverzekeraar. 
 
Regelmatig zien wij indicaties waarin de verpleegkundige die indiceert, tevens werkzaam is bij de 
thuiszorgorganisatie die zorg verleent in het gezin, vanuit zorg in natura. 
Voor ons dient de onafhankelijkheid, de prioriteit te hebben en dient de indicatie gesteld te worden door een 
verpleegkundige, die geen zorg verleent binnen het gezin.  
 
Onafhankelijkheid en zorg inventariseren welke noodzakelijk is zonder de vooraf opgelegde richtlijnen van 
zorgverzekeraars, waardoor indicerend verpleegkundige een tussenpersoon wordt tussen de 
zorgverzekeraar en het gezin. De indicerend verpleegkundige dient vanuit haar kennis te kunnen indiceren 
en te staan voor medische veiligheid voor het kind in het gezin. 
 
Op het moment dat deze reader nagenoeg gereed is, is de beroepsgroep gestart met het herschrijven van 
de Handreiking welke on hold was gezet. Helaas heeft het eerste hoofdstuk, welke voorgelegd is aan een 
aantal ouders wederom stof doen opwaaien en waarin ouders aangeven zich ondergesneeuwd te voelen en 
als ouders te weinig regie toegeschreven krijgen. 
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In de ronde tafel bijeenkomst kindzorg heeft de Bvikz aangegeven het opportuun te vinden dat er een 
onafhankelijke partij de brug zal proberen te bouwen tussen de ouders enerzijds en de verpleegkundigen 
anderzijds. Een handreiking herschrijven is niet de enige oplossing in de ontstane situatie. Juist de 
onderliggende laag van visie en vertrouwen dient geoptimaliseerd te worden. 
 
Inmiddels heeft zich een onafhankelijke kandidaat met een zeer ruime ervaring op het gebied van ouder en 
kind zorg zich kandidaat gesteld.  
 
Wat wij doen 
In deze reader doen wij ons uiterste best u een beeld te schetsen van de lopende casuïstiek. In 26 gevallen 
zijn ouders met advocaten aan het werk tegen de werkwijze en besluiten van indicerend verpleegkundigen 
en-of zorgverzekeraars. Een groep van 28 ouders is met hulp van de Bvikz nog in onderhandeling over hun 
indicatiestelling. Uit privacyoverwegingen zal over deze groep ouders (54) dan ook niets in deze reader 
worden opgenomen. 
 
Wij hopen dat u met het lezen van de signalen van de vele ouders een goed beeld krijgt van wat er misgaat 
bij deze indicatiestellingen, soms bij de indicerende partij, soms bij Zorgverzekeraars. 
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Kostenbesparing met inzet van Pgb 
Efficiency en het doelmatig omgaan met schaarse middelen, dat is waar de afgelopen jaren toenemend de 
nadruk op is gelegd in de zorgsector. Een onderdeel van dit beleid is substitutie van zorg naar een 
‘goedkopere’ omgeving. Iets waar de Bvikz volledig achterstaat. Met dit als basis heeft zij een plan 
geschreven in coproductie met het Amsterdam UMC, Emma Kinderziekenhuis om ouders op te leiden voor 
medisch voorbehouden handelingen (OKE). Hierdoor kunnen zieke kinderen eerder het ziekenhuis verlaten. 
 
Regelmatig wordt er door partijen zoals indiceerders, zorgverzekeraars en zelfs de Minister van VWS 
gesteld dat ouders/informele zorgverleners het Pgb zien als “verdienmodel”. Aan de hand van een 
rekenvoorbeeld wordt aangegeven dat het tegenovergestelde het geval is. 
 
Hieronder wordt een rekenvoorbeeld gegeven van een chronisch ziek kind met 40 uren verpleegkundige 
medische zorg per week. 
 

Inkopen van 40 uur medische zorg p/week week maand jaar 
Pgb/informele zorgverlener € 23,52 € 940 € 4.076 € 48.921 
Pgb/formele zorgverlener € 59,08 € 2.363 € 10.240 € 122.880 
ZIN/kinderthuiszorg organisatie € 95 (gemiddeld) € 3.800 € 16.467 € 197.604 
Besparing PGB t.o.v. formele zorgverleners   € 73.959 
Besparing PGB t.o.v. ZIN kinderthuiszorg organisaties   € 148.683 

 
Uit bovenstaande berekening is duidelijk op te maken dat informele zorgverlening, zoals ouders plegen te 
doen, veel goedkoper is dan andere inkoop van zorg.  
 
Het gaat hier om een groep kinderen die vaak ernstig chronisch ziek zijn, die in veel gevallen niet meer 
kunnen herstellen van hun ziekte. Kwaliteit van leven is wenselijk voor deze groep kinderen. In de huidige 
zorgsituatie lopen ouders steeds vaker tegen onwenselijke situaties aan, zoals complexe regelgeving en 
onvoldoende mogelijkheden van zorg op maat. Kinderthuiszorg organisaties kunnen in deze complexe 
situaties vaak niet voldoen aan de wens van de ouders. In de praktijk komt te vaak voor dat 
kinderverpleegkundigen onvoldoende toegerust zijn om specifieke handelingen bij het zieke kind te 
verrichten. Daarnaast is het nagenoeg onmogelijk in een 24 uurs medische situatie een thuiszorgorganisatie 
deze uren in te laten vullen. Een kind dat ernstig chronisch ziek is heeft de behoefte aan vaste vertrouwde 
gezichten die kwalitatief de juiste zorg leveren op momenten dat die zorg nodig is. Dit kan wel worden 
geboden door gebruik te maken van ouders of andere informele zorgverleners die door het ziekenhuis zijn 
opgeleid om de medisch voorbehouden handelingen te mogen verrichten.  
 
Een ouder als onderdeel van het zorgteam, de vertrouwde factor en de kennisfactor rondom het ernstig 
zieke kind. De oren en ogen voor de professional in de thuissituatie en de hoofdbehandelaar in het 
ziekenhuis. 
 
Wie kan daar nu op tegen zijn? 
 
 
 
 
Belangenvereniging Intensieve Kind Zorg 
 
Vera Hooglugt 
Voorzitter  
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Groep zorg intensieve kinderen/chronisch ernstig zieke kinderen1 
 

Er is een groep kinderen met intensieve medische zorg, die ook na ontslag uit het ziekenhuis thuis nodig is. 
Deze kinderen en hun ouders worden tijdens de ziekenhuisopname hierop voorbereid, zodat de zorg thuis 
effectief en veilig kan worden voortgezet. Onderstaand treft u een overzicht aan, welke vanuit onderzoek 
procesgroep OKE Emma Kinderziekenhuis nader beschreven wordt. 
Wat is de omvang van de groep opgenomen kinderen, die met intensieve zorg vanuit het Ziekenhuis 
naar huis gaan?  
In de periode 1 januari – 30 juni 2018 zijn 1500 kinderen opgenomen op de drie deelnemende afdelingen. 
Hiervan verlaten 233 kinderen met zorg het ziekenhuis (15.5%). De meeste kinderen (97%) gaan naar huis. 
Wij zijn in onze berekening verder gegaan met de groep van 180 kinderen. 
 
 

Zorg bij ontslag (n=1500)  
Met zorg naar huis? 233 
Verpleegtechnische handeling na ontslag 180 
Andere discipline(s)* betrokken na ontslag 183 
Hulpmiddelen nodig na ontslag? 18 
  
* Alle disciplines behalve de medische en verpleegkundige discipline (zie tabel 9). 

 
Waaruit bestaat deze intensieve zorg?  
 

Verpleegtechnische handelingen bij ontslag 
(n=180)  

Maagsonde/PEG verzorging 102 
Sondevoeding 99 
CVC 23 
Stomazorg 20 
Medicatie intraveneus 16 
Medicatie via sonde 16 
Monitor bewaking 15 
Zuurstof toediening 13 
Tracheastoma 11 
Intraveneuze voeding 11 
Blaaskatheter/suprapub. 9 
Subcutaan injecteren 8 
Wondzorg 6 
Vernevelen van medicatie 6 
Perifeer infuus 2 
Dialyse 1 
Overige medische handelingen 35 
 393 

 
Uit deze cijfers valt op te maken dat veel kinderen met meerdere verpleegtechnische handelingen naar huis 
gaan.  
 
Berekening landelijk beeld van deze groep kinderen 
Uitgaande van de 180 kinderen in 6 maanden wordt het jaaraantal geschat op 350. Als we uitgaan dat voor 
alle acht academische centra ongeveer dezelfde aantallen gelden komen we landelijk uit op 2.800 – 3.000 
kinderen die het ziekenhuis verlaten met verpleegtechnische handeling na ontslag. 
Ouders worden in de academische centra de mogelijkheid aangeboden om de verpleegtechnische 
handelingen aan te leren conform het OKE-plan. Meer hierover kunt u lezen op de volgende link. 

 
1 Kinderen met intensieve zorg bij ontslag Zoë Podaras, Cor-Jan vd Perk, Jolanda Maaskant 2019 Amsterdam UMC 
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“De continuïteit en veiligheid van de zorg is gegarandeerd, waarbij ouders de regie over het gezin en de zorg 
voor hun (ernstig) zieke kind behouden, zoveel als mogelijk en gewenst. Het blijft wel zeer gespecialiseerde 
zorg die deze ouders leveren, het zal nooit kunnen worden gekwalificeerd als “gewone zorg” die normaliter van 
ouders kan worden verwacht. Deze route is wel de route voor de toekomst, met de juiste zorg op de juiste plek 
voor kinderen en ouders is dat wanneer maar mogelijk bij hen thuis”. 
Hans van Goudoever, kinderarts, Hoogleraar Kindergeneeskunde, Hoofd EKZ, Amsterdam UMC 
 
“In mijn werk als jeugdarts en als ambassadeur jongemantelzorg van AJN Jeugdartsen Nederland en JMZ Pro heb 
ik meerdere gezinnen leren kennen die intensieve zorg voor een van hun kinderen in de eigen leefomgeving 
hebben georganiseerd. Plus kinderverpleegkundigen die hen daarbij ondersteunden of de zorg indiceerden. 
Recent reageerden een aantal van hen zeer verontrust en verontwaardigd op de publicatie van de concept-
Handreiking, reden voor mij om me in deze handreiking te verdiepen.  En jammer genoeg kan ik me hun reactie 
voorstellen”. 
Els Jonker, arts maatschappij & gezondheid/jeugd 
 
Ouders van chronisch zieke kinderen weten exact welke zorg nodig is (zij kennen hun kind immers het beste) 
en wanneer deze gegeven moet worden, dit heeft ook als resultaat dat men vaak geen onnodige dure 
gespecialiseerde zorg in hoeft te kopen, daar de ouder immers zelf in staat is deze zorg vanuit het pgb te 
leveren (ouders worden hiervoor opgeleid!). 
Manja J. Bitterlin, oprichter/voorzitter Stichting EDS-Fonds 
 
“Medische behandelingen voor kinderen kunnen tevens ook anders zijn dan behandelingen voor volwassenen. De 
juiste zorgverlener wordt door de ouders en/of het kind gekozen. De verpleegkundige of thuishulp vult de ouders 
aan en zorgt ervoor dat de balans binnen het gezin enigszins stabiel blijft. Ten slotte zorgt de juiste zorgverlener 
ervoor dat het kind ondanks de ziekte, zoveel mogelijk kind kan zijn”.   
Angela Drenth, Bestuurslid Lymevereniging 
 
“Laat ouders de regie behouden ten behoeve van het gehele proces dat zij noodgedwongen moeten doorlopen, en 
dat zelfs met empathie niet kan worden ingebeeld gezien de ernst ervan. Daarmee worden ouders geholpen in de 
autonoom te maken keuzes die zij als verantwoordelijken voor hun kind moeten maken. Het zal hen steunen bij 
het terugblikken op dit proces, en de nieuw ontstane situatie een plek geven”.  
Beatrice Keunen, hoofdredacteur Balanspublicaties  
 
“Gun onze kinderen een waardig en zo normaal mogelijk leven. Een leven dat geleefd mag worden: een leven dat 
weliswaar beperkt wordt door de (on)mogelijkheden en zwakheid van het lichaam, maar waarin de zorg naar wens 
kan worden vormgegeven door ouders en kind, in afstemming met de medisch specialisten met wie zij ook nauw 
betrokken zijn”. 
Stichting tracheacanule kinderen Nederland 
 
“Het is belangrijk dat ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag, de zorg zo kunnen inplannen zoals zij 
dat wensen. Kinderen horen immers zoveel als mogelijk thuis op te groeien, zoals dat geldt voor alle kinderen. 
Veel ouders van kinderen met een beperking, willen niets liever dan zorgen voor hun kind waarbij het belangrijk is, 
dat zij zelf kunnen bepalen wie er zorgt en op welke tijdstippen”. 
Rick Brink, Minister Gehandicaptenzaken 
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Zorg- 
Verzekeraars 
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 Overzicht signalen van zorgverzekeraars 
 
Vanuit alle signalen welke bij de Bvikz zijn binnen gekomen is het volgende overzicht per zorgverzekeraar 
gemaakt.  
 
In 26 gevallen zijn ouders met advocaten/juristen in de weer tegen de werkwijze en besluiten van indicerend 
verpleegkundigen en-of zorgverzekeraars. Een groep van 28 ouders is met hulp van de Bvikz nog in 
onderhandeling met zorgverzekeraars over hun indicatiestelling.  
Uit privacyoverwegingen zal over deze groep ouders (54) dan ook niets in dit stuk worden opgenomen. 
 
 

Zorgverzekeraar Advocaten/juristen OHW Bvikz/zorgverzekeraar signalen 
Menzis 5 7 15 
Achmea 4 8 17 
Zilveren Kruis 6 5 22 
VGZ/Univé 6 8 23 
DSW   4 
Zorg en Zekerheid   2 
CZ 5 3 18 
ONVZ   2 

Totalen 
 

26 28 103 

 
 
 
Uit de in Hoofdstuk 5 geschreven signalen valt het volgende te benoemen: 

1. Indicerende kinderthuiszorg organisaties handelen niet integer en ouders voelen zich geïntimideerd. 
2. Indicerende verpleegkundigen geven aan dat ouders geen pgb meer krijgen voor eigen informele 

zorg 
3. Zorgverzekeraars korten pgb informele uren van ouders onder de noemer zelfredzaamheid 
4. Zorgverzekeraars zeggen dat de wetgeving/regelgeving is veranderd 
5. Zorgverzekeraars houden zich niet aan de factsheets m.b.t. Zvw versus Wlz en of Jeugdwet 
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Bindende adviezen SKGZ over de jaren 2019 en 2020 (tot september) 
 
Indien je het niet eens bent met het besluit op je (her)indicatie van de zorgverzekeraar is er 
een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de geschillencommissie, de SKGZ. Zij 
behandelen de casus en geven adviezen. Dit zijn vaak bindende adviezen. 
 
Wat is een bindend advies 
Indien je een klacht indient bij het SKGZ wordt er door de geschillencommissie onderzoek gedaan en volgt 
(in de meeste gevallen) een bindend advies. Dit betekent dat zowel de klager als de zorgverzekeraar zich 
aan deze uitspraak moeten houden. Er is geen mogelijk om in beroep te gaan.  
Mocht je het niet eens zijn met het bindende advies kun je naar de rechter gaan, echter die zal slechts een 
marginale toetsing doen. De rechter kijkt bijvoorbeeld of de SKGZ zich aan de regels heeft gehouden. De 
rechter zal uitspraak doen in het voordeel van de klager als er grote fouten zijn gemaakt. 
 
Hieronder volgen een aantal bindende adviezen welke betrekking hebben op pgb vv over de periode 2019 
tot september 2020. Opvallend is dat er weinig klachten zijn over ernstig zieke kinderen. 
 
Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ202000315 (volwassen) 
Verzoekster heeft aanspraak op 490 minuten Persoonlijke Verzorging en 250,2 minuten Verpleging per 
week, verleend door een familielid. 
Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor zorg in natura door een niet- 
gecontracteerde zorgverlener. De aanvraag betrof 630 minuten Persoonlijke Verzorging en 250,2 minuten 
Verpleging per week. De ziektekostenverzekeraar heeft hiervan 350 minuten Persoonlijke Verzorging en 110 
minuten Verpleging per week toegekend. Lopende de geschilprocedure bij de commissie heeft de 
ziektekostenverzekeraar gesteld in het geheel geen vergoeding te willen verlenen, aangezien is gebleken 
dat de zorg wordt verleend door een familielid. De commissie overweegt dat in de door de 
ziektekostenverzekeraar genoemde wetten niet is geregeld dat zorg niet mag worden verleend door 
een familielid. Daarom moet worden beoordeeld op hoeveel uren zorg verzoekster aanspraak heeft. Omdat 
het Zorginstituut heeft geoordeeld dat alleen de zorg in verband met de transfers in het zorgplan niet is 
onderbouwd, bestaat aanspraak op overige geïndiceerde uren. Dit betreft 490 minuten Persoonlijke 
Verzorging en 250,2 minuten Verpleging per week. 
 
 
Bindend advies GcZ, 15 september 2020, SKGZ201901865 (volwassen) 
De zorgverzekeraar heeft na bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen telefonisch contact 
opgenomen met de indicerend wijkverpleegkundige. Zij heeft hierna de indicatie verlaagd naar 455 minuten 
(7 uren en 35 minuten) Persoonlijke Verzorging per week. 
 
 
Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201801634 (volwassen) indicatie HBO 5 volgen 
De commissie begrijpt de stelling van de zorgverzekeraar aldus dat verzoekster zijns inziens naar inhoud en 
omvang niet redelijkerwijs op de geïndiceerde Verpleging en Persoonlijke Verzorging is aangewezen, zoals 
bedoeld in artikel 2.4 van de 'Algemene voorwaarden' van de zorgverzekering. De bevoegdheid tot het 
vaststellen of, en zo ja, in hoeverre een verzekerde van 18 jaar of ouder naar inhoud en omvang is 
aangewezen op verpleging en verzorging heeft de zorgverzekeraar 
bij uitsluiting toegekend aan BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundigen. Dit volgt uit artikel 5, 
derde lid, onderdeel a, van het 'Reglement Zorgverzekeringswet Persoonsgebonden Budget (Zvw- pgb)' van 
de zorgverzekeraar (verder: het reglement). Aangezien bij verzoekster een indicatie is gesteld door een 
verpleegkundige die aan deze eisen voldoet, is de zorgverzekeraar gehouden die indicatie in 
beginsel te volgen. Er is alleen ruimte voor het afwijken van de gestelde indicatie als zorg is 
geïndiceerd die niet behoort tot de zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden dan wel evident 
is dat verzoekster niet naar aard en inhoud is aangewezen op de geïndiceerde Verpleging en/of 
Persoonlijke Verzorging. 
 
Bindend advies 
7.1. De commissie beslist dat: 
(i) de zorgverzekeraar is gehouden aan verzoekster een PGB vv toe te kennen op basis van 7 uren 
Verpleging en 30 uren en 55 minuten Persoonlijke Verzorging per week voor de periode van 14 augustus 
2018 tot en met 2 oktober 2018, en voor de periode van 1 april 2019 tot en met 13 september 2019 
uitsluitend voor zover op grond van de Wlz geen aanspraak kan worden gemaakt op zorg; 
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Bindend advies GcZ, 2 september 2020, SKGZ201902630 afwijken van indicatie 
De ziektekostenverzekeraar mag beoordelen of de geïndiceerde zorg behoort tot de aanspraak verpleging 
en verzorging zoals bedoeld in de zorgverzekering. In dat verband is het aan hem na te gaan of het zorg 
betreft zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en of sprake is van een geneeskundige context. 
 
 
Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201801630 contact Indiceerder bij afwijzing 
Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een PGB vv. De 
ziektekostenverzekeraar is van mening dat begeleiding bij de toiletgang moet worden gezien als 
'gebruikelijke zorg' en dat van de huisgenoten van verzoekster mag worden verwacht dat zij deze 
zorg aan haar leveren. De commissie oordeelt dat het aan de indicerend wijkverpleegkundige is bij de 
indicatiestelling duidelijk te onderbouwen welke inzet wél of niet van het (sociale) netwerk van een 
verzekerde mag worden verwacht. Voor zover over (het ontbreken van) een dergelijke onderbouwing vragen 
rijzen, ligt het op de weg van de ziektekostenverzekeraar hierover contact op te nemen met de indicerend 
wijkverpleegkundige. In dit geval heeft de ziektekostenverzekeraar dat nagelaten. Dit leidt tot de conclusie 
dat de ziektekostenverzekeraar ten onrechte geen PGB vv heeft toegekend voor de onderhavige zorg. 
Bindend advies GcZ, 1 juli 2020, SKGZ201901021 afwijzing bij ontbreken motivatie 
Verzoeker wenst aanspraak te maken op een PGB vv en heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de 
ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft deze aanvraag slechts voor een deel toegekend. 
Het deel van de zorg dat is geïndiceerd omtrent de toiletgang en het medicatiegebruik mag volgens hem niet 
bij indicatie worden betrokken, omdat dit redelijkerwijs van het netwerk van verzoeker kan worden verwacht. 
Verzoeker heeft dit betwist. De commissie overweegt dat onduidelijk is of de indicerend 
wijkverpleegkundige de inzet van het netwerk bij de indicatiestelling heeft betrokken. Het lag op de 
weg van verzoeker deze onduidelijkheid weg te nemen. Verzoeker is hierin niet geslaagd. Om die reden 
beslist de commissie dat de ziektekostenverzekeraar geen hoger PGB vv hoeft toe te kennen. Ook bestaat 
geen reden om verzoeker de verzochte schadevergoeding toe te kennen. 
 
 
Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900693 onderbouwing zorg 
De indicerend verpleegkundige heeft niet onderbouwd waarom verzekerde niet in staat is om de 
geïndiceerde zorg zelf uit te voeren. Ook is niet aangegeven hoe de zorg aangeleerd wordt aan verzekerde.  
 
 
Bindend advies GcZ, 17 april 2019, SKGZ201801098 kind met insulinepomp 
Vast staat dat de wijkverpleegkundige - na correctie - een indicatie heeft gesteld van totaal 1020 minuten 
Persoonlijke Verzorging en Verpleging per week. De ziektekostenverzekeraar heeft hiervan 705 minuten per 
week toegekend, deels uit coulance. Het verschil bedraagt derhalve 315 minuten per week. De indicerend 
wijkverpleegkundige heeft voor het berekenen van de koolhydraten, het afwegen van het eten en het door 
middel van een insulinepomp toedienen van de insuline totaal 315 minuten geïndiceerd. Het aantal minuten 
is als volgt opgebouwd: 3 x 10 minuten per dag voor de hoofdmaaltijden (x 7 = 210 minuten per week) en 3 x 
5 minuten per dag voor de tussendoortjes (x 7 = 105 minuten per week). Dit deel van de indicatie is door de 
ziektekostenverzekeraar afgewezen op de grond dat deze zorg niet onder Verpleging of Persoonlijke 
Verzorging valt, maar onder zorg zoals diëtisten plegen te bieden. 
 
Vast staat dat de ziektekostenverzekeraar contact heeft gezocht met de indicerend wijkverpleegkundige 
omdat door deze een rekenfout was gemaakt. De rekenfout zag niet op het deel van de indicatie dat 
uiteindelijk door de ziektekostenverzekeraar is afgewezen. Hoewel de ziektekostenverzekeraar in het 
reglement heeft bepaald dat hij de indicatie eenzijdig mag verlagen en hiertoe geen contact hoeft te zoeken 
met de wijkverpleegkundige geldt - nog afgezien van de vraag of een dergelijke bepaling in stand kan blijven 
- dat wél contact heeft plaatsgevonden over een ander deel van de indicatie. Onbegrijpelijk is dan ook 
waarom toen de onderhavige kwestie niet is besproken. Dit klemt temeer aangezien een deel van de 
afgewezen uren - namelijk het toedienen van de insuline/bolus - in andere onderdelen van het zorgplan ook 
is genoemd én door de ziektekostenverzekeraar is toegekend. Dat althans dit deel van de 315 minuten niet 
valt onder Verpleging of Verzorging is daarom niet in te zien. 
Daarnaast volgt uit het advies van het Zorginstituut van 18 februari 2019 dat de in het geding zijnde zorg in 
dit verband wél is aan te merken als zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De 
ziektekostenverzekeraar is daarom gehouden ook de resterende 315 minuten ten behoeve van verzekerde 
toe te kennen. 
Conclusie 
9.4. Het voorgaande leidt ertoe dat het verzoek dient te worden toegewezen. 
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Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201801630 toiletgang gebruikelijke zorg? 
Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een PGB vv. De 
ziektekostenverzekeraar is van mening dat begeleiding bij de toiletgang moet worden gezien als 
'gebruikelijke zorg' en dat van de huisgenoten van verzoekster mag worden verwacht dat zij deze zorg aan 
haar leveren. De commissie oordeelt dat het aan de indicerend wijkverpleegkundige is bij de 
indicatiestelling duidelijk te onderbouwen welke inzet wél of niet van het (sociale) netwerk van een 
verzekerde mag worden verwacht. Voor zover over (het ontbreken van) een dergelijke onderbouwing 
vragen rijzen, ligt het op de weg van de ziektekostenverzekeraar hierover contact op te nemen met de 
indicerend wijkverpleegkundige. In dit geval heeft de ziektekostenverzekeraar dat nagelaten. Dit leidt tot de 
conclusie dat de ziektekostenverzekeraar ten onrechte geen PGB vv heeft toegekend voor de onderhavige 
zorg. 
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Signalen 
Ouders 

5  
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Verzorging zoon door ons veel goedkoper (1) 
Hierbij even kort een deel van de zorg voor onze zoon. 
Hij zit 24/7 vast aan twee infuuspompen. Voor al zijn voeding, medicatie en vochtcompensatie (hij verliest 
ruim 4,5 liter per dag uit zijn stoma) is hij afhankelijk van zijn Centraal Veneuze Lijn.  
Dit is een grote infuuslijn die in een groot bloedvat is ingebracht en uitkomt in je hart. Omdat er nog weinig 
opties over zijn voor plaatsing van nieuwe lijnen is hygiëne een eerste levensbehoefte bij de zorg. Het is 
letterlijk zijn levenslijn. 
De hele dag door zijn we bezig met wisselen van infuuszakken, alarmen van pompen tussendoor (niet 
planbaar), wisselen van pompsystemen, toezicht houden op lijn die aan de rolstoel hangt en medicatie 
toedienen via de lijn. Daarnaast nog intensieve stomazorg (door de 4.5 liter vochtverlies) met vaak 
geïrriteerde huid.  
Lekkage is niet planbaar. Gemiddeld zo'n 4 lekkages/ wisselingen op een dag.  
Ook geven we per dag twee injecties subcutaan. Al met al is 24 /7 veel toezicht en alertheid nodig en 
iemand die kan en mag ingrijpen bij onplanbare zorg. Deze zorg kan niet even door de buurvrouw worden 
overgenomen.  
 
Voor rust in het gezin (ook voor de andere kids) en zekerheid van goede zorg ben ik als ouder thuis en doe 
daarnaast vrijwilligerswerk in een zorg instelling als de situatie thuis het toe laat en ben nog sociaal actief.  
Dus thuis zorgmoeder zijn betekent niet dat je automatisch overspannen bent en geen eigen dingen kunt 
hebben. Iets waar zo mee geschermd wordt ....  
 
Nog een erg belangrijk iets vind ik:  
Ik heb uitgerekend: Als ik 3 dagen zou gaan werken kost dat de ZV € 3.927 euro een externe zorgverleners. 
Zou ik deze zorg zelf doen € 792 euro. Tel uit je winst ZV.... 
 

Verzorging 4-jarig kind (2) 
hoi hallo 
wij hebben een zeer zorg intensief kindje van 4 jaar oud. haar naam is xxxxxxxx. 
wij als ouders willen graag lid worden bij jullie. zeker nu die pgb situatie speelt. 
Xxxxxxx wordt 6 a 7x per dag en nacht gekatheteriseerd 
is TPV afhankelijk, heeft een PEG sonde waar wij haar medicatie over geven, maaginhoud ermee uit kunnen 
halen. Ook heeft ze een ileo-stoma. 
Xxxxx heeft inmiddels al 24 operaties ondergaan. is vaak erg ziek. Alle zorg doen wij zelf, ook op school. Wij 
maken ons zeer veel zorgen dat al deze handelingen worden geschaard onder ouderlijke zorg en dat het 
pgb daar niet voor is zoals de Indiceerder stelt. Zij zei dat we alle handelingen via een verpleegkundige 
moeten laten doen. Wij willen kwaliteit van leven voor onze xxxxx. 
 

Geen pgb, ouders moeten maar werken (3) 
Ons zoontje dubbel kind intensief (EMB / darmfalen heeft zijn ouders hard nodig voor zorg. De handelingen 
zijn via OKE wijze aangeleerd maar complex ( niveau 5) ic zorg. Ook zijn de handelingen traumatisch, 
dagelijks prikjes bloedverdunners. Hij heeft s’nachts  toezicht nodig. Alle artsen zeggen dat hij veel zorg en 
toezicht nodig heeft. De aandoeningen die hij heeft komen gecombineerd niet in ons land voor . Alleen 
darmfalen is een 24 uur zorg . Kind leeft op infuus thuis.  De meervoudige handicap is ook 24/7 zorg. Ons 
kind kan alleen bij ons thuis leven als wij pgb krijgen en hij daarnaast ZZP’ ers heeft die meehelpen. De zorg 
is 24/7. Wij slapen naast hem. Wij staan op met hem en brengen hem zelf naar de dagbesteding . Alle 
artsen ondersteunen onze zorgvraag. Alle academische centra ondersteunen ons.  
Wij krijgen geen genoeg verpleegkundigen rond in ons team. Er is een landelijk tekort. De verpleegkundigen 
die wij hebben zijn ervaren en hebben op Nicu en ic gewerkt. Ze kunnen hem geen seconde alleen laten 
thuis. Wij rapporteren dagelijks in caren. De zorg van ons zoontje is ziekenhuis verplaatste zorg. Ook als hij 
naar het ziekenhuis moet kunnen wij geen 2 minuten van zijn zijde afwijken. Wij nemen de 
pompen/medicijnen alles zelf mee. Ons zoontje komt in het ziekenhuis bij complicaties. Men vraagt niet wat 
hij nodig heeft, maar wat ze voor mij kunnen doen. Wij doen alles zelf, ook tijdens een opname.  
Nu zegt de indicerend verpleegkundige dat wij ouders geen pgb krijgen en maar moeten gaan 
werken. Werken is vrij lastig. Wij werken beiden gedeeltelijk. Ons zoontje heeft regelmatig afspraken / 
complicaties/ opnames. Wij zitten in één vicieuze cirkel.  Wij willen ons zoontje thuis opvoeden. Dat recht 
heeft elk kind. Dit is een noodkreet van een moeder, met een ernstig zieke zoon. Help ons. 
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KTZ organisatie geeft geen pgb meer af (4) 
Onze zoon van 3.5 heeft het xxxxx syndroom, heeft diverse medische problematiek waaronder een 
hartafwijking, is sondevoeding afhankelijk (PEG sonde), verstandelijk beperkt en krijgt diverse medicijnen. Bij 
de aanvraag van de verlenging PGB krijgen we van xxxx thuiszorg te horen dat ze de indicatie niet meer 
wilden geven, omdat we geen recht meer zouden hebben op PGB. Via een andere zorg organisatie hebben 
we alsnog een indicatie gekregen, echter wilde de zorgverzekeraar hier niet aan meewerken. We zijn 
immers als ouders gewend om te zorgen voor ons kind en hebben ons dit eigen gemaakt. Alle ouders 
moeten nu eenmaal voor hun kinderen zorgen... Dat het ons dag en nacht kost, hadden ze geen boodschap 
aan. Dankzij een volhardende kinderverpleegkundige uiteindelijk toch een verlenging gekregen met daarbij 
schriftelijk de mededeling dat we dit volgend jaar niet meer hoeven te verwachten!   
Natuurlijk zorgen we met liefde voor ons kind, maar dankzij PGB kunnen we dit volhouden. Het geeft ons 
een kleine beetje vrijheid, waarvan we al zoveel hebben moeten inleveren. 
 

Handreiking en zorg dochter (5) 
Met grote verbazing heb ik de nieuwe handreiking voor pgb gelezen. Vooral de inleiding van zorgen voor, 
naar zorgen dat vond ik al naar. Helaas heb ik niet zoveel tijd om uitgebreid te reageren, maar toch wil ik 
even kort mijn reactie geven.  
 
Ik heb een kind met een hartspierziekte en een energie stofwisselingsziekte. Hierdoor heeft zij geen tot 
weinig evenwicht, kan zij niet eten en drinken, moet zij elke 3 uur speciale voeding hebben welke niet met 
een pomp gegeven kan worden, moet zij elk meetmoment 3 slokjes water nemen wat zij niet zelf kan omdat 
haar keel anders verdikt en zij dan niet meer verstaanbaar is, moet zij elke dag zo'n 3 kwartier oefeningen 
doen van de fysiotherapeut met veel hulp, en kan zij elk moment spugen waardoor er direct nieuwe voeding 
gegeven moet worden ivm flauw vallen. Ook moet zij elke 2 maanden een nieuwe mickey button welke ik 
zelf inbreng.   
Door deze zorgen heb ik mijn werk in de thuiszorg moeten stoppen. Ik kon het werken niet meer 
combineren met elke 3 uur 3 kwartier afwezig te zijn en elk moment weg moeten kunnen. Kinderthuiszorg 
was niet inzetbaar omdat het niet gaat om geplande zorg. Gelukkig samen met een fijne verzekering de xxxx 
een pgb gekregen waardoor ik weer een beetje kon leven in plaats van overleven. Helaas lees ik in de 
handreiking dat bijna alle zorg nu voor de ouders gebruikelijk gaat worden en daar dus geen pgb meer voor 
beschikbaar komt. Ik maak me ernstig zorgen hoe dit straks zal verlopen. Ik zal weer aan het werk moeten, 
maar werk waarbij ik binnen 10 minuten bij school kan zijn en elke 3 uur 3 kwartier sondevoeding kan geven 
is haast niet te vinden. Daarnaast als ik overdag werk, zou ik s nachts moeten kunnen slapen. Hoe gaan 
zulke dingen opgelost worden als ik s nachts nog 2 uur bezig ben met sondevoeding in te spuiten? Ook vindt 
mijn dochter al de vreemde handen aan haar lichaam zitten niet fijn. Zij heeft iemand nodig die haar echt 
goed kent, om op tijd haar toestand te kunnen signaleren. In het verleden is gebleken dat de wisselende 
mensen van thuiszorg hierbij niet geschikt waren, als voorbeeld, iemand denkt dat ze plakkerig is omdat het 
warm is, terwijl eigenlijk haar hart het op dat moment heel moeilijk heeft en op tijd naar gekeken moet 
worden.  
Daarnaast heb je nog de financiële kwestie, wat het allemaal erg duur gaat maken bij zulke kinderen. Bij 
thuiszorg zit je al gauw tussen de 80 en 120 euro per uur. Terwijl dat met een pgb maar 23 euro is.  
 
Ik hoop zeker dat al deze kwesties nog eens goed bekeken gaan worden. Voor mij gezien is het nu 
onmogelijk om dit plan door te zetten, en zal het alleen maar ten koste gaan van de kinderen, die al elke dag 
genoeg worden geconfronteerd met hun beperkingen en pijn. Help ons. 
 

Organisaties die het PGB kapot willen maken (6) 
Brrr ik krijg een heeeel naar gevoel bij dit document. 
De houding van de vpk's waar zij mee spreken is toch heel anders als de vpk's waar ik mee spreek!  
Ik vind het zo denigrerend om ons, ouders, weg te zetten als incompetente graaiers... Ze zeggen het alleen 
in iets nettere verwoording.  
 
We hebben het zelf ook al meegemaakt. Bij KTZ organisatie een indicatie voor 5 uur zorg in de week (voor 
een kind van 4 jaar met 2 hartafwijkingen, trachea malacie, ileostoma, vesico stoma en bindweefsel 
aandoening, dat 2 uur per dag naar school kan gaan m.b.t. energie. Was vergelijkbaar met toiletgang, 
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paracetamol geven en bij je kind kijken voordat je gaat slapen. Zelfs de zorgverzekeraar was het er niet mee 
eens en we moesten een aanvraag doen via een andere vpk: resultaat = 10 uur erbij. Nu betalen we daar 
onze zorgverlener van. Die i.t.t. KTZ organisatie wél flexibel is, kan komen wanneer wij willen (ook avond en 
nacht) en altijd een vast gezicht waardoor ons kind zich eindelijk veilig voelt tijdens de verzorging.  
Succes!  
Hebben jullie hulp nodig laat het dan weten. Ik ben hier zo woest over dat ik me sinds onze herindicatie hard 
maak tegen organisatie die het PGB kapot willen maken. Ik heb bewijslast voldoende op papier maar vrees 
dat het vechten tegen de bierkaai is.  
 

Zorg leveren aan chronisch ziek kind (7) 
Na aanleiding van het bericht over de nieuwe regels pgb wil ik graag ook mijn reactie geven. 
Van mening ben ik dat ouders het recht hebben om zelf de zorg in te delen dan wel in te vullen op wat voor 
manier van ook voor hun kind. Een ouder kent hun kind als geen ander en weet wat hij/zij nodig heeft. Je 
kan dan ook op geen enkele manier verwachten dat ze 'dit probleem' want zo voelt het hoe onze zieke 
kinderen worden omgeschreven maar ons probleem is en wij dit met een eigen netwerk gaan oplossen. Niet 
iedereen beschikt over een netwerk. Dit betekent dus dan 1 ouder haast verplicht is op eigen kosten thuis 
moet blijven. Er zullen hier dan ongetwijfeld vele financiële problemen uit voortkomen omdat deze ouders 
vastlopen terwijl ze al zorgen genoeg hebben. 
Mijn vraag is ook...Wie gaat er voor mijn kind zorgen als ik geen pgb meer krijg? Er is nu onvoldoende zorg 
in tye kopen omdat ik te horen krijg dat er geen vpk zijn. Kan ik diegene wel de zorg toevertrouwen? Wie 
gaat er mee naar de logopedie, de fysiotherapie, t revalidatiecentrum en de vele andere afspraken? Wat is 
mijn rol dan als ouder zijnde?  
Wat wij als ouder zijnde doen is zorgen met alle liefde en zaligheid dat ons kind kan ontwikkelen en zo 
zelfstandig mogelijk kan worden maar daar heeft een chronisch ziek kind wel degelijk een vertrouwd iemand 
bij nodig want wie gaat dan de gesprekken aan en hoe volg je de ontwikkeling van t kind nog? Een chronisch 
ziek kind mag geen reden zijn om te gaan schrappen met t pgb. Een chronisch ziek kind heeft een ouder 
nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat de mensen die dit verzinnen eens een dag mee willen 
lopen met ons ouders om te kijken en te voelen hoe het is om te zorgen voor een chronisch ziek kind want 
wij doen niet ipv zorg nee wij doen en en en. 
 
 

Onze dochter (8) 
Via meerdere kanalen heb ik het bericht gelezen over de concept handreiking PGB kindzorg.   
Onze dochter van 14 met energie stofwisselingsziekte ontvangt nu een PGB ZVW. Voor ons zou dit vreselijk 
zijn als dit zou verdwijnen! 
Door haar ernstige gebrek aan energie, epilepsie, grote kans op ‘strokes’ heeft zij overal hulp en toezicht bij 
nodig. Toewerken naar zelfredzaam en eigen verantwoording gaat bij haar nooit gebeuren. Sommige 
handelingen kán ze zelf, maar moeten toch uit handen worden genomen omdat het anders ten koste gaat 
van de energie voor belangrijker zaken. Haar zorg zal nooit samen kunnen vallen met een ‘normaal’ 
gezinsleven. Een ‘normaal’ kind van 14 maakt en eet zelf zijn ontbijt, tussendoortjes en lunch. Daar kook je 
alleen het avondeten voor. Onze dochter krijgt meerdere momenten per dag sondevoeding, of ik maak, snij 
en help haar bij oraal eten. Dit is niet vergelijkbaar met ‘normaal ouderschap’! Zij kan niet ‘een uurtje alleen 
thuis blijven’ zoals een normale 14 jarige.  
Een ‘normale’ 14 jarige help je niet meer bij wassen, aankleden, maandverband verwisselen.  
Gezien zij meerdere keren per dag korte zorg momenten heeft, en deze zorg onvoorspelbaar en niet 
planbaar is, kon de kinderthuiszorg deze zorg niet bieden. Ik mocht deze momenten ook niet aan elkaar 
rijgen om zodoende een aantal dagdelen iemand via ZIN te laten komen. PGB was dus de enige oplossing. 
Wij krijgen ongeveer 30u geïndiceerde zorg! Als een verpleegkundige of verzorgende, of een instelling deze 
zorg op zich had genomen, dan waren de kosten vele malen hoger geweest! Maar die mogelijkheid is er 
niet. Thuiszorg komt niet vanwege de niet planbare zorg. Een dagopvang voor de problematiek van onze 
dochter is er niet in onze regio en is onze dochter ook niet bij gebaat. Het zou absurd zijn als al deze zorg, 
waar professionals een flink tarief voor ontvangen, en die duidelijk normale zorg voor een 14 jarige ontstijgt, 
niet meer uitbetaald gaat worden omdat de ouders deze zorg tóch wel verlenen! Ik meen dat de keus om 
zorg via een PGB te regelen een basisrecht is. Iedereen zou de keus moeten hebben om de geïndiceerde 
zorg zelf in te kopen middels een PGB. Dan kun je niet zeggen dat als die zorg door derden geleverd zou 
worden, er wél voor betaald wordt, en als de ouders ervoor kiezen deze zorg zelf te leveren, dat dan niét 
betaald wordt! Soms is de keus voor derden er gewoonweg niet. En ook niet iedereen heeft een sociaal 
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netwerk dat bij kan springen. Op het moment dat ouders daaraan dreigen onderdoor gaan, en daardoor niet 
goed zorg meer kunnen dragen voor hun kind, zijn alle ‘besparingen’ tenietgedaan, en zullen er alleen nog 
maar veel meer kosten gemaakt moeten worden, voor het zieke kind én hulpverlening voor de rest van het 
gezin! 
Ik hoop dat er zeer veel reacties bij u binnen komen en dat de 2e kamer zal luisteren naar al deze 
schrijnende verhalen. Op deze manier mag er niet omgegaan worden met ouders van ernstig zieke 
kinderen! 
 

Bizar (9) 
Ik werd gewezen op de nieuwe regels. bizar! Hoeveel er “normaal” moet worden. Mijn zoon van 5 kan “niks”. 
ja niks klinkt zo kortzichtig want knuffelen kan hij als de beste, maar daarvoor moet ik hem pakken, tillen, 
dragen en bij me nemen. Prima hoor met alle liefde. Zoals ik altijd alles voor hem met alle liefde doe. Ook als 
ik op mijn tenen loop & eigenlijk niet meer kan. Ik ga door, want als ik hem niet was, verschoon, til, sonde 
vervang, medicatie geef en ga zo maar door doet niemand het. En als ik het niet doe, krijgen we ziekenhuis 
opnames die veel duurder zijn dan de pgb budgetten.  
Laten we het ajb niet zo ver komen. Laten we samen op staan voor de zorg van onze kinderen en de ouders 
die het met alle liefde geven. die 24/7 klaar staan.  
 

Korting uren op pgb (10) 
Wij zij xxxxx ouders van xxxxxxt, hij heeft een energie stofwisselingsziekte met bijbehorende symptomen. 
Sinds eind 2016 ontvangen wij via zorgverzekeraars xxxxxx een ZVW pgb Informeel. 
De uren liggen op 33 uur per week persoonlijke verzorging en 8 uur en 45 minuten verpleging per week. 31 
juli loopt zijn indicatie af en we hebben al een herindicatie aangevraagd bij de kinderverpleegkundige die ook 
sinds 2016 de indicaties voor ons doet. Nu is de herindicatie berekend en ze komt nu op 11 uur totaal in de 
week i.p.v de 41 uur en 45 minuten van de vorige indicatie. Zonder enige toelichting. Dit kan toch niet waar 
zijn????!!!!! Er is niets veranderd aan de zorgvraag! Onze zoon heeft de zorg nog steeds nodig en het kan 
gewoon niet zo zijn dat hij op 31 juli de zorg nog geleverd krijgt en op 1 augustus niet meer terwijl hij het wel 
nodig heeft?! Niemand heeft ons geïnformeerd over zogenaamde andere regels met betrekking tot de 
herindicatie ook de zorgverzekeraar niet, heel vreemd.  
Ik hoop dat jullie deze reactie kunnen gebruiken gezamenlijk met alle andere reactie van ouders! We moeten 
hier echt iets aan doen!  
 

Voorstel PGB (11) 
Mij werd het nieuwe voorstel toegezonden voor pgb bij intensieve kindzorg. Graag wil ik op dit voorstel 
reageren. Onze dochter kan nu thuis krijgen wat ze nodig heeft aan zorg en begeleiding, juist omdat er 
informele zorg kan zijn. Zorg die niet planbaar is, en waardoor ik altijd bij haar thuis ben. Als ik deze zorg niet 
meer kan geven omdat ik een andere baan moet nemen, waar moet mijn dochter dan naar toe? Wie zorgt er 
dan voor haar? Dat ouders zelf door middel van pgb en informele zorg de zorg kunnen verlenen, wil niet 
zeggen dat ouders dit ook redden zonder pgb.  
De problemen die op ons pad gaan komen als dit wordt doorgezet, zijn voor mij niet te overzien. Ik hoop dan 
ook van harte dat hier opnieuw realistisch naar wordt gekeken. Laat de pgb en laat informele zorg bestaan! 
Het is veel goedkoper dan inhuren van kinderverpleegkundigen. 
Zodat ouders en kinderen krijgen waar ze recht op hebben. In ons geval: bij elkaar kunnen zijn, met elkaar 
kunnen genieten van de dag. Er mogen zijn… 
 

Kindlief net volwassen (12) 
Als ik de handreiking lees t.b.v. indiceren voor kindzorg, ben ik blij dat kindlief net volwassen is geworden 
Wat mij opvalt is het volgende: 
1. De kinderverpleegkundige wordt gezien als een soort alleskunner en allesweter. Een 

kinderverpleegkundige is geen maatschappelijk werker. Ik ben ervan overtuigd dat zij goed kunnen 
indiceren welke medische zorg een kind nodig heeft, maar heb mijn twijfels bij het stuk 'inschatten of 
de draagkracht van de ouders dat aankan.' Hiermee gaat de kinderverpleegkundige nadrukkelijk op 
een andere stoel zitten dan waarvoor zij/hij is opgeleid. Een (eenmalig) idicatiegesprek kan dit  stuk 
zeker niet in kaart brengen. 
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2. Het leveren van medische zorg wordt gelijk geschaard aan het 'zorgen voor een kind'.  Naar mijn mening 
twee verschillende dingen. Daardoor vervalt het begrip 'gebruikelijke zorg'. (zie pag. 31) 

3. Het (aanleren) van eigen regie. Dit is een groot goed. Maar eigen regie is niet hetzelfde als 
zelfredzaamheid. Voor sommige kinderen zal zorg, bewaking, enz. levenslang nodig zijn. 'Iemand 
met geamputeerde benen zal nooit kunnen lopen, hoe vaak je het ook voordoet'. Er wordt wel 
gesproken over levenslange zorgvraag, maar ook daar wordt verwezen naar verpleegkundig 
kinderdagverblijf, kinderzorghuis en Jeugdwet. Alsof er geen kinderen zijn met een levenslange 
zorgvraag die gewoon naar school gaan. (pag. 21) 

4. Het dilemma op pag. 22 vind ik stuitend: hierbij wordt het aanvragen van een pgb gelijkgesteld met het 
opheffen van inkomensderving. Wij hebben al jaren een pgb. Niet zozeer omdat we vanaf dag 1 alle 
zorg zelf wilden organiseren, maar omdat de thuiszorg de gevraagde zorg niet kon leveren, en nu 
nog niet. Inmiddels is het hebben van een pgb een groot goed: zelf de regie voeren over waar en 
wanneer de benodigde zorg geleverd wordt en vooral ook door wie. Ik ken meerdere ouders die 
minder zijn gaan werken, of zelfs gestopt zijn, om reden van ontbreken van zorg voor hun kind. Als 
er een mogelijkheid is om dan een gedeelte van het werk (want het is echt werk) betaald te krijgen, 
is dat fijn. Dat geeft zekerheid (tot een bepaalde hoogte) en rust voor kind en rest van het gezin. 

5. Er wordt gewezen op ouderlijke verantwoordelijkheid. Het verantwoordelijk zijn voor iets/iemand betekent 
niet dat je alles zelf moet doen. Dat wordt hier in de conceptversie zeker bedoeld. Ik vind het 
belangrijk dat de zorg niet alleen door ouders verleend wordt. Zo vergroot je de zelfstandigheid van 
het kind. Dat ouders een deel van de zorg betaald op zich nemen (om alle gaten, annuleren enz. op 
te vangen, vind ik ook een groot goed. De indicatie zou niet gebaseerd moeten zijn op het gedeelte 
zorg dat de ouders (onbetaald) kunnen leveren, maar wat de medische zorgvraag van het kind is. 
Hoe die zorg daarna ingevuld gaat worden, is aan de ouders in samenspraak met het kind (indien 
mogelijk). Ik wens u veel wijsheid bij het ter discussie stellen van dit wel zeer eenzijdig naar 
verpleegkundigen toe geredeneerde stuk. 

Volgens deze handreiking wordt niet de zorgbehoefte van een kind in kaart gebracht, maar de te verlenen 
zorg door formele zorgverleners. Dat is een heel ander uitgangspunt. Het kind en zijn behoeften staan niet 
centraal, maar het scheppen van kaders voor een financieel verhaal. 
Informele zorgverleners worden geweerd. Daarbij horen, helaas, ook verzorgenden IG die geen zzp'er zijn. 
Zij hebben dan geen inschrijving KvK en hebben geen BIG-registratie (bestaat niet voor verzorgende) en 
komen daardoor alleen in aanmerking voor informeel tarief. Dit is een lacune in de regels (zowel bij zvw als 
wlz). Hierdoor hebben wij afscheid moeten nemen van zeer goede, op ouderwetse manier opgeleide, 
verzorgende. Haar opleidingsniveau is vele malen hoger dan dat van huidige HBO-V verzorgenden IG. 
 

Niet meer thuis wonen (13) 
Ik heb een zoon van nu 10 jaar. Hij is geboren met een open buikje en heeft 80 procent van zijn darmen 
verloren. Op dit moment is mijn zoon afhankelijk van infuus, sondevoeding, veel begeleiding op het gebied 
van zelfredzaamheid, motoriek, het leren eten en is hij in de nacht niet zindelijk (ontlasting en diarree). Het is 
een hoop zorg waar ik 24 uur per dag mee bezig ben, dus ook in de nacht met alarmen van de pompen, 
ontlasting en urine. Mijn zoon heeft z’n eerste 2 jaren in t ziekenhuis doorgebracht en veel wisselende 
contacten/verzorgers gehad waarbij momenteel ook een hechtingsprobleem speelt. Het is daarom voor hem 
belangrijk dat er 1 verzorger (moeder) voor hem zorgt. De zorg gaat 24 uur door. Zorg in natura is daarom 
onmogelijk. Ik ben ook in de nachten aan t werk. Er moet heel veel voorwerk gedaan worden zoals medicatie 
klaarmaken (13 giften per dag), blender dieet (dieetrecept 4 verschillende recepten per dag. Het is geen 
gebruikelijke zorg, het kost 24 uur lang tijd, de zorg gaat de hele dag door. Er is geen vast tijdstip wanneer 
mijn zoon ontlasting heeft, naar de wc moet met infuuspaal, verschoond moet worden (hij is 10 jaar). Er kan 
geen verpleegkundige 24 uur en ook in de nacht aanwezig zijn, daarnaast is het een inbreuk op mijn privacy 
en niet goed voor mijn zoons hechtingsproblematiek. Mijn zoon zou dan uit huis moeten, wat wij niet willen 
en schadelijk is voor mijn zoon. Een kind hoort bij de moeder te kunnen blijven. Er is te veel zorg, waardoor 
zorg in natura ook onmogelijk is. Dit mag ook niet overkomen hoop ik. Ik hoop dat de plannen niet 
doorgevoerd worden, het is schadelijk voor mijn zoon als hij niet thuis in blijven wonen. 
 

Het is niet normaal….(14) 

Als ouder van een (extreem) zorgenkind weet ik als geen ander hoe het is om alsmaar te moeten vechten 
voor de rechten en zorgen van je kind. Ik vind het ronduit beschamend dat de extra zorgen die ouders als 
informele zorg leveren wordt bestempeld als "gewone dagelijkse zorg". Ik heb 5 kinderen waarvan er 1 
geboren is met een open ruggetje. En ik kan u vertellen het is NIET normaal! De zorg voor mijn andere 
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kinderen valt in niets te vergelijken met de zorg die ik heb voor mijn zoontje met meervoudige beperkingen. 
Het is niet normaal om met regelmaat naar het ziekenhuis te moeten gaan. Het is niet normaal om je kind 
alsmaar te moeten tillen terwijl het kind al de leeftijd heeft dat het kind eigenlijk normaliter zou lopen! Het is 
niet normaal om dagelijks je kind te moeten katheteriseren en middels de blaas medicatie toe te dienen. Het 
is niet normaal om je kind spalkjes aan te trekken te moeten helpen transfers te maken van en naar zijn of 
haar rolstoel elke dag 24/7 te begeleiden in zo'n beetje alle mogelijke bezigheden van het nuttigen van 
voedsel tot de meest simpele handelingen die een kind normaliter zelfstandig zou kunnen doen/leren. Het is 
niet normaal dat ouders niet kunnen werken doordat zij fulltime voor een zorgenkindje moeten zorgen wat 
een baan vinden/houden voor velen onmogelijk maakt. Het is niet normaal dat de rest van het gezin alsmaar 
moet compenseren in het belang van de gezondheid van het kindje met extra zorgen. Er iets niets 
NORMAAL aan het hebben van en zorgen voor een kind met beperkingen. De PGB maakt het mogelijk voor 
velen ouders om ondanks omstandigheden het leven iets wat dragelijker en makkelijker te maken. Om een 
enigszins "normaal" gezinsleven te kunnen leiden voor zover dit lukt met alle extra's die komen kijken bij het 
verrichten van fulltime informele zorg. Vrij recent is ons een PGB middels de zvw toegekend. Een licht puntje 
na een lange periode van onzekerheden en weinig opties. Het weghalen van een PGB belemmert niet alleen 
de belangen van het kind zelf maar van het gehele gezin! De tijd en energie die je als informele zorgverlener 
maar ook als geheel gezin moet offeren in het belang van het kind. Gaat vaak ten koste van juist die dingen 
die het "normaal" belemmeren! Een baan is niet of moeilijk te vinden of te behouden in combinatie met de 
dagelijkse zorg die je als ouder verricht. Verpleegsters formele zorgverleners die flexibel inzetbaar zijn 
vinden aan de hand van het kind zijn of haar zorgbehoeftes is vrijwel onmogelijk voor velen gezinnen. 
Daarnaast heeft ook niet elk gezin een netwerk aan mensen die daar wel aan kunnen voldoen. Vaak ben je 
als ouder toch uiteindelijk de enige persoon die wel flexibel genoeg inzet baar is dit helaas wel ten koste van 
jouzelf en mogelijke ambities die je als ouder hebt of ooit had. Het kan en mag niet zo zijn dat je als ouder 
gestraft word omdat je ervoor gekozen hebt de zorg voor een extreem zorgenkindje op je te nemen. Moeten 
wij als ouders dan nu maar onze kinderen in een zorginstelling gaan stoppen wat uiteindelijk nog meer 
kosten met zich brengt ook nog. Om uiteindelijk een kind dus vrijwel geheel of merendeels te laten 
grootbrengen door vreemden verpleegsters e.d. terwijl wij als ouders juist zelf die verantwoordelijkheid 
namen?! Het kan toch niet zo zijn dat kinderen met beperkingen en hun gezinnen moeten lijden dan wel 
tekort komen en/of belemmerd worden in de opties en vrijheden in en de mogelijkheden in het dagelijkse 
leven. Wij doen ons best om onze kinderen een zo normaal mogelijk leven te bieden naast alle extra zorgen 
en ook lasten die daarbij komen kijken.  
In plaats van zulke gezinnen hierin het leven nog moeilijker te maken dan het vaak al is. Zou mantelzorg als 
ouder zijnde juist moeten worden gemotiveerd wat is nu beter voor een kind dan zoveel mogelijk thuis in 
eigen omgeving te kunnen opgroeien ondanks alle dagelijkse struggles waar het kind al mee te maken 
krijgt.!  
 

Gelukkig is zij er nog (15) 

Ik ben een moeder van 2 lieve meiden. Mijn jongste is 100% tpv afhankelijk. We hebben ontzettend veel 
meegemaakt maar gelukkig is ze er nog. Xxxx is nu 6 jaar en meer dan 30 operaties verder. Eerste jaar van 
haar leven heeft xxx in het ziekenhuis moeten verblijven  Daar heeft ze naast alle operaties nog 19 
lijninfecties gehad. Ik was toen nog niet getraind en deed de handelingen zelf nog niet. Het was een hel. Ze 
is zo vaak zo ziek geweest. Veel later zijn wij als ouders in het Amc getraind en alles geleerd. OKE is 
fantastisch. 
Toen we met xxxx eindelijk naar huis mochten hebben we in het begin nog met thuiszorg geprobeerd. Maar 
we hebben ze een paar keer niet steriel de plakker zien loshalen en de insteek van haar levens lijn zien 
schoonmaken. Gewoon zonder handschoenen. En nog veel meer fouten terwijl wij zo ons best deden. Na 
zoveel infecties en coma’s?! We vertrouwden niemand meer. Wie gaat de zorg van jouw kind nou schoner 
en beter doen dan als jij ouder zelf. Haar leven hangt van haar lijn af. Zonder lijn is er geen leven. Xxxxx 
heeft intensieve zorg. De hele dag door heleboel medicijnen, gedurende de nacht door lekken. 
(Diarree,plas).  
Na zoveel meegemaakt te hebben willen wij zelf en xxxx niemand meer die haar aanraakt. Behalve wij als 
ouders. Wij hebben een heel lang verhaal zoals alle ouders met kinderen met Tpv. Wij als ouders zijn 
hiervoor getraind. Wij als ouders weten hoeveel zorg dit is. Sinds xxxx thuis is heeft ze nog geen 1 keer een 
lijn infectie gehad. Wij doen het met liefde. Wij beschermen onze kinderen tegen alles. Wij weten wat wel en 
niet goed voor ze zijn. Dit willen en gaan we zo houden. De hoofdbehandelaar van haar in het andere 
ziekenhuis kan dit goed bevestigen.  
Waarom mogen we dat nu niet meer doen als informele zorgverlener? Absurd. 
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Beloftes zeggen niets en knokken voor het leven van je kind (16) 
Met tranen in de ogen lees ik weer de berichtgeving omtrent de PGB Kindzorg. De eerste maanden waren 
spannend, de hoop op leven was nihil maar we knokten samen met de mensen om hen heen. Een periode 
wat na xx jaar niet is verminderd misschien alleen maar meer is geworden. Hij is geboren met het xxxxxx 
xxxxxx syndroom en heeft naast beperkingen ook een chromosoom afwijking. Ook is hij rolstoelgebonden. 
Doordat hij doof/blind is heeft hij 24 uurs zorg nodig.  
Omdat hij kind is, ons kind was de wens om hem thuis te helpen om te ontwikkelen. En met alle hulp die wij 
samen met onze eigen team hebben gaat dat goed. Al snel kwamen we in contact met xxx , een organisatie 
waarvan wij als eerste dachten dat we geluk hadden. Want zo vertelde ze hun cliënten waren KONING. 
Echter was dat het grootste drama die we hebben gekend in onze periode naar de zoektocht naar goede 
hulp wat aansloot bij ons gezin. 
Ze wilde wel even een intake doen.  Ze wilde hem veel zwaarder indiceren da noodzakelijk maar als ouders 
moest je daar niet tegen ingaan want het was "Toch ons budget” niet? Nee maar wel een stempel die hij 
anders zijn hele leven met zich droeg. En wij vonden dat je zuinig met het geld van de maatschappij moest 
omgaan. We hebben geweigerd om hieraan mee te werken en de zorg die we thuis afnamen beperkte zich 
niet tot onze zorg vraag.  Wij hebben de zorg juist nodig in de begin uren van de dag.(Katheteriseren  en 
vernevelen, uitzuigen ) zodat hij op tijd op de dagbesteding/school kon zijn.  Hun antwoord was: "helaas ons 
personeel moet eerst haar eigen kinderen naar school kunnen brengen. BIZAR waar de cliënt koning was?  
De zorg was matig en vaak geen vervanging bij ziekte van het personeel. Aangezien ik zelf uit de zorg kom 
hebben we de beslissing moeten nemen om de zorg zelf op te pakken met alle gevolgen van dien. Ineens 
was ik thuis degene die de zorg verleende. Een voordeel want geen vreemde wisselende gezichten, en de 
rust keerde ook in het gezin terug. Ook de andere kinderen voelden zich ontspannen want er werd nu alleen 
door de ouders regels opgelegd of aandacht gevraagd. Een win win situatie dus. xxxx doet het er goed op. 
En langzaam durfde ook wij weer mensen binnen het gezin toe te laten. Soms geschoolde maar ook 
ongeschoold die bereid waren de medische handelingen te leren en zij konden wel op de exacte tijd van 
hulp inspringen. Ook in noodsituaties konden we een beroep om hen doen. Dat wat bij xxx niet kon. 
 
 
Omdat we toch eens over logeren nadachten zijn we nog een keer bij xxx geweest. Een Dramatische 
ervaring omdat hun xxxxxx niet veilig was. Xxxx is daar met rolstoel en al van een stenen trap afgereden 
omdat de eigenaar de deuren open hadden gezet voor publiek. Met als gevolg een hersenschudding en bont 
en blauwe plekken op zijn lichaam. Het werd afgedaan met een ongelukje! Hun xxxxxx bestaat dan ook niet 
meer in die vorm. 
Thuis werd de zorg steeds meer omgeven door een team van mensen met een hart van goud. Samen zien 
we hem ontwikkelen en heeft hij zelfs sprongen gemaakt in zijn ontwikkelingen. Een team die elkaar 
vertrouwd en vooral de zorg met liefde geeft. 
En dan nu de handreiking of te wel de MOORDSLAG voor ons als ouders /informele zorgverleners die de 
zorg thuis verlenen! Jaren van zoeken naar de juiste oplossing, opgeven van eigen dromen, maar die je doet 
vanuit Liefde voor je kind wordt in een keer de nek omgedraaid. Waar we aan het begin nog te horen kregen 
dat dit voor zijn leven is wordt het met de dag grimmiger. Doodsangsten staan we uit! Dit betekent letterlijk 
straks uit je huis gezet te worden, de zorg niet meer kunnen leveren als kwaliteitszorg en bovenal een gezin 
wordt uit elkaar getrokken. VERSCHEURD zelfs. Zoals al vaker wordt beschreven de zorg doe je met heel 
veel liefde, je bent bereid om steeds bij te leren maar de BUREAUCRATIE maakt dat je hartkloppingen 
krijgt, nachtmerries, onbegrip en dat in een wereld waarin elk kind dezelfde rechten heeft? Hij die het 
gewoon verdiend om geliefd te zijn, thuis mag wonen omringd door zijn gezin. 
 
En dat omdat een organisatie, die al volop bekend staat om hun scheve /valse aanvragen omtrent 
kindzorg een handreiking heeft geschreven wat iedereen kapot zou maken. Ook al is ons ruim 10 jaar terug 
beloofd dat de pgb zoals die toen werd omschreven gewaarborgd zou worden. 
Beloftes zeggen dus in ons land niets! Kwalijk en vooral heel verdrietig omdat dit om mensen gaat.  
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Ik geef mijn carrière op voor mijn kind (17) 
Ik verneem dat ouders niet meer als zorgverleners gezien worden, en pgb’s gestopt zijn en gaan worden. 
Een zeer drastische, oneerlijke en zelfs gevaarlijke stap in mijn ogen. Wanneer je een kind krijgt, verwacht je 
een ‘normaal’ verloop, en dan je kind gewoon 5 dagen per week naar school gaat, met de tijd mee 
zelfredzamer wordt, en dat jouw lijf steeds minder belast zal worden tot je een zelfstandig mens laat 
uitvliegen. Bij het krijgen van een kind met een handicap heb je bepaalde keuzes, of je geeft alles uit 
handen, of een deel, of je kiest ervoor om jezelf op te leiden, in te lezen en je carrière voor lief te nemen en 
voor je kind te gaan. Voor het kind vaak een fijne keuze, want toch de warmte en nabijheid van je moeder, 
veilige zorg omdat je je kind als geen ander kent, en de handelingen vaker doet als een zorgverlener bij je 
eigen kind, dus een veilige optie. Als je stopt met werken om voor je kind te kunnen zorgen, heeft dat 
enorme financiële gevolgen. Er valt een geheel inkomen weg, je bouwt geen pensioen meer op, en je recht 
op uitkering vervalt. Het is nogal een stap. Ik ben er zeker voor dat er getoetst kan worden of er 
ongebruikelijke zorg is, zodat er een eerlijk beeld geschetst kan worden. Maar dit is geen post waar zo 
drastisch op bezuinigd mag worden. Ik kan me voorstellen dat als de verpleging van tijdelijke aard is, dat je 
niet overgaat op pgb. Maar als dit een toekomstgericht beeld is, dan is het niet meer dan logisch dan 
hiervoor gecompenseerd gaat en blijft worden. Er zijn duizenden voorbeelden waarom de nieuwe berichten 
ontzettend tegenstrijdig, oneerlijk en onwaar zijn. Een bittere uitspraak, gericht op cijfers in plaats van 
mensen. Heel naar.  
 
Wij hebben zelf een gehandicapt kind, en ik zal zijn hele toekomst voor zover het toelaat voor hem blijven 
zorgen. Wij hebben een pgb, dus voor nu nog geen zorgen, maar voor die 9 uurtjes verspreid over de week 
dat hij naar een kdc kan, vind ik geen baan, dan ben ik allang blij dat ik mijn huishouden, administratie, en de 
boodschappen kan doen. Als mijn kind er is, dan is er een intensieve vorm van toezicht en verzorging nodig. 
Ik heb mijn carrière opgegeven en heb een diploma gehaald als persoonlijk begeleider in de 
gehandicaptenzorg en verpleegkunde. Zonde als ik de zorg ergens anders moet gaan leveren en iemand 
met dezelfde opleiding mijn kind ga laten verzorgen toch? Mijn zorgverzekeraar gaat nu ineens heel moeilijk 
doen over de zorg die ik vanuit het pgb zelf doe. 
 

Handreiking klopt van geen klant (18) 
Ik ben echt bang dat de praktijk van deze nieuwe handreiking zal betekenen dat specialistische handelingen 
door ouders als “gebruikelijke zorg” geïndiceerd zal worden, waardoor ouders geen vergoeding meer krijgen. 
De ouder wordt niet langer meer als belangrijk onderdeel gezien van het behandelend team en de 
handreiking druist tegen alle principes in van family centered care/OKE. Uitgangspunt is dat ouders 
financieel gewin hebben bij het uitvoeren van de handelingen. Zoals jullie kunnen lezen in het stuk een extra 
regeldruk te verwachten voor kinderartsen en medisch specialisten. Specialistisch verpleegkundigen en het 
psychosomatische team worden al helemaal niet onderkend. 
Desondanks heb ik me voornamelijk gestort op de blauwdruk van de handreiking. Deze klopt van geen 
kanten. 
  
Conclusie 1: De exacte reikwijdte van het document ontbreekt en sluit niet aan bij de praktijk van de 
wetgeving. 
Conclusie 2: De titel is te ruim geformuleerd en behoeft verdere afbakening. Bijvoorbeeld: Handreiking 
inventariseren en organiseren GENEESKUNDIGE INTERVENTIES BUITEN HET ZIEKENHUIS voor 
kinderen 0 tot 18 jaar. 
Conclusie 3: Functies en rollen worden in het stuk continu door elkaar gehaald. De kinderverpleegkundige is 
een containerbegrip. Bovendien brengt men in de handreiking geen rollenscheiding aan. 
·Conclusie 4: De rol van de ouder wordt onterecht geminimaliseerd. Ook andere rollen rondom het gezin 
worden onvoldoende opgenomen om empowerment voor het gezin te bereiken. 
Conclusie 5: Het medische zorgteam rondom het kind te simplistisch benaderd en te laat in kaart gebracht. 
Ouders worden onvoldoende benaderd als onderdeel van het behandelend team. 
Conclusie 6: De auteur is niet in staat om het eigen begrippenkader eenduidig in het eigen stuk te gebruiken. 
Conclusie 7: De zorgplannen zouden te allen tijde uit moeten sluiten op een integraal zorgplan op 
strategisch en tactisch niveau. Deze moet er eerst zijn. Een kinderverpleegkundige is niet de aangewezen 
rol om een gezinsgericht integraal zorgplan te maken. 
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Conclusie 8: De handreiking gaat er vanuit dat geneeskundige interventie door een beroepskracht per 
definitie doelmatig is. Dit is een verkeerd uitgangspunt 
Conclusie 9: Uitgangspunt van de handreiking moet zijn dat ouders onderdeel van het behandelend team en 
integer zijn. 
Conclusie 10: Noem een niet-kinderverpleegkundige geen non-professional 
Conclusie 11: Het zou duidelijk moeten zijn wie de auteurs zijn van de handreiking. 
 

Ouder als ouder (18) 
Van mij een (korte) reactie op het stuk. Dit stuk is zó geschreven vanuit het perspectief van de zorgverlener 
waarbij degenen om wie het gaat totaal vergeten lijken.... Ik zie liever dat ik de verantwoordelijke ben die ziet 
wat mijn kind nodig heeft waarbij ik praktische ondersteuning krijg van verpleegkundigen die handelingen 
overnemen zodat ik daadwerkelijk ook nog ouder kan zijn. Het is zo'n illusie te denken dat wanneer ik en/of 
mijn kind technisch in staat zijn een handeling te verrichten dit ook realistisch is in te bouwen in het leven 
van alledag rekening houdend met werk, andere kinderen, vermoeidheid etc... Ik denk/help graag mee over 
een passende reactie hierop. Ik doe al veel jaren samen met kvpk de zorg en nu ineens mag dat alleen nog 
als netwerkzorg zonder vergoeding voor dit zware werk. 
 

Petitie (19)  
Ik wil graag bij deze laten weten dat ik absoluut tegen de nieuwe regeling ben. Dat ouders niet als informele 
zorgverleners worden gezien is echt een misplaatste inschatting. Ouders nemen juist heel veel handelingen 
van verzorgenden en verpleegkundigen over en zijn vaak nog eens goedkoper ook, daarnaast moeten 
ouders continu klaar staan voor hun zorg intensieve kind omdat op voorhand niet te voorspellen is wanneer 
het kind zorg nodig heeft. Mijn zvk heeft al gemeld dat ik geen uren meer krijg voor het nieuwe jaar. 
Als hier niet opnieuw naar gekeken wordt vrees ik het ergste.  
Ik hoor graag of er een petitie kan komen of hoe ik anders dit soort waanzin kan stoppen. 

Ouders als informele zorgverlener (20) 
Er wordt in de handreiking verschillende malen aangegeven dat er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid in 
de zorg. Als er zelfredzaamheid door kind of ouders bereikt is, kan de zorg worden afgesloten. In de tabel 
met leeftijdsfasen en de te verwachten zelfredzaamheid wordt aangegeven dat ouders bij kinderen van 0-4 
jaar volledig de zorg over moeten nemen. Verder op (p.22) wordt aangegeven dat het niet de bedoeling is 
dat ouders hiervoor gefinancierd worden in de vorm van pgb. Hoe is dit mogelijk voor ouders? Er zijn veel 
ouders (waaronder wijzelf) die graag zelf de zorg voor ons kind willen uitvoeren. We willen graag 
zelfredzaam zijn, zeker! Waarom wordt dat niet als wenselijk beschouwd in deze handreiking?  
Dat is namelijk ook het beste voor onze dochter: dat niet een vreemde verpleegkundige (of 5 verschillende 
op een dag) haar katheteriseert of darmspoelt (wat een intieme handeling is), maar dat dit in haar eigen 
vertrouwde omgeving wordt uitgevoerd door haar eigen mama of papa. Wij kennen haar het beste en weten 
precies wat je niet moet doen of juist wel om de handeling goed uit te voeren. Het is helaas meerdere keren 
gebeurd dat wij verpleegkundigen hebben moeten informeren of corrigeren, omdat wij nog beter de kennis 
paraat hebben van haar medisch dossier. Bijvoorbeeld als een verpleegkundige toch latex handschoenen 
gebruikt (waar onze dochter allergisch voor is) of als zij niet op de juiste manier de heupen van onze dochter 
optilden i.v.m. heup subluxatie.  
We durven daarmee zelfs te stellen dat wij de zorg beter en liefdevoller kunnen uitvoeren bij onze dochter 
dan wisselende personen/verpleegkundigen. Dat doet niets af aan de professionaliteit van 
verpleegkundigen, maar heeft te maken met het feit dat wij als ouders expert zijn op het gebied van ons 
kind en maatwerk kunnen leveren, omdat wij ons kind het beste kennen en van ons kind houden. Ook voor 
ons als gezin is het zelfredzaam zijn in de zorg minder belastend: niet continu verschillende mensen over de 
vloer, maar rust in het gezin. Dat houdt de draagkracht en draaglast voor ons juist in balans. Dat geeft rust in 
een onrustige setting, waarin medisch veel aan de hand is. De enige manier waarop we deze zorg kunnen 
realiseren is als er één ouder beschikbaar is om op alle verschillende momenten van de dag de juiste zorg te 
verlenen. En daar wordt nu een streep door heen gezet.  
 
Wij hebben er als ouders voor gekozen om beiden parttime te werken (samen qua uren 1 fulltime functie), 
zodat er altijd 1 van ons beschikbaar is om de zorg aan onze dochter te verlenen. Dit is een bewuste keuze, 
die ten koste gaat van het opbouwen van carrière. We doen het met liefde! De enige manier om dit te 
kunnen blijven doen, is door de financiële tegemoetkoming in de vorm van pgb. Als deze vorm van 
financiering wegvalt, zullen we beiden meer moeten gaan werken. Dit betekent automatisch dat de zorg op 
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veel momenten door verpleegkundigen over genomen moet gaan worden. Dit is onvoorstelbaar, omdat dit 
EN niet goed is voor onze dochter (terwijl ik lees in de handreiking dat het belang van het kind in de vier 
leefdomeinen voorop staat) EN niet goed is voor de rust in ons gezin (verhouding draagkracht-draaglast) EN 
veel meer geld gaat kosten in vergelijking tot het uurtarief dat wij uitbetaald krijgen. 
 
Er staat in de tabel met leeftijdsfasen en de te verwachten zelfredzaamheid dat ouders in ieder geval tot en 
met 12 jaar eindverantwoordelijk blijven voor alle voorbehouden handelingen. In de leeftijdsfase van 0-4 jaar 
voeren ouders de handelingen uit, in de leeftijd van 4-8 jaar worden de handelingen op school uitgevoerd in 
het bijzijn van een formele of informele zorgverlener. Ook hier blijven ouders eindverantwoordelijk. Hoe gaat 
dit praktisch in zijn werk? Tot 4 jaar moet er dus in ieder geval 1 ouder thuis zijn, die de zorg uitvoert. Als ons 
kind naar school gaat, blijven we dus als ouders wel eindverantwoordelijk en moeten we dus ook bij 
problemen geraadpleegd worden. Dit is niet mogelijk als we beiden werken. We kunnen niet zomaar even 
komen of regelmatig gestoord worden. Hoe moeten we deze eindverantwoordelijkheid uitoefenen? Wat 
wordt hierin van ouders verwacht als er ook van hen verwacht wordt dat zij meer gaan werken? Hoe gaat het 
meer werken van ouders bijdragen aan een betere verdeling van draagkracht-draaglast? In theorie klinkt het 
misschien goed, maar dit gaat ten koste van deze gezinnen, waar al zoveel aan de hand is.  
“Kinderverpleegkundigen zien ouders nadrukkelijk niet als zorgverleners. Ouderlijke zorg is de zorg die 
ouders bieden, ongeacht welke zorg”. (p.31) 
Wij willen graag ‘alleen maar’ ouders zijn, echt waar. Er is geen wens om zorgverlener te zijn. Helaas is het 
leven anders gelopen. Of we het nu willen of niet, we zijn niet alleen ouders en we oefenen niet alleen 
ouderlijke zorg uit. We zijn informele zorgverleners, omdat we zorg verlenen, 24 uur per dag. Onze zorg 
stopt niet om 17.00 uur. We verlenen intensieve, verpleegkundige zorg. Dat maakt ons zorgverleners. We 
hebben geen medische opleiding, maar zijn dankzij OKE geschoold door het ziekenhuis om de zorg te 
mogen verlenen. En we doen dit 24 uur per dag, 7 dagen per week, al jaren. Wat maakt een zorgverlener 
een zorgverlener? Een diploma? Dankzij OKE kan het ziekenhuis ons een certificaat geven waarin wordt 
aangegeven dat we de zorg op de juiste manier verlenen bij ons kind en dat ons een officiële zorgverlener 
maakt voor ons kind. Het is een klap in ons gezicht dat we wel capabel geacht worden om de meest 
ingewikkelde medische zorg uit te voeren, maar dat we niet worden gezien als zorgverlener. De zorg die wij 
verlenen kan niet vergeleken worden met de ‘normale’ ouderlijke zorg. Kun je helpen met tandenpoetsen 
vergelijken met katheteriseren, blaasspoelen en darmspoelen? Het is intens verdrietig dit te moeten lezen.  
 
“Kinderverpleegkundigen ervaren het als een groot moreel dilemma als er sprake is van zelfredzaamheid, de 
interventies goed zijn in te passen (…), verwacht wordt door ouders dat zij toch zorginzet indiceren, omdat 
dit een inkomen is voor ouders die ervoor kiezen thuis te blijven voor de zorg van hun kind”. (p.33) 
Hoe is het mogelijk dat het stoppen met werken door één van beide ouders (of in ons geval als beiden een 
parttime functie hebben) als niet wenselijk wordt beschouwd? Waarom zou deze fantastische oplossing (de 
zorg laten verlenen door ouders) om zeep geholpen moeten worden? Wat zijn hierin de belangen? Wij als 
ouders hebben maar 1 belang: en dat is zeker niet rijk worden over de rug van ons kind heen, maar de best 
mogelijke zorg voor ons kind. En ja, we moeten constateren dat het in het belang van ons kind, het gezin en 
de samenleving is, als wij die zorg verlenen. Waarom worden we hierin niet gesteund door de overheid? Zijn 
deze kwetsbare gezinnen juist niet belangrijk om te beschermen? De balans in draagkracht en draaglast 
wordt op deze manier juist gewaarborgd. 
 
Wij hopen dat we de zorg die we nu met liefde verlenen aan onze dochter kunnen blijven verlenen. We 
voorzien helaas problemen als deze handreiking ingezet gaat worden, omdat dit grote gevolgen gaat hebben 
voor veel gezinnen. Ouders moeten gaan werken of meer gaan werken en dit gaat ten koste van het kind en 
de rust in het gezin. 
We willen met klem benadrukken dat we niet op zoek zijn naar een uitbreiding van onze 
‘huishoudportemonnee’, zoals minister de Jonge aangaf. We zien de uitbetaling die we nu krijgen als 
informele zorgverleners als noodzakelijk om beiden parttime te kunnen werken en zo altijd 1 ouder 
beschikbaar te laten zijn voor de zorg van onze dochter. We zijn er ook dankbaar voor en zien het zeker niet 
als vanzelfsprekend! 
Als we zoveel om geld zouden geven, zouden we zoveel andere keuzes maken als het gaat om werk en 
carrière. Wellicht dat er excessen zijn op dit gebied: ouders die vooral uit zijn op zoveel mogelijk financiële 
compensatie. Maar de grootste groep ouders staat zo niet in het leven. Laat ons niet de dupe worden van 
een enkele uitzondering en sta garant voor goede zorg in kwetsbare gezinnen, door ouders hierin als 
volwaardig zorgverlener te blijven zien en waarderen. 
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Inhuur verpleegkundige 4x duurder dan ouders (21) 
Met schrik en zorg het concept gelezen. Snappen ze niet dat we het juist alleen kunnen volhouden als we 
NIET buitenshuis hoeven te werken, als we WEL gecompenseerd worden voor de soms meer dan 80 uur 
per week die we met onze kinderen bezig MOETEN zijn. Snappen ze nu nog steeds niet dat het inhuren van 
zorg MINSTENS 4x duurder is dan de zorg die wij als ouders leveren. Snappen ze NIET dat we 24 uur per 
dag in dienst zijn van onze kinderen, NIET omdat we daarvoor hebben gekozen maar omdat we van ze 
houden. NIEMAND kiest voor een ziek of beperkt kind, wat je doet is er het beste van maken. Mag daar dan 
a.u.b iets tegenover staan? Iets om het vol te houden en te kunnen doen?  
 

Handreiking uit commercieel gewin geschreven? (22) 
Wij willen bezwaar maken tegen de concept handreiking integrale kindzorg. Ik ga ervanuit dat alles wat ik 
hieronder ga noemen al als commentaar is opgemerkt door anderen en ergens geloof ik het misschien ook 
wel dat u deze handreiking niet als pesterij richting ouders hebt geschreven maar om zorg efficiënter(?) te 
organiseren en hopelijk niet uit het oogpunt van commercieel gewin heeft geschreven. En toch neem ik de 
moeite om het op te schrijven omdat dat wat u voorstelt echt belachelijk is. Ouders die naast de gebruikelijke 
zorg voor hun kind (in een eerlijke definitie), te maken hebben met een extra belasting als gevolg van de 
ziekte of aandoening van hun kind moeten daarin ondersteund worden. En niet alleen in kennis en kunde 
door middel van scholing om op gepaste wijze medische zorg aan hun kind te verlenen, maar juist ook om 
een situatie te creëren waarin dit mogelijk is. Een situatie waarin ze indien nodig minder kunnen werken om 
de zorg te verlenen en tijd over houden voor vormen van ontspanning.  
 
Onze zoon xxxxx is een dag na zijn geboorte geopereerd aan een obstructie in zijn dunne darm. Na deze 
operatie en 3 maanden ziekenhuis kon hij gelukkig naar huis en heeft tot dat hij bijna 2 jaar was normaal 
gegeten en gedronken. Het noodlot sloeg toe toen zijn jongste zusje 2,5 week oud was en hij door een 
draaiing van de darm acuut moest worden opgenomen omdat zijn darm aan het afsterven was. Een angstige 
tijd waarin hij op het randje van de dood in 4 dagen tijd 3 keer geopereerd is en sindsdien de aandoening 
korte darm syndroom heeft en afhankelijk is van Totale Parenterale Voeding (TPV). De afgelopen 5 jaar 
heeft hij niet kunnen eten en kreeg hij naast TPV (hickman katheter) alleen sondevoeding (mic-key button).  
 
 
Onze zoon heeft zijn huidige hickman katheter nu bijna 5 jaar, dat is redelijk uniek en ik durf inmiddels wel te 
zeggen dat dat voor een groot deel te danken is aan de goede zorg die wij leveren. We hebben 
geprobeerd om thuiszorgmedewerkers te scholen in het aan- en afsluiten van de TPV toen ik 3,5 jaar 
geleden werd getroffen door darmkanker. Wij moesten hen scholen omdat de verpleegkundigen geen 
ervaring hadden met TPV thuis, maar helaas na een periode van een aantal weken, vertrokken de 
verpleegkundigen bij de thuiszorgorganisatie en konden we weer opnieuw beginnen. Inmiddels ben ik 
gelukkig volledig hersteld (tegen de verwachtingen in) en kan ik weer de zorg voor xxxx doen samen met 
mijn man. Wij kunnen dit los van elkaar en dit maakt dat we los van elkaar ook ontspannende dingen kunnen 
doen, samen een keer een weekend weg is helaas heel lastig.  
 
Afgelopen week hebben wij een gesprek gehad met een kinderverpleegkundige voor de herindicatie van de 
PGB. De kinderverpleegkundige kan zich totaal niet vinden in de ontwikkelde handreiking en voorziet dat als 
het wordt goedgekeurd zij niet het maatwerk kan leveren die wel nodig is. In haar optiek kwamen we uit op 
relatief weinig PGB uren. Ze kende soortgelijke situaties waarin meer uren goed onderbouwd waren, dus 
nam ze met ons nogmaals door of onze uren echt representatief waren voor onze situatie. Ik noem dit 
expliciet, niet om aan te geven dat andere ouders dan misschien te veel uren krijgen maar om aan te geven 
dat een goede indicatie gedaan wordt in samenspraak met ouders om voor hen een werkbare zorgsituatie te 
creëren.  
 
Het van ouders verwachten om risicovolle medische handelingen en de extra verzorging die komt kijken bij 
een kind met een complexe medische aandoening, te doen zonder dat ze daarin ondersteund worden door 
middel van een PGB is een heel slecht idee. Want de kosten voor, of het inzetten van verpleegkundigen, of 
de kosten van psychische dan wel lichamelijk problemen bij ouders die overvraagd worden, zijn vele malen 
hoger dan de relatieve lage vergoeding die ouders nu ontvangen in de vorm van een PGB. 
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Zware medische zorg (23) 
Wij zijn ouders van een chronisch ziek kind van momenteel 3 jaar oud. Ons zoontje is te vroeg geboren en is 
met 5 weken bijna zijn gehele dunne darm verloren. Hierdoor kan hij niet via het maag/darmstelsel genoeg 
voedingsstoffen opnemen om te kunnen groeien en te leven. Hij heeft daarom een centrale veneuze lijn in 
zijn borstkast zitten die uitkomt in een groot bloedvat boven zijn hart. Via deze lijn wordt er elke dag, via een 
infuus, een zak met voedingsstoffen toegediend (genaamd TPV totale parenterale voeding). Ons zoontje valt 
hierdoor binnen de groep "Intensieve Kindzorg".  
 
Elke dag is een risico, want hij kan een infectie krijgen aan deze centrale lijn met bloedvergiftiging tot gevolg. 
Zijn levensverwachting is onzeker, want zijn lever staat hierdoor onder druk. De keren dat een centrale lijn 
geplaatst kan worden zijn niet groot, een bloedvat kan soms niet meer opnieuw gebruikt worden. Dit 
betekent dat er in de toekomst mogelijk geen opties meer zijn met alle gevolgen van dien. 
 
Om ervoor te zorgen dat de centrale lijn niet geïnfecteerd raakt (en dus geen risico loopt dat deze opnieuw 
geplaatst moet worden), is steriel werken en kennis van de centrale lijn van levensbelang. Wij zijn als ouders 
2 weken intern geschoold in het Radboud UMC te Nijmegen om deze steriele handelingen aan te leren en 
zelf uit te mogen voeren. Wij hebben ons, als ouders, deze zorg tot in perfectie uitgewerkt. Wij zijn 
specialisten geworden op dit "niche" stukje verpleegkundige zorg.  
 
Hierdoor hebben wij meerdere ziekenhuisopnames weten te voorkomen, en mogelijk zelfs de plaatsing van 
nieuwe centrale lijnen. Wij dragen elke dag bij aan de levensverwachting van ons kind. Dit kan bevestigd 
worden door onze kinder MDL arts, xxxxxxx 
 
Door gebruik te maken van een PGB kunnen wij als ouders in staat zijn deze zorg te leveren.  
Als ik morgen de PGB kon inruilen voor een gezond kind, meteen! Maar deze regeling heeft ervoor 
gezorgd dat we als gezin konden blijven bestaan. Dat er stabiliteit en rust was na een lange 
ziekenhuisopname.  
 
Ons kind kan tot op de dag van vandaag:  
• niet zelfstandig naar school/opvang (moet onder toezicht) 
• niet logeren bij opa of oma  (moet onder toezicht) 
• niet spelen bij een vriendje (moet onder toezicht) 
• niet op vakantie in het buitenland (ivm 3 dagen p/w koeltransport levering TPV) 
 
Wij hebben deze situatie inmiddels kunnen accepteren en dragen samen met een (door ons ingezette) 
verpleegkundige zorg voor het toezicht. Alle medische handelingen aan de centrale lijn doen wij als ouders 
zelf.  
Als wij naar de concept-handreiking kijken dan heeft dat voor ons grote impact. Dat zou letterlijk betekenen 
dat wij de medische zorg aan de centrale lijn uit handen moeten geven aan een (wisselende) 
verpleegkundige. Hiernaast weten wij dat het vinden van een “kinder (thuis)verpleegkundige" met ervaring in 
de zorg voor een centrale lijn niet te vinden is. Hiernaast zou dit dus betekenen dat wij 24h een 
verpleegkundige in huis moeten nemen om toezicht te houden.  
 
Kunt u zich voorstellen dat dit een ongelofelijke inbreuk op onze privacy en een "normaal" gezinsleven 
is. Hiernaast zijn wij niet gerust om de zorg voor de centrale lijn uit handen te geven, daar uit ervaring blijkt 
dat hier niet voldoende kennis over is. (met gevolg dat er niet zorgvuldig genoeg mee om wordt gegaan).   
 
Tevens ben ik erg benieuwd wat deze handreiking doet met de algehele kosten voor de zorg. Wij krijgen als 
ouders maar een fractie van het uurtarief van een verpleegkundige. De huidige zorg wordt voor de 
zorgverzekeraar wel 3 tot 4 keer zo duur. In ons geval betekent dit tienduizenden euro's per jaar aan hogere 
zorgkosten! 
 
Voor ons is deze handreiking niet realistisch en niet uitvoerbaar.   
Ik hoop dan ook oprecht dat de stem van zorgouders hierin zwaar wordt meegewogen. 
 
 



 

  Pagina 32 van 78 

Ik zou graag een betaalde baan hebben (24) 
Wij zijn ouders van een ernstig zieke zoon van 5 jaar. Wij hebben nu 4 jaar PGB ZVW. In het begin kregen 
wij zorg via een kinderthuiszorg organisatie en deden wij zelf een deel. Op een gegeven moment kon de 
thuiszorg de zorg niet meer leveren. Dat komt omdat onze zoon 24 uur per dag ad hoc zorg nodig heeft. 
Moeder is in die tijd ook gestopt maar haar goed lopende onderneming om alle zorg te kunnen coördineren 
en ook zelf te doen. Ook vader is minder gaan werken om des zorg op zich te nemen. 
 
Momenteel is er 17 uur zorg per dag geïndiceerd. Omdat de thuiszorg de zorg niet meer kon leveren, is 
begonnen met een ZZP team. Dit team gaat met zoon mee naar school. Want ook daar kan de aanwezige 
verpleegkundige de zorg niet leveren. Zodra zoon uit school komt, komt de zorg dag en  
nacht op ons neer. Wij voeren hierbij ook risicovolle handelingen uit. Het punt is, dat het onmogelijk is om in 
deze situatie een betaalde baan te hebben. Vanwege de niet planbare zorg, dien je als ouder klaar te staan 
om zorg te leveren, of om zaken te regelen. We kunnen niet kiezen om niet te gaan werken. We staan met 
de rug tegen de muur. Om deze zorg onder gebruikelijke zorg te scharen is veel te kort door de bocht. Bij 
een gezond kind hoef je niet dag en nacht klaar te staan en kun je er prima een betaalde baan naast 
hebben. Wat zou ik dat graag willen. 
 

Handreiking doet geen recht aan ouders (25) 
Deze handreiking doet geen recht aan ouders en kinderen die chronisch ziek zijn. Wanneer je voor optimale 
kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven gaat zou er meer aandacht moeten zijn dat ouders het kunnen 
volhouden. Een zorg intensief kind hebben vraagt 24/7 zorg en alertheid, dat is heel intensief en eigenlijk 
niet te doen. 
 
Wij hebben zelf een meervoudig gehandicapte zoon met daarnaast een trachea canule. Als zouden we het 
heel graag willen, hij wordt niet zelfredzaam. Canule kinderen en kinderen met beademing hebben echt 24 
uurs zorg nodig! Dit kunnen ouders niet alleen, daar hebben ze verpleegkundige hulp bij nodig. Vaak moeten 
ze minder gaan werken en komen er al snel financiële problemen door de hoge zorgkosten. Vaak hebben de 
kinderen veel medische trauma's opgelopen, waardoor het gedrag en de zorg nog zwaarder wordt. Dit alles 
vraagt om een zeer zorgvuldige aanpak en veel liefdevolle zorg! 
 

De wereld op zijn kop (26) 
Een aantal dingen die ons opvielen: 
• Waarom zijn de auteurs niet bekend gemaakt?  
• Waarom staat er in de bronvermelding niets over onderzoeken die onder ouders en kinderen zijn 

uitgevoerd? 
• De partij waar het om gaat (de gezinnen) is niet of zeer selectief, ter ondersteuning van eigen ideeën, 

geraadpleegd. Dat is wel te merken aan de grote stroom van verontwaardigde reacties van artsen 
en ouders die nu ontstaat. 

• Welk probleem wordt hier opgelost en wie heeft dit probleem op tafel gelegd. Het lijkt er op dat 
commerciële partijen een probleem hebben gecreëerd en nu ten gunste van hun eigen bedrijfsmodel 
een oplossing voor dat probleem in de handreiking voorstellen. Met daarbij een lobby die tot in de 2e 
kamer gaat en waarvan wij niet begrijpen dat dit commerciële spelletje niet doorzien wordt 
ondersteund. 

• Waar het in het kort op neerkomt is dat er toch wel een erg prominente rol wordt gecreëerd voor de 
Kinderverpleegkundige. Het gezin wordt een project dat gemanaged moet worden. Dat is de wereld 
op zijn kop.  

 
Centraal staat het gezin. Die heeft de regie. Zij bepalen wat goed is voor hen. Zij bepalen wie ze in huis 
halen. De behandeling wordt bepaald door de behandelend specialist. Ouders voeren dit in geval van 
ziekenhuis verplaatste zorg uit nadat ze een opleiding hebben gehad zodat ze dit mogen doen. Eerder wordt 
de zorg niet uit handen gegeven. Hier bestaan inmiddels hele gedegen programma's voor. Ouders worden 
zo volwaardig onderdeel van het behandelend team. Veel voorbehouden handelingen worden ineens gezien 
als gebruikelijke zorg omdat ouders het zelf kunnen.   
 
Vervolgens als ouders en kinderen thuis zijn, bepalen ze zelf wie ze over de vloer krijgen aan hulpverleners. 
Vaak zijn er goed lopende zorgteams, met flexibele ZZP-ers. De combinatie van ouders, ZZP-ers en 
eventueel aangevuld met verpleegkundigen van een commerciële partij vormen dan vaak een stabiel en 
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vooral flexibel team. Het zijn voornamelijk de ouders die de grootste flexibiliteit kunnen meebrengen en zorg 
verlenen op de momenten dat de anderen in het zorgteam niet kunnen leveren. Voorbeelden zijn vooral 
ongeplande zorg of zorg bij uitval van iemand uit het team. Deze flexibiliteit is niet op te brengen door 
anderen, maar wel van groot belang voor de (ongeplande) zorg van het kind.  
 
Het lijkt er op dat met deze handreiking juist deze supergoed draaiende teams het veld moeten ruimen voor 
gecontracteerde partijen die contracten sluiten met zorgverzekeraars. Deze partijen zijn nu soms onderdeel 
van de zorgteams en zijn daarbij veruit de duurste partij in deze zorgteams. De informele zorgverleners 
zoals ouders hebben een maximumtarief van 23 euro, de formele zorgverleners van 53 euro en de Zorg in 
Natura die door de gecontracteerde partijen wordt geleverd kost maar liefst 122 euro per uur. Voor dezelfde 
zorg en dezelfde kennis en vaardigheden die de anderen in het zorgteam meebrengen. In ons geval zijn de 
ZZP-ers in het zorgteam zelfs hoger gekwalificeerd want werkzaam op de kinder-IC's van academische 
ziekenhuizen.  
  
Deze handreiking ondersteunt een model voor waarbij alleen nog maar Zorg in Natura vergoed gaat worden. 
Dit gaat de zorgkosten dus alleen maar opdrijven in plaats van verminderen. Bovendien worden de 
zorgteams die momenteel rondom kinderen zijn ingericht minder flexibel en komt vooral de ongeplande zorg 
in het gedrang. Gezinnen die de zorg voor hun kind op deze manier zien vastlopen door zorgverzekeraars 
die medische handelingen ineens als gebruikelijke zorg gaan zien als ouders het doen maar ... ZIN mag wel 
worden ingezet voor diezelfde handelingen.   
 
Deze handreiking lijkt uit te gaan van een probleem dat er niet is. In de handreiking en de discussie worden 
ouders gezien als een probleem, vooral wanneer de zorgverzekeraar een indicatie naast zich neer legt. 
Maar juist op dát punt wringt het. De indicaties worden gedaan door opgeleide verpleegkundigen alleen heel 
vaak overruled door ZV's . Dat ligt een probleem. Niet bij de ouders. Het lijkt dus inderdaad terecht dat 
ouders in het geweer komen als de voorgeschreven zorgindicatie niet serieus wordt genomen.  
 
Met een stabiel team ZZP-ers (stukken goedkoper en meer geschiktere zorg dan de dure partijen) die al 
jaren bij ons zijn en de zorg die we gelukkig zelf kunnen leveren kunnen we een zo normaal mogelijk gezin 
zijn. 
  
In de handreiking wordt geschreven over de verwachting die andere partijen wekken bij ouders over 
mogelijke zorg en vormen van zorg die ingericht kunnen worden. Geadviseerd wordt om geen 
verwachtingen te scheppen. Het is duidelijk de commerciële zorg partijen hier een dubbele pet op hebben en 
dit riekt naar belangenverstrengeling. Er wordt gestuurd op een indicatiestelling door een gecontracteerde 
commerciële partij, die vervolgens ook worden aangewezen als enige partijen die zorg mogen verlenen. Dit 
is natuurlijk zeer ten gunste van deze commerciële partijen die tegen een uurtarief van 122 euro per uur op 
deze manier álle zorg naar zich toe trekken. Het lijkt erop dat deze handreiking geschreven is ten gunste van 
het businessmodel van deze partijen en ten koste van de goed lopende, flexibele en veel goedkopere teams 
die momenteel om de patiënten heen zijn ingericht.  
 
De handreiking lijkt ook denigrerend naar ouders. Alsof zij niet in staat zijn zorg te verlenen voor hun 
kinderen of de zorg intensieve kinderen op te voeden. Zo wordt er gesproken over verpleegkundigen die 
ouders en kinderen helpen bij de uitdagingen van het leven. Het lijkt ons dat ouders dat prima zelf kunnen en 
waar nodig hulp zoeken op een manier die bij hun past. Wat betreft de uitdagingen in het leven zijn deze bij 
zorgkinderen wellicht veel en uniek, maar de manier waarop ouders daarmee omgaan en begeleidt kunnen 
worden zou niet moeten afwijken van andere ouders die hulp nodig hebben in de uitdagingen van het leven 
van hun kinderen. 
 
Dan nog even de passage waar wordt verteld dat zorg 'volgens ouders niet kan worden gecombineerd met 
werk'. Dat is ook zo in ons gezin, maar wij zien dit helemaal niet als een probleem. Eerder is het een 
oplossing voor veel problemen: 
• Ten eerste is het een gigantische misvatting dat je alleen met werk een bijdrage kunt leveren aan de 

maatschappij. Met liefde je ernstig zieke kind grootbrengen is een extra pittige taak die wel eens iets 
meer gewaardeerd mag worden. Plus dat er genoeg vrijwilligers werk te doen is wat wel te 
combineren is met je zorgtaak thuis. Waarom? Omdat dat veel flexibeler is dan een baas die op je 
wacht. 

• Ten tweede ligt het aan een tekort aan kinderverpleegkundigen. Zoals iedereen weet zijn er gigantische 
tekorten in de zorg. Dat merken we ook en bovendien is de klik tussen verpleegkundige en kind ook 
nog eens heel belangrijk. Hierdoor valt ook nog een deel van de zorg capaciteit af. Bovendien vullen 
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de ouders op deze manier een deel van het tekort op (voor maar 23 euro per uur). Waarom dan dit 
goed werkende systeem veranderen, de ouders tegen hun wil in een andere baan laten uitvoeren en 
zorg van 122 euro per uur gaan inzetten? Er is volgens ons maar 1 partij die hier baat bij heeft en 
dat zijn niet de gezinnen. 

• Ten derde ligt het aan de werkwijze van de grote organisaties die niet aansluit bij 24/7 zorg. Zo levert niet 
elke organisatie 's nachts zorg. 

• Ten vierde ligt het aan de niet te plannen zorg. Piepende pompen, lekkende infuuslijnen, plotselinge 
hypo's, verstikking, etc. Allemaal zorg waar je niet voor kunt bellen, maar juist altijd iemand in de 
buurt moet hebben die direct kan ingrijpen. En deze zorg is ziekenhuis verplaatste zorg, 
geen reguliere kinderzorg die in elk gezin plaatsvindt.    

• Ons uitgangspunt is altijd geweest hoe kunnen we onze zoon een zo normaal mogelijk leven geven. Dus 
doe je de meeste zorg zelf. Want verpleegkundigen over de vloer is niet normaal. Ja ook de nachten 
en je vult alle gaten van verpleegkundigen die uitvallen. En nee dan is het geen optie om buiten de 
deur te werken. En nee, het geld wat ik krijg is geen salaris, het is een vergoeding (zonder pensioen, 
zonder verzekeringen, zonder vakantiegeld, etc) voor geleverde zorg die het beste past bij onze 
omstandigheden. Een kind met zoveel bagage heeft zijn ouders nodig!  En niet een ouder die met 
een verscheurd hart ineens moet gaan werken omdat de commerciële belangen zwaarder wegen 
dan het welzijn van een gezin.  

 
Ik kan me werkelijk boos maken over een partij die bondjes sluit met zorgverzekeraars, zelf 122 euro per uur 
durft te vragen, plus alle bijkomende administratie declareren, en een mond vol hebben over ouders die 
willen verdienen aan hun kind. Dan gaat er iets mis. Zeggen dat je kind niet meer zo ziek is als je denkt.... ik 
weet niet hoor, onze zoon wordt nooit meer beter en zal alleen maar achteruit gaan. En dan verontwaardigd 
zijn als ouders protesteren en in opstand komen. Dan zijn ouders ineens overspannen. De omgekeerde 
wereld, of moeten we zeggen de wereld waar graaiers proberen om koste wat kost een zo groot mogelijke 
buit binnen te halen. 
 
Als wij geen PGB meer kunnen inzetten wordt een goed werkend 10 jaar bestaand zorgnetwerk van 
ZZP ers en ouders kapot gemaakt. En dus is het kind en rest van het gezin de dupe. Na 13 jaar zorg (ook 
ZIN) kan ik met volle overtuiging zeggen dat ZIN voor ons gezin niet zal werken. Laat de keuze bestaan! 
 
Ja dat kost inkomsten van commerciële bedrijven alleen het komt ten goede aan kwaliteit van leven van heel 
veel gezinnen. En als dat goed loopt heb je ook een grote groep die minder aanspraak hoeft te doen op 
andere zorgkosten. Want dit nieuwe systeem gaat linksom of rechtsom direct en indirect veel meer kosten 
dan dat het oplevert voor kind en gezin. Als de echte drijfveer is van deze Handreiking de goede zorg aan 
kind en gezin is, dan kun je dat niet onder tafel schuiven en alleen luisteren naar ouders die de 
ideeën geweldig vinden.  
 
Daar moet ook zeker ruimte voor zijn, voor ouders die die begeleiding wel willen maar maak er geen regel 
van. Indiceer de zorg en laat het gezin bepalen hoe het gebruikt wordt. Zonder pressie van ZV's.  
 
Luister gewoon naar de bezwaren en doe onze inbreng niet bij voorbaat af als commentaar ''van ouders die 
alleen maar 'profiteren 'van hun zieke kind". Partijen die dat zo ongenuanceerd durven beweren, hebben wat 
mij betreft niets te zoeken in de zorgsector maar moeten gaan handelen in vastgoed of zo. Het hebben van 
een zorg intensief kind is niet het zwaarste, het wordt zwaar gemaakt door zulke uitlatingen en een enorm 
bureaucratisch en commercieel spelletje.  
 
Geef ook kritische ouders een plek en luister niet alleen naar ouders die de ideologieën van de 
schrijvende partijen onderschrijven. Zodat je dan kunt zeggen: de ouders hebben een stem gehad. 
Als er nu alleen maar ouders aan het woord komen die al gekozen hebben voor 100% Zorg in Natura 
is natuurlijk een lachertje. Neem ook de input mee van ouders die nu op een andere manier hun zorg 
hebben ingericht en waarbij dit prima werkt. Ouders zijn en blijven de regiehouder en ons gezin is 
geen case die even gemanaged moet worden. 
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Mijn dochter en kleindochter (27) 
Hierbij het verhaal van mijn dochter en kleindochter. Mijn dochter (moeder) heeft 2 kinderen waarvan de 
oudste beperkingen heeft. Ik hoop dat door diverse brieven u inziet dat die PGB echt noodzakelijk is, dat er 
soms geen andere mogelijkheid is. Deze kinderen hebben echt op tijd zorg nodig. Als ouder ben je in staat 
die te leveren, maar alleen als je je geen zorgen hoeft te maken. Wat voor de politiek van belang is: ik weet 
zeker dat door het inzetten van de ouder(s) de zorg goedkoper is dan alles door een verpleegkundige te 
laten doen. Er zit nogal een enorm verschil in uurloon!  
 De beperkingen als gevolg van het ziektebeeld. Mitochondriale ademhalingsketen defect complex 1 en 4 
(energie stofwisselingsziekte). De mitochondriën zijn de energiefabriekjes van het lichaam. Zij zorgen ervoor 
dat stoffen omgezet worden in energie en het lichaam kan functioneren. Bij een energie stofwisselingsziekte 
werken de mitochondriën niet goed waardoor er te weinig energie wordt aangemaakt. De organen die het 
meeste energie verbruiken zijn als eerste aangedaan, zoals het hart, de hersenen en de spieren. In een 
volgend stadium worden ook de andere organen aangedaan. Klachten die voorkomen zijn verdikking van de 
hartspier, ernstige vermoeidheid, epilepsie, ontwikkelingsachterstand, slecht zien, lever en nierfalen. 
Gewone ziekten als longontsteking of buikgriep kunnen voor deze patiënten ernstige of fatale gevolgen 
hebben. Een goede voedingstoestand, balans en alert reageren bij veranderingen is belangrijk.75% van de 
kinderen wordt niet ouder dan 10 jaar. Hoe eerder de ziekte zich uit, hoe sneller het verloop is. Bij xx is de 
ziekte geconstateerd, een paar weken na de geboorte.  

De hartspier moet meer moeite doen om het bloed rond te pompen, waardoor het steeds dikker wordt. H is 
als gevolg hiervan snel zweterig en buiten adem. De symptomen waarop gelet moet worden met betrekking 
tot haar hartspier zijn: verandering van kleur, verandering in ademhaling, slap aanvoelen, sufheid. Wanneer 
een van deze symptomen voorkomen moet er contact opgenomen worden met de cardioloog. Observatie is 
belangrijk. Ook is het belangrijk regelmatig naar controles te gaan. Hierbij wordt er geluisterd naar het hart, 
een hartfilmpje gemaakt en een hartecho, om te kijken of er progressie optreedt. Eten spelen en slapen 
moeten in balans zijn en daar moet xx in gestuurd worden.  Niet zelfstandig eten en drinken. Zij kan niet zelf 
eten en drinken, zij heeft moeite met het doorslikken van eten en prikkels in haar mond. Zij is volledig sonde-
afhankelijk. Omdat ze geen fabrieks- sondevoeding verdraagt (zij gaat hiervan veel spugen en gaat erg aan 
de diarree) heeft zij een dieet. Zij krijgt, afhankelijk van het aantal keer spugen, 6 tot 9 keer sondevoeding 
per 24 uur. Gemiddeld spuugt zij 2 keer per dag. Afhankelijk van de hoeveelheid spuug (dit wordt 
opgevangen in een maatbeker) wordt de voeding aangevuld, na het spugen of in de nacht. Ook is het 
belangrijk dat xx elk eet moment oefent met eten en drinken om het zelf eten op gang te laten komen en de 
mondmotoriek te stimuleren. Dit is belangrijk voor de spraakontwikkeling en om het slik reflex te behouden. 
Hiervoor zijn oefeningen van de logopedist en zij kijkt af en toe mee. De verwachting is dat H nooit in staat 
zal zijn door zelf te eten voldoende voeding. Wanneer xx veel spuugt en geen voeding binnen kan houden is 
het belangrijk dat ze snel overgaat op ORS om achteruitgang te voorkomen. Zij heeft op tijd voeding nodig 
en voeding met de juiste hoeveelheid calorieën. Er zijn momenten waarop zij verkleurt door een slechte 
voedingstoestand. Het is belangrijk dit op tijd op te merken. Er wordt dan een extra voeding gegeven of de 
eerstvolgende voeding wordt vervroegd. Er zit maximaal 3 uur tussen de voedingen.  
Zij heeft slappe spieren en is niet sterk, haar spieren zijn slap. Hierdoor kan zij niet zelf jas, broek en 
schoenen aan doen (aankleden). Hierdoor heeft ze ook moeite met haar evenwicht. Kan bijvoorbeeld niet 
zelf op haar fiets stappen, of op 1 been staan om een broek aan te doen. Zorg verdikte hartspier. Gedurende 
de hele dag wordt gelet op de instructies welke meegeven zijn door de cardioloog. Het is belangrijk te letten 
op verandering van kleur, verandering van ademhaling, slap aanvoelen en sufheid. Wanneer een van deze 
signalen opgemerkt wordt, wordt er contact opgenomen met ziekenhuis. Daar wordt beoordeeld of een 
bezoek aan dit ziekenhuis genoeg is, of dat er contact opgenomen moet worden met de cardioloog van het 
UMCG. Bij koorts of ziekte wordt er eerder contact opgenomen, omdat het hart dan extra hard moet werken. 
Moeder heeft er voor gekozen zelf de verzorging te doen omdat haar dochter al met zoveel verschillende 
mensen te maken heeft en door zoveel mensen aangeraakt wordt dat het anders wel heel veel wordt als je 
voor de dagelijkse dingen ook nog iedere keer iemand anders krijgt. Daarnaast is de specialistische zorg niet 
te leveren. Daarbij komt dat de kindzorg niet op tijd kan komen als er iets is. Dat heeft te maken met de 
afstanden hier in het noorden van het land en de verpleegsters hebben sowieso al teveel werk wat ze niet 
zomaar kunnen laten vallen. Er was geen andere weg.  
 
Nog een belangrijk punt: hoe oud zal xx worden? Moeder is alleen en wordt geholpen zoveel mogelijk door 
oma (ik). De meeste zorg doet moeder echter zelf. Zij krijgt hiervoor een PGB-vergoeding. Hieronder een 
voorbeeld van een rustige dag. De drukke dagen waar veel ziekenhuisbezoeken en spugen zijn zal ik u 
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besparen want dat wordt een lang verhaal. Heeft u er ooit bij stilgestaan dat “normale dingen” in het leven 
voor een gezin met een zorg intensief kind nooit “normaal” zijn.   

Alsof we uit zijn op geld (28) 
In deze mail mijn reactie op de handreiking. In de handreiking lees ik vooral dat ouders niet gezien worden 
als onderdeel van het zorgteam. Ze kunnen niet klinisch redeneren, zijn geen zorgverlener maar zijn ouders 
van. Zo staat het er in de nieuwe handreiking. De kinderverpleegkundige testen de ouders of zij bekwaam 
zijn. In de praktijk is het zo dat wij de verpleegkundige uitleggen hoe de zorg in elkaar steekt. Wat de 
aandoeningen inhouden en wat er moet gebeuren in bepaalde situaties. Dit geldt ook zo voor ziekenhuizen. 
Als wij in het ziekenhuis komen of de ambulance komt leggen wij uit aan de arts of verpleegkundige wat de 
protocollen zijn. Ik voel mij als ouder door deze handreiking buiten het team gezet. 
 
In de handreiking staat dat wij risicovolle handelingen over kunnen laten aan o.a. het sociaal netwerk en de 
leerkracht. Het gaat om complexe zorg, een levensbedreigende aandoening die 24/7 doorgaat. Vele uit het 
sociaal netwerk kunnen hier emotioneel niet eens mee omgaan laat staan dat zij de handelingen moeten uit 
moeten voeren. Ook de angst bij het kind en de rest van het gezin wat erbij komt kijken wil je graag met 
vertrouwde mensen, met je ouders delen. Dat die je bijstaan.  
 
Er is niet één instelling die één op één aan bied. Ik wil graag dat mijn kind bij mij thuis woont. Daar hoort hij. 
Ook op scholen zijn geen één op één verpleegkundige hulp. Persoonlijk zou ik het niet weten hoe we het 
moeten rondbreien met deze regels. Ook in de huidige corona periode is er geen enkele hulp. Ik als moeder 
blijf hoofdverantwoordelijke voor de zorg van mijn eigen kind. Wij hebben twee verpleegkundigen in dienst 
maar zij kunnen beperkt. Zij hebben meerdere gezinnen waar ze komen en zelf een gezin. We hadden 
voorheen een compleet team. Maar dan was die ziek, auto-ongeluk, vakantie, kinderen ziek, verhuizen, ze 
stoppen ermee. Hoeveel mensen ik in dienst neem ik blijf hoofd-verantwoordelijke voor de zorg. Ten alle 
tijden. 
 
Ik weet alles van mijn zoon. Dit heeft hem de afgelopen jaren meerdere keren zijn leven gered. Artsen 
en verpleegkundige die ernaast zitten. Wij als ouders blijven ontzettend belangrijk. Ik lees ook dat de zorg 
stopt als ouders zelfredzaam zijn, dat ze ook geen hulp meer krijgen. Ik ben daar fel op tegen. Als we naar 
het ziekenhuis gaan hebben wij een verpleegkundige nodig voor de autorit er heen (ik kan geen 
levensreddende handelingen uitvoeren tijdens de autorit) en als ik een gesprek heb met de artsen waar hij 
niet bij kan zijn heb ik ze ook nodig. Ook ontlasten is erg belangrijk. Onze verpleegkundige zijn door ons 
getraind en door het ziekenhuis, mede dankzij OKE van de Bvikz. Ik heb in de corona periode de zorg zelf 
gedaan. Ben ik nu zelfredzaam? Onze zoon heeft voeding gehad via neus- maag sonde, in de handreiking 
staat dat dit ouderlijke verantwoording is. Neus- maag sonde is een verpleegkundige handeling waarbij 
ouders geschoold moeten worden anders krijgen ze hun eigen kind niet mee vanuit het ziekenhuis. Als deze 
handeling niet goed wordt uitgevoerd dan kan dit zeer ernstige gevolgen hebben. In de handreiking had 
moeten staan; wat heeft het kind (die lijdt aan het een chronische ziekte/aandoening/afwijking/) aan zorg 
nodig? Ouders zouden betrokken moeten worden in de handreiking. Zij lopen in het veld en weten waar ze 
tegen aanlopen. Ook de BVIKZ weet waar de schoen wringt. Het is triest om te lezen dat PGB nu wordt 
gezien als iets zodat ouders zichzelf kunnen financieren (zelfverrijking). Alsof we uit zijn op geld. 
  

Worden we nu eindelijk gehoord en geloofd? (29) 

Wij hebben vol ongeloof en teleurstelling de handreiking kindzorg gelezen, we hebben een aantal punten en 
hopen dat we nu als ouders van een zorg intensief kindje toch echt een keer gehoord en geloofd worden. 
 
 
 
 
• Toegankelijkheid; moeilijk indicerend personeel te vinden hierdoor al lange wachttijden en sommige 

gebieden niemand te vinden. 

• Thuiszorgorganisaties willen soms niet eens indiceren voor PGB zorg, alleen als ze zelf de zorg in 
handen krijgen in ZIN vorm, ook hun hebben daar geen personeel voor en niemand kunnen leveren 
voor s nachts of voor het buitengebied. 

• Transparantie is een belangrijk punt wat ik mis, er staat nergens beschreven hoe er geïndiceerd moet 
worden voor handelingen. 
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• Betaalbaarheid/ Bezuinigen zorg.  Ouders kosten minder dan verpleegkundigen, fraude is meestal door 
de zorg instanties veroorzaakt (ouders is maar een heel klein percentage), laten we dan de 
kinderthuis zorg organisaties eens een keer hun boekhouding van gaan bekijken (kosten indicaties, 
kantoor uren, opbouw uren die hun declareren) de salarissen van de zzp ers enz. 

• Ouders kennen hun kind het beste, kind voelt zich veilig bij ouders en vertrouwd, ouders zijn er altijd 
voor het kind, ouders zijn in de meeste gevallen de meest stabiele factor voor het kind, 
verpleegkundigen komen en gaan. Je gaat ervanuit dat je een gezond kind krijgt, het overkomt je dat 
je een zorg intensief kind krijgt en wilt er dan ook voor gaan, ouders leveren vaak al genoeg in 
doordat het kind centraal staat. 

• Ga eens een week in de schoenen staan van ouders met zorg intensieve kinderen, loop eens een week 
mee. Dan heb je het nog niet eens over het emotionele/ sociale aspect. Ouders worden meestal 
geleefd door de ziekte van hun kind. 

• Wat wordt er eigenlijk gedaan met alle info die ouders hebben ingebracht bij workshops/pilots zoals door 
Vilans. Wij hebben diverse keren deelgenomen aan deze sessies maar daar vind ik niets terug in 
deze handreiking.  

• Veel wordt er over opleiding /studie gesproken, maar ervaring doe je op de werk vloer op! 

• Vaak zijn de ziektebeelden van zorg intensieve kinderen uniek, erg complex, niemand is het zelfde 

• Mantelzorgers, familie die moeten bijspringen voor hulp is voor een poosje wel te doen maar niet voor 
jaren, vaak is het risico voor de verzorging/verpleging ook te hoog. Mocht het mis gaan je kunt niet 
zomaar een nieuw kind uit de winkel halen. En om de zorg bij de school/leerkracht neer te leggen is 
de zorg vaak te complex voor, en word de veiligheid niet meer gewaarborgd bij oa 24/7 toezicht een 
leerkracht kan zich niet in tweeën delen. 

• Ouders moeten medische handelingen doen die normaal gesproken door verpleegkundigen of artsen 
worden gedaan en hiervoor zijn opgeleid, dit kun je toch niet verwachten van mantelzorgers/familie 
leden/leerkrachten. 

• Er zitten verschillen tussen mensen uit de randstad en daarbuiten (platteland kan de buurvrouw soms 
wel km verder op wonen) 

• Het is moeilijk om kinderverpleegkundigen te vinden die alle handelingen van de complexe zorg kunnen, 
zowel in de ZIN als PGB. 

• Waarom worden er steeds nieuwe dingen bedacht, is het niet wat om de huidige kinderziektes uit de 
bestaande indicatie regels te halen (1 systeem en de indicatiestellers de ruimte te geven om echt 
maatwerk te leveren, zodat je niet te horen krijgt, kan niet geïndiceerd worden want dit staat er niet 
in) i.p.v. steeds nieuwe te bedenken. 

• En de regels gelijkstellen bijv.: het zindelijk zijn van een kind is bij de ene instantie bepaald op 7 jaar en 
bij de ander op 4/5 jaar. 

• Toezicht; Er wordt maar 5 minuten toezicht geïndiceerd terwijl een uur 60 minuten heeft, waarom 
worden die andere 55 minuten niet geïndiceerd?  In die 55 minuten kan er ook wat gebeuren. Er is 
geen 1 verpleegkundige die een uur komt werken en maar 5 minuten betaalt krijgt. Bijv; bij trachea 
canule is continue toezicht nodig, en is de zorg deels te plannen maar veelal ook onplanbare zorg. 
Je weet immers niet wanner de canule verstopt raakt, wanneer een kindje uitgezogen moet worden, 
wanneer een canule eruit vliegt, er moet dan altijd direct worden gehandeld, je kunt dan niet zeggen 
wacht maar even 55 minuten, dan is het kind al overleden! 

• Er word vaak gesuggereerd dat ouders een PGB willen om er financieel beter van te worden. Dit is niet 
zo. Bij ons heeft 1 van de ouders een eigen zaak zonder personeel, en werd er veel gewerkt. Dit is 
door de zorg van onze dochter niet meer mogelijk, mede doordat we vaak met haar naar 
specialisten moeten, opnamen hebben etc. Dit is overdag waardoor de zaak gesloten is en er 
daardoor geen inkomsten zijn, maar de kosten wel doorlopen. Ook hebben we nu veel meer extra 
kosten ivm de zorg van onze dochter (rolstoelbus, stroomkosten machines en bij nachtverpleging 
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lampen en gaat de verwarming “s-nachts niet lager, overnachting kosten bij opname ziekenhuis, km 
kosten etc). De 23 euro (waar netto weinig van over blijft, geen vakantiegeld, geen 13e maand en 
geen pensioenopbouw etc etc.) uit het pgb voor informele zorgverleners staat niet in verhouding met 
de verdiensten uit de zaak. 

• Ook wordt er gezegd dat ouders ervoor kiezen om thuis te blijven, en te stoppen met werken. Was het 
maar een keuze en hadden we daar maar een keuze in! Welke baas/werkgever wil een werknemer 
in dienst wat zo vaak (onverwachts) weg moet/ afwezig is. Vaak is het niet eens met alle vrije dagen 
te redden. Het allerliefst zouden we gewoon gaan werken en een gewoon leven gaan lijden met 
gezonde kinderen. 

• Op blz. 33 leveringsvorm; Wie bepaalt er dat de zelfredzaamheid groot genoeg is en de zorgbehoefte er 
niet meer is voor het gezin. Als ouders nog steeds niet kunnen werken omdat ze voor hun kind 
moeten zorgen is er nog steeds een zorgbehoefte ook al doen de ouders de zorg zelf, als het kind 
100% gezond is, is de zorgbehoefte ook niet meer aanwezig. Betekend dus dat als de ouders de 
zorg zelf doen dat er dan geen zorgbehoefte meer is. Er moet gekeken worden of er zorgbehoefte is, 
ongeacht wie die zorg gaat leveren. ‘Kinderverpleegkundigen vinden dat er andere structurele 
oplossingen hiervoor gezocht moeten worden’, dit zouden wij als ouders ook fijn vinden als er een 
structurele oplossing is en als die er is dan pas kun je dit gaan bewerkstelligen. 

• Blz. 24, 2.1.2 begrip 2 inventarisatie gesprek. Ouders hebben het idee dat dit in de praktijk niet zo is en 
dat een kinderverpleegkundige zich wel laat lijden door de organisatie, zorgverzekeraar. Waarom 
zijn de indicerende middelen/richtlijnen dan niet openbaar voor ouders. Dit was een punt wat de 
kinderombudsman ook graag wil, transparantie. 

• Blz. 21 nr. 4. We hebben niet het idee dat ouders geholpen worden, we moeten vechten voor de uren 
die we nodig hebben, en niet krijgen (school/nachten etc), maar door zelf heel veel uren te doen wat 
de draaglast enorm vergroot probeer je het dan toch te redden met de uren die je krijgt. We moeten 
ons leven vaak meerdere keren verantwoorden wat we doen, per minuut zelfs, privacy is er 
helemaal niet meer, we leven onder een vergrootglas. Het zou fijn zijn als het kind complexe zorg 
nodig heeft langdurig/levenslang dat er indicaties komen voor langere tijd. Om een indicatie te laten 
maken komt altijd veel bij kijken, voor de gezinnen zoals stress, onzekerheid, emotie etc. En dat je 
niet continue hoeft te bewijzen dat je kind gezondheidsproblemen heeft en dat je moet vechten voor 
de uren en hulpmiddelen. Dit zou zoveel fijner zijn waardoor de draagkracht groter word (want je 
kunt je energie besparen) en de draaglast kleiner word (je houdt meer energie over voor de zorg). 
Zoals bij ons kindje zie je aan de buitenkant niet zo veel, ze kan op goede dagen goed praten, lopen, 
en is vaak vrolijk, daar zijn we heel blij mee, maar mensen kunnen zich dan niet indenken hoe het op 
slechte dagen gaat (hele dagen aan de beademing, geen stem, niet kunnen eten etc) 

 

 

Wij liggen inmiddels al bijna 5 jaar met onze zorgverzekeraar voor het gerecht, we hebben een zeer 
lange procedure gehad bij het SKGZ, deze uitspraak is door het gerechtshof in Almelo nietig verklaard en op 
de laatste dag is de zorgverzekeraar toch in hoger beroep gegaan, hierdoor kon de bodemprocedure niet 
gestart worden en moet eerst het hoger beroep plaatsvinden. Het ging om meer uren zorg, waarbij de 
rechter in Almelo gesmeekt heeft om de ouders de uren toe te kennen zodat ze niet meer in onzekerheid 
hoefden te leven maar helaas is dit niet gebeurd. We kunnen als we in ons gelijk gesteld worden de zorg niet 
met terugwerkende kracht inzetten. Geschillen dienen sneller afgehandeld te moeten worden waardoor je 
niet jaren hoeft te procederen en in onzekerheid te leven. 
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Dochter met Spina Bifida (30) 
In de concept handreikingen kinderzorg staan veel punten waar ik het niet mee eens ben. Ik wil een aantal 
punten onder het licht brengen. Ik heb ervoor gekozen om een aantal punten te kiezen, omdat het anders te 
veel wordt, maar met bijna alles ben ik het absoluut niet mee eens.  
 
• Mijn dochter is 9 jaar en heeft spina bifida. Zij heeft geen gevoel in haar benen en is daarom rolstoel 

gebonden. Zij wordt 7x op een dag gekatheteriseerd en moet elke dag darmspoelen. Dit is geen normale 
zorg voor een kind van 7 jaar. Hierin kan zij op deze leeftijd nog niet zelfredzaam worden gemaakt. Zij voelt 
niet waar de katheter bijvoorbeeld in moet. Naast het darmspoelen en katheteriseren gebruikt zij ook 
medicatie. Dit krijgt zij drie keer op een dag. Dit moet ik aan haar geven. Al met al kan ik dit geen normale 
zorg noemen. Dit neemt veel tijd van onze gezinstijd in beslag. Dat hoort niet normaal te zijn of als normaal 
gezien te worden.  

 
• Een kind van 7 jaar kan zichzelf aankleden als het voor hem of haar wordt klaargelegd. Mijn dochter heeft 

geen gevoel in haar benen. Het is erg lastig om zelf bijvoorbeeld een broek aan te doen. Dit is op dit 
moment niet haalbaar. Zij kan haar eigen benen niet tillen en een broek aan doen is al helemaal te ver 
gezocht. Daarnaast kan een kind van 7 zichzelf schoonmaken en wassen na het toiletteren. Als mijn 
dochter is gekatheteriseerd dan moet ik zorgen voor haar hygiëne zodat ze niet gaat ruiken naar urine. Dit 
kan je niet verwachten van iemand van 7 jaar.  

 
• Zelfredzaamheid in de toekomst is ook nog onduidelijk. Wij als ouders doen ons best om haar zo sterk en 

zelfredzaam mogelijk te maken waar dat kan, maar voor de toekomst is dat nog erg onduidelijk. Wij weten 
niet of aankleden later zelf gaat lukken of bijvoorbeeld darmspoelen. Als ouder blijf je daarom altijd in beeld 
om de zorg te geven die het kind nodig heeft 

 
• Als moeder heb ik ervoor gekozen om niet te werken en de zorg voor mijn dochter volledig op te nemen. Ik 

doe haar persoonlijk verzorging zowel thuis als op school. Onze dochter accepteert geen intieme 
handelingen van onbekende. Hierdoor klapt zij dicht. Je wilt een kind geen angst geven door elke keer de 
handelingen te laten doen door onbekenden die niet weten hoe ze met haar moeten omgaan. Zij heeft een 
rustige benadering nodig. Door haar drain komt veel informatie anders binnen. Ook komt het wel eens voor 
dat zij eerder moet urineren omdat zij een druk voelt. Als moeder vanuit huis ben ik gelijk bereikbaar en 
kan ik naar school gaan. Een verpleegkundige heeft een vaste tijd en is lastiger om haar eerder te laten 
komen. Nog lastiger is het als mijn dochter moet wachten terwijl ze buikpijn heeft van de drang. Dit kan ook 
niet overgenomen worden door een juf. Dit is niet realistisch, omdat een juf de verpleegkundige 
handelingen moet kunnen en nog 25 tot 30 kinderen in de klas heeft. Katheteriseren doe je namelijk niet in 
2/3 minuten. Daar doe je 20 à 25 minuten over en het is erg onverantwoord om een juf zo lang van de 
groep af te houden en kinderen alleen te laten. 

 
• Daarnaast moet ik erg alert zijn voor de zogenoemde risico’s op bijvoorbeeld blaasontsteking of een niet 

werkende drain. Daarnaast neem ik ook de niet gebruikelijke zorg op mij zoals vaak naar het ziekenhuis 
gaan, Hoogstraat mee gaan met alle schoolreisjes of andere bezoeken en het bestellen van alle 
verpleegkundigen materialen.  

 
• Daarnaast geeft het pgb ons net een steuntje in de rug. Het geeft ons minder financiële stress en soms 

kunnen we iemand in de omgeving daarmee betalen om bijvoorbeeld iets met onze dochter te doen die 
onze dochter vertrouwd. Mijn dochter moet met de auto gebracht worden naar school, fysiotherapie, 
ergotherapie, revalidatiecentrum, het ziekenhuis etc.  

• Zonder het pgb zou dit allemaal niet kunnen want dit zit niet in onze buurt. Dan zouden wij met de taxi 
moeten gaan wat nog meer geld gaat kosten en veel meer stress en zorgen. Hierdoor kost alles nog meer 
tijd en is ook niet heel erg haalbaar omdat wij hier geen taxi’s hebben. Mocht er wat onverwachts gebeuren 
waardoor we met spoed weg moeten, hebben wij ook geen vervoer en dat idee levert heel veel stress 
op. De nieuwe herindicatie staat weer voor de deur, terwijl de vorige pas is afgerond. Is dit ouders pesten? 
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Ons verhaal over de trachea canulezorg die wij aan onze kinderen geven (31)   
Hierbij 6 reacties van diverse ouders verwerkt in 1 stuk. Onze kinderen hebben een trachea canule; zij 
kunnen om verschillende redenen niet door hun mond of keel ademhalen, en hebben daarom een trachea 
canule gekregen. Een trachea canule is een kunstmatige verbinding naar de longen en daarmee de enige 
ademweg. De trachea canule zit in het trachea stoma, dit is de opening in de hals naar de luchtpijp.  
Uitzuigen  
In de longen wordt extra sputum aangemaakt door aanwezigheid van de trachea canule, dit sputum kan de 
trachea canule verstoppen. Dat sputum moet de hele dag door worden uitgezogen. Gevolgen van de 
handicap:  

• Vanwege de open verbinding met de longen zijn kinderen veel sneller en veel vatbaarder  voor 
luchtweginfecties en longontstekingen.  

• Het is ook mogelijk dat de trachea canule eruit gaat (door omrollen, vallen, stoten of  grijpen door anderen).  
• De canule kan ook verstopt raken. Onze kinderen kunnen zonder (open) canule niet  Ademhalen.  
• Verminderd of geen stemgeluid, minder weerstand, sommige kinderen hebben een zeer  beperkte 

levensverwachting. Zand en water moet uit de buurt van de canule blijven.  Wanneer de canule eruit gaat of 
verstopt raakt dreigt acuut verstikkingsgevaar. Continue observatie is daarom van groot belang. Onze 
kinderen mogen daarom nooit alleen gelaten worden, en ze moet altijd onder begeleiding zijn van iemand 
die weet hoe te handelen in nood. De gevolgen bij ondeskundig handelen kunnen levensgevaarlijk zijn. 
Tijdens de slaap en overdag wordt de ademhaling doorgaans bewaakt met een saturatie meter, die de 
zuurstofverzadiging en de hartslag registreert. Het ene kind met een canule is de andere niet; je moet het 
kind goed kennen om te herkennen wanneer het goed gaat en wanneer het fout zit.  
Om trachea canulezorg bij kinderen te geven moet je worden opgeleid en geautoriseerd door het ziekenhuis. 
Onderdeel van het opleiden is het uitvoeren van handelingen op het kind zelf. Er zijn in Nederland enkele 
academische centra die deze opleiding geven. Welke zorg ouders zelf mogen geven is regionaal bepaald 
(doorgaan gelieerd aan de academische centra). Het opleiden is een intensief traject. De zorg wordt in de 
praktijk georganiseerd door ouders in samenwerking met familie en professionele zorgverleners. Het is deze 
stabiele mix van goed opgeleide informele en formele zorgverleners die het mogelijk maakt 24 uur per dag, 7 
dagen per week, de zorg te kunnen bieden. Iedereen die zelfstandig voor onze kinderen zorgt, is 
geautoriseerd en houdt de handelingen conform afspraken bij. Dat geldt voor zowel informele als formele 
zorgverleners. In het autorisatietraject wordt geoefend op het kind zelf. Het wisselen van de canule vormt 
onderdeel van het examen. Eenieder kan zich voorstellen dat dit erg belastend is voor het kind. Daarom is 
het van groot belang dat zorgverleners (ouders, familie, professionals) zich voor lange tijd committeren. Je 
wilt deze zorg niet zomaar uit handen geven en dat kan ook niet altijd.  
Een voorbeeld uit de praktijk: een van de ouders wilde haar zoon enkele jaren geleden voor twee dagdelen 
naar een peutergroep sturen, en dat zou dan begeleid worden door een kinderthuiszorg organisatie. Daartoe 
moesten uiteindelijk 8 zorgprofessionals worden opgeleid (= 8 keer autoriseren + 8 keer meekijken en 
handelingen aanleren + 8 canule wissels oefenen + 8 wissels uitvoeren voor het examen + heel veel tijd 
geïnvesteerd door ouders en kind). Deze ouders deden dit omdat ze vonden dat hun kind een zo normaal 
mogelijk leven mocht leven. Van die 8 zorgprofessionals hadden er enkelen binnen 2 maanden een andere 
baan, anderen werden nooit ingepland, en uiteindelijk werd de uitvoering een drama. Wat we ermee willen 
aangeven: zorgprofessionals inzetten is niet zo eenvoudig en zorgeloos als het wel eens lijkt.  
Een kind heeft baat bij stabiliteit. Ouders en hun vaste netwerk kunnen dit in veel gevallen bieden. Wij 
zorgen als ouders voor onze ernstig zieke kinderen; we verdienen waardering in plaats van 
verdachtmakingen en een schop na. We bieden levensreddende zorg in de fase van het leven die voor onze 
kinderen (en ons gezin; vergeet de gezonde gezinsleden niet!) enorm belangrijk is. Rust, stabiliteit, 
vertrouwde gezichten en veiligheid zijn voor alle gezinsleden enorm belangrijk. We willen dat de politiek dit 
echt gaat begrijpen.  
Wat het indiceren van zorg betreft: steeds vaker is degene die indiceert (een HBO opgeleide 
kinderverpleegkundige) werkzaam bij een commerciële kinderthuiszorg-organisatie. Sinds enkele jaren 
merken we dat zij minder vaak onafhankelijk indiceren en dat wij als ouders veel assertiever moeten 
worden. Hierdoor komen wij als ouders in een nare afhankelijkheid-relatie terecht met de indicatiesteller c.q. 
zorgaanbieder wat haaks staat op het PGB-gedachtegoed dat er vrije keuze moet zijn.  
Het stellen van de indicatie moet los staan van de wijze waarop de zorg georganiseerd wordt.  
 
Als ouders een groot deel van de zorg zelf willen uitvoeren, dan moet dat niet ‘verdacht’ worden gemaakt, 
maar juist omarmt. Hoe is het anders mogelijk om 24 uur x 7 dagen per week zorg te bieden met tig ritjes 
van en naar het ziekenhuis elke maand? Al jaren zijn er discussies over de vergoeding die informele 
zorgverleners via het PGB krijgen en ook over de term ‘gebruikelijke zorg’. Voor die vergoeding (23 bruto = 
+/- 14 euro netto) zijn wij met ons informele netwerk in staat om met liefde, geduld en goed opgeleid zelf 
voor hun kinderen te zorgen, zonder in een situatie terecht te komen volledig afhankelijk te worden van 
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thuiszorgorganisaties die vaak weken (of maanden) van tevoren een planning willen maken en die 
bovendien niet altijd nakomt en daarbij een groot verloop van medewerkers kent. In een gezin is lucht en 
ruimte nodig om gezin te zijn. Daarnaast kan de zorg zo snel aan verandering onderhevig zijn, dat het 
zonder een flexibele schil van (geautoriseerde) ouders en familie eenvoudigweg ook niet gaat. Met een PGB 
kan de zorg flexibel worden georganiseerd en ouders spelen daarin vanwege het 24-uurs karakter en de 
niet-planbare aard van de zorg een onmisbare rol. Maar die kunnen wij niet hebben wanneer we niet enige 
vergoeding krijgen dat het ook mogelijk maakt dat wij thuis kunnen zijn. Maar let wel: ouders geven hun 
banen niet geheel of gedeeltelijk op vanwege die 14 euro en de jaarlijkse onzekerheid die een PGB-indicatie 
met zich mee brengt, maar omdat ze hun zieke kind een waardig en zo normaal mogelijk leven wil geven; 
een waardig en gelukkig leven, een leven dat weliswaar beperkt wordt door de (on)mogelijkheden van het 
lichaam, maar waarin ouders en kind wel zelf de regie in handen hebben. Dit bedrag staat niet in verhouding 
tot de bedragen die kinderthuiszorg organisaties in rekening brengen. Vaak het viervoudige. 
 

Argumenten om geen PGB te verstrekken en de druk van de zorgverzekeraars (32) 
Ik heb U dinsdag gesproken voorafgaand aan mijn gesprek met de indicatie verpleegkundige. 
Ik heb twee uur gesproken met 2 managers van xxxx, degene die de indicatie gesteld had bleek er opeens 
niet te zijn toen ik aankwam. 
 
Hierbij een korte opsomming van de argumenten die ik te horen kreeg: 
• Hun eigen indicatie (van 9 maanden geleden en de jaren ervoor) was excessief hoog. 
• Het gaat niet meer op handelingen (zoals de vorige) want dit is eigenlijk al fout sinds de overgang sinds de 

AWBZ en komt van het CIZ (hier kwam ook de hele tijd een kamerbrief naar boven) 
• Voorbehouden handelingen is ouderlijke zorg, dus geen indicatie 
• Ouders krijgen geen vergoeding voor de geleverde zorg, we willen de ouders ontlasten 
• Het lijkt niet te gaan om zorg voor het kind maar zorg voor de ouders (zo komt het op ons over) 
• Als ik aangaf dat we dan met nachtzorg geholpen zijn, dan kon misschien 1-2 nachtjes, maar daar zijn we 

niet mee geholpen 
• Ze zijn het er mee eens dat ze de zorg in kaart moeten brengen, maar doen dit niet, ze praten de hele tijd 

over de financiering en de druk van zorgverzekeraars 
• Conclusie: we blijven hierbij, vraag een second opinion. 
 
Nog iets wat ik te horen kreeg in dit gesprek toen ik zei dat wij onbetaald verlof opnemen als de nachten te 
zwaar zijn geworden. "Dan neem je toch zorgverlof op”, Alsof: 
• Het zorgverlof al niet op gaat aan ziekenhuisbezoeken/opnamen etc etc 
• Er onbeperkt zorgverlof is, en niet enkele dagen 
Men snapt niet eens hoe de wereld werkt voor een ouder met een zorgenkind. 
 

Ouderlijke zorg en zelfredzaamheid (33) 
Uw insteek wat betreft het maken van een document waarin overzichtelijkheid en eenduidigheid te 
verkrijgen, is een zeer goed doel. Echter in dit kader rondom de indicatiestelling is dit onzes inziens niet 
gelukt. De indicerende verpleegkundige krijgt veel meer ruimte voor interpretatie van regels en 
uitgangspunten.  De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in dit document zijn onduidelijk, ook in 
de context van alle stakeholders. Wanneer voor het indiceren van zorg, in het geval van canule zorg = 
ziekenhuis verplaatste zorg en medisch specialistische zorg (moeilijke zorg dus), u voor het stellen van een 
indicatie hierin de verantwoordelijkheid neemt met alleen een consult/dossier controle van het liggende 
dossier lijkt ons niet reëel. Waarom deze opmerking: u heeft nl maar op zeer beperkte moment(en) contact 
en uw beeld betreft dan ook een moment wat mogelijk geen reëel beeld geeft. Daarnaast geeft u een 
uiteenzetting van ouderlijke zorg waarin met een vrije lezing alle zorg welke door ouders geleverd wordt, dus 
ook zorg wat is aangeleerd in het ziekenhuis (voor canules is dit medisch specialistische zorg, moeilijke 
zorg), onder ouderlijke zorg valt en niet meer binnen de pgb-indicaties valt. De zorg voor een canule kindje is 
variabel, wat een groot deel toezicht inhoudt en diverse voorbehouden handelingen, hierover wil ik u graag 
met u van gedachten wisselen welke definitie van normaal u hierin hanteert. Ik ga ervan uit dat u namelijk 
een normaal situatie als basis neemt, anders is uw indicatiestelling helemaal niet nodig. Dus uitgangspunt 
van uw handreiking is dat de taken en handelingen van ouders niet meer meegenomen worden in de 
indicatiestelling.  Om u hiervan een beeld te geven: - 24-uurs toezicht. Dit houdt nl niet op bij het slapen, vrij 
spelen in een speeltuin, een verjaardagsfeestje, spelen vriendjes/vriendinnetje, logeren bij 
vriendje/vriendinnetje;  - Toezicht op het kind en het afwegen of een interventie (het uitzuigen) nodig is. 
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Uitzuigen waarvoor je wel bevoegd of handelingsbekwaam moet zijn;  - Beperkte inzet van mantelzorgers in 
verband met de gevoelige groepindelingen. Het scholingstraject voor canule zorg heeft een duur van +/- 3 
maanden. In de praktijk durven mantelzorgers zoals opa’s en oma’s deze verantwoordelijkheid voor het 
leven van zo’n kind niet aan;  - Veelal hebben kinderen een beperking in de communicatie, iemand zal het 
kind moeten kennen om goed te kunnen communiceren hoe zal dit gaan bij een vreemde. Immers andere 
kinderen zullen spelen bij een ander of sporten; - Daarnaast is een kind niet altijd rationeel en doet 
onverwachte dingen en daarvoor ben je ook kind. Dat moet je leren en als ouder/vaste verpleegkundige ken 
je het kind. Hiervoor ben je altijd waakzaam zoals men normaal toezicht houdt bij een kleuter met vleugeltjes 
die alleen in een zwembad speelt.  
- Hoe ziet u de noodsituaties waarbij het ambulancepersoneel en eerste hulp niet voor het kind kunnen 
zorgen ingeval van een calamiteit, maar doen wat ons geleerd is om bij de PICU te komen. Immers hier 
moet een ouder (of bevoegd persoon mee) anders hoeft er nl ook geen pop-up koppeling in het 
ambulancesysteem gezet te worden. In het perifere ziekenhuis kan de zorg niet overgenomen worden. Zoals 
u stelt, de ouder blijft dan verantwoordelijk, echter is er nog een gezinssituatie. Ook kan een PGB 
verpleegkundige niet ingezet worden in het ziekenhuis vanuit de pgb-regelingen. U begrijpt dat dit praktisch 
veel problemen oplevert.  U geeft in uw document verschillende fasen waarin kinderen zelfredzaam moeten 
zijn en stelt de ouder hiervoor verantwoordelijk. Dit punt is zeer vreemd als uitgangspunt/stelling; u stelt dat 
een kind zelfredzaam is en stelt de ouder hiervoor verantwoordelijk zonder hierover ook maar in gesprek te 
gaan in het kader van 24-uurs toezicht (zonder interventies) en alle andere voorbehouden handelingen die 
als regulier ouderlijk toezicht worden gezien. Onze vraag is hoe ziet u dat juridisch? Ook in het kader van de 
verantwoordelijkheid van ziekenhuis verplaatste zorg dus de verantwoordelijkheid van de kinderarts? 
  Nogmaals een deel van de activiteiten zijn reguliere ouderlijke zorg echter zoals hier weergegeven is u 
handreiking zeker het onderdeel ouderlijke zorg en dilemma’s. U geeft aan in de dilemma’s dat het mogelijk 
spaak loopt wanneer ouders voor hun kind willen/kunnen zorgen vanuit het PGB. U geeft aan dat dit 
ouderlijke zorg betreft. Hierbij houdt u geen rekening met passende zorg, belasting en belastbaarheid en 
aanvullende activiteiten zoals hierboven weergegeven. U geeft ook aan dat deze in de 4 leeftijdsdomeinen 
lopen, echter is dit wezenlijk anders bij canule kinderen. Immers is er 24-uur toezicht nodig voor sec het 
canule deel, naast allerlei andere handelingen die nodig zijn.   
Daarnaast zijn er in het begin, vooraf of tijdens een canule traject, overwogen wat de kwaliteit van leven zal 
zijn, hoe de belastbaarheid is van ouders en welke ondersteuning er geboden kan worden. Vooral dat laatste 
is een essentieel element om die belastbaarheid in te schatten. In uw handreiking intensieve kindzorg is 
aangegeven dat er dilemma’s zijn m.b.t. de zorg die ouders verrichten, de baan op MOETEN geven en zich 
door PGB laten uitbetalen. 

 

Bij onze kinderen is dit meer regel dan uitzondering. Het is ook vaak dat er geen beschikbare adequate zorg 
is om ouders te ondersteunen. En als ze al werken, ze aansluitend de zorg, verantwoording hebben 
gedurende de rest van de tijd. Ze hebben in praktijk weinig mogelijkheden om te ontspannen. In het kader 
van ziekenhuis verplaatste zorg lijkt het me ongepast om eerst thuisondersteuning voor te spiegelen en 
nadien opnieuw te indiceren. 
 
 
Ons persoonlijke verhaal (34) 
Bij onze zoon verandert er per jaar weinig aan de zorg die hij nodig heeft (namelijk 24/7 toezicht en 
monitoring van zijn vitale functies). Echter verandert wel elk jaar de indicatie, met als triest dieptepunt de 
laatste indicatie. De uren toezicht zullen onverminderd nodig zijn, hoe zelfstandig hij zelf ook wordt. Een 
bedreigde ademweg vergt 24/7 toezicht en monitoring, ongeacht wat het kind zelf kan. Als je geen adem kan 
halen, kan je namelijk niet om hulp vragen, laat staan naar een hulpverlener toelopen om dan hierom te 
vragen. Deze vorm van toezicht is dan ook wezenlijk anders dan andere vormen. Je moet levensreddend 
kunnen handelen, elke minuut van de dag en je moet dan ook geschoold en geautoriseerd zijn om deze 
handelingen te mogen uitvoeren. Dus andere werkzaamheden doen tijdens deze toezichturen is zeer 
beperkt en rustig slapen kom er meestal ook niet van bij ons. Het is dus van de zotte dit onder normaal 
ouderlijk toezicht te scharen. Wij kunnen na een nacht toezicht onze werkzaamheden overdag niet meer 
normaal uitvoeren en we moeten noodgedwongen vaak (onbetaald) verlof opnemen om de zorg te kunnen 
blijven dragen. Met onze geweldige werkgevers is dit echter mogelijk en hebben we het al een paar jaar fijn 
ingericht met werk, zorg en PGB-budget. Maar nu er weer andere regels dreigen te komen, moeten we alles 
weer omgooien. Dit geeft ontzettend veel stress bij ons, flexibiliteit bij onze werkgevers en uitgerekend dit 
zorgt ervoor dat ons zorgvuldig opgebouwde evenwicht nu als een kaartenhuis in elkaar dreigt te storten. 
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Ook beschikken wij niet over mantelzorgers, omdat de zorg zo zwaar en heftig is (je moet een canule uit zijn 
luchtpijp kunnen halen en binnen een paar seconden een nieuwe kunnen plaatsen, onder andere), durft 
niemand in onze omgeving dit aan. We zijn afhankelijk van formele zorgverleners die ook nog eens dun 
gezaaid zijn. Meer zorg zou wenselijk zijn, maar omdat dit niet voor handen is (in onze gezinssituatie), 
vangen wij, ouders, dit op. Eigenlijk zijn wij de zorgverleners die altijd alle gaten in de roosters opvullen en 
dus ook niet alleen ouderlijke zorg verlenen, maar zeer zeker ook professionele zorg, waarvoor wij door het 
ziekenhuis geschoold en door de KNO arts geautoriseerd zijn. Eerder mochten wij hem ook niet meenemen 
uit het ziekenhuis. Het is dan ook ZIEKENHUIS VERPLAATSTE ZORG en geen normale thuiszorg. 
Om uw document nader te beoordelen zijn er inmiddels diverse acties uitgezet. In deze acties worden de 
zorgverzekeraars als beoordeling van de indicatiestellingen en de UMC’s, waaronder de canulezorg 
verantwoordelijkheid valt, betrokken. Deze zullen u ook benaderen om het proces en implementatie te 
stoppen. 
 

Informele zorgverleners (35) 
Wij hebben op dit moment een PGB-ZVW indicatie, waarbij wij voor het merendeel (meer 4 dagen in de 
week) informele zorg inzetten voor onze dochter. De informele zorg komt voornamelijk van twee 
afgestudeerde orthopedagogen en één nog in opleiding. Hierbij weerleggen wij dat informele zorg alleen 
wordt ingezet door naaste familie en vrienden. Daarvan is bij ons geen sprake gezien de complexiteit van 
onze dochter en de risicovolle handelingen die daarbij komen kijken.  
Heel erg bedankt dat jullie je zo inzetten voor ons als ouders van intensief zieke kinderen! En onze 
zorgverzekeraar gaat nu ineens moeilijk doen? 
 

Zoon xxx met canule (36) 
Zelf ben ik moeder van een zoon met xxxxx en sinds 19 maart heeft hij een canule met beademing. Zelf ben 
ik opgeleid als kinderverpleegkundige en werk ik vanwege de vele opnames niet meer als 
kinderverpleegkundige maar als research-verpleegkundige vanwege de regelmaat.  
Helaas door het ziek zijn van mijn zoon ben ik naast moeder zijn zorgverlener. Een functie waarop ik niet 
heb gesolliciteerd.  
In de handreiking wordt beschreven dat ouders geen zorgverlener zijn. Echter als ik kijk naar de handelingen 
die ik doe vallen deze onder een kinder- (ic-) verpleegkundige: 
Canulewissel, de meest vervelende en risicovolle handeling. Die soms flink moeizaam gaat, en waarbij ik 
onze zoon moet troosten maar soms ook moet toespreken omdat het een handeling is die moet.  
24/7 toezicht en nabijheid 
Uitzuigen canule 
Canulezorg 
Druppelen canule 
Aansluiten saturatie 
Actie ondernemen bij alarmen 
Beademing aansluiten 
Instellingen beademingsmachine controleren 
Controleren adem-teug-volume op de beademingsmachine 
Observatie ademhaling  
Beoordeling ademhaling 
Inschatten of beademing overdag nodig is 
Inschatten of een canulewissel nodig is 
Actie ondernemen bij calamiteiten  
Zo nodig op de hand beademen met een ballon op de canule 
Werving zzp verpleegkundigen 
Inwerken zzp-verpleegkundigen  
Bijvullen materialen 
Controleren opstap tas met reserve canules 
Bestellen materialen 
Overleg met artsen 
Administratie van onder andere declaraties, handelingen van zzp ’ers en van ons als ouders 
Opladen apparatuur 
Bij een dagje weg gaan zorgdragen dat voldoende apparatuur en spullen mee gaan 
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Overleg met school over spoedhandelingen  
 
Bovenstaande is waarschijnlijk geen complete opsomming. Als ouders 'krijgen' we 16 uur per week als 
vergoeding voor de door ons geleverde zorg. Tegen een bruto uurtarief van slechts € 23.50. 
 
Als er geen verpleegkundige overdag is voor onze zoon dan nemen wij vakantie uren van ons werk op. We 
zijn altijd een back up voor onze zoon. We zijn naast ouders ongewenst zorgverlener. Een functie die ik 
graag zou neerleggen. Echter kan dat niet. Ik kan niet zeggen tegen onze zoon dat ik hem niet uitzuig als dat 
wel nodig is. We zitten er dus aan vast dat als we even rustig een boek lezen we gestoord worden door een 
pruttelende zoon die moet worden uitgezogen. We zitten vast aan een rolstoel die mee moet vanwege de 
beademing. 
 
Uit de handreiking kan geïnterpreteerd worden dat ouders geen pgb meer gaan krijgen in de toekomst. Een 
verpleegkundige handeling wordt vergeleken met tandenpoetsen. De zorg voor onze zoon zal nooit gewoon 
zijn de komende jaren. We hebben zorgverleners over de vloer, ook 3 nachten per week. We leveren een 
groot deel in van ons privéleven. Gewoon een oma laten oppassen of onze zoon uit logeren kan niet.  
 
We leveren specialistische zorg tegen een belachelijk laag tarief. Een thuiszorgorganisatie vraagt meer dan 
€ 90 per uur. Met daarbij een grotere afhankelijkheid of er verpleegkundigen zijn die de zorg kunnen leveren 
(kwaliteit, klik en op de gewenste momenten). Met daarbij veel verschillende gezichten.  
 
Als ouder met een pgb voor onze zoon doe ik het liefst zoveel mogelijk zelf. Dit omdat we onze zoon het 
beste kennen. En daardoor de beste zorg kunnen leveren. Het pgb geeft een klein beetje waardering. Deze 
mag niet afgepakt worden.  
 
De handreiking moet van tafel. Een eventuele nieuwe dient met ouders van een zorg intensief kind 
geschreven te worden. Bedankt voor het lezen (excuus voor het lange verhaal). 
 

Zelfredzaamheid? Strijden met zorgverzekeraar (37) 

Xxx is een meisje van 6 jaar oud. Zij heeft het congenitaal centraal hypoventilatie syndroom. Dit is een 
levensbedreigende aandoening van het autonome zenuwstelsel waarbij de ademhalingscontrole verminderd 
of afwezig is. Het autonome zenuwstelsel stimuleert normaal gezien om dieper te ademen of wakker te 
worden. Dit is bij xxx niet het geval. Met name als zij moe is, ziek, of verkouden is zou haar ademhaling 
kunnen stoppen wat grote gevolgen kan hebben. Daardoor heeft zij een trachea canule. Hier wordt zij 's 
nachts op beademd. Op dit moment kan xxx een groot deel van de dag zonder beademing. Ze wordt 
overdag aangesloten als ze moe is of als ze bijvoorbeeld tv kijkt en in de klas tijdens de pauze en als het 
nodig is tijdens het maken van werkjes. Zij moet altijd onder toezicht van een canule- en beademing 
geschoold iemand staan omdat ze kan stoppen met ademen. Dit vereist direct kinderverpleegkundig 
handelen, omdat anders een levensbedreigende situatie ontstaat. Daarnaast moet de canule regelmatig 
uitgezogen worden om benauwdheid te voorkomen.  

Xxx is geboren met een hernia diafragmatica waarvoor zij geopereerd is. Ook werd de ziekte van Hirsch 
Sprung gediagnosticeerd waarvoor een deel van de dikke darm verwijderd is. Om haar voedingstoestand op 
peil te houden heeft Dani tot het najaar 2017 een Mickeybutton gehad. 
Xxx heeft 24/7 kinderverpleegkundig toezicht nodig.  
 
Tekst van de indicerend verpleegkundige van een grote thuiszorgorganisatie: 
De inventarisatie is gericht op de eigen regie en zelfredzaamheid van xxx en ouders. Ouders zijn 
zelfredzaam in de zorg voor xxx. Xxx gaat de komende jaren, gericht op haar ontwikkeling, meegenomen in 
de eigen regie en zelfredzaamheid. Zij leert zelfredzaam te worden in de ADL en leert te ondersteunen in de 
canulezorg. Ze heeft ook haar diploma gehaald voor het zelfstandig verwijderen van haar trachea canule. 
Ouders hebben ouderlijke verantwoordelijkheid in de zorg voor hun dochter. Er is gekeken of er 
ondersteuning/ hulpbehoefte is in het dragen van deze verantwoordelijkheid. Er is gekeken naar de zorg, de 
zorg inzet en de hulpbehoefte in het gezin. Ouders zijn beide zelfredzaam in de zorg voor xxx.  De situatie 
binnen het gezin is op dit moment naar wens. Kinderthuiszorg levert de zorg op school en zij hebben een 
netwerk dat af en toe oppast en kan dienen als back-up.  
Een pgb voor ouders draagt bij aan de financiële situatie van ouders en aan de inzet van zorg wanneer 
hij wordt gebruikt voor zo nodig inzet van informele zorgverleners.  
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Wij zijn en blijven nog altijd van menig dat de 26 uur pgb die xxx krijgt voor inzetten zorgverleners/ ik als 
moeder heb deze zorg volledig overgenomen. We zijn al zolang in strijd met de zorgverzekeraar en xxx 
omdat we telkens van het kastje naar de muur worden gestuurd. Maar hoe kan het zo zijn dat xxx met 
canule en het haddad syndroom, (plotseling stoppen met ademhalen) dus continu 24/7 toezicht nodig heeft 
buiten de ZIN-uren van 20 uur p/wk erbij nog maar 26 uur pgb krijgt. 
 

Palliatief kindje en tegenwerking van thuiszorg en zorgverzekeraar (38) 
Wij zijn de ouders van een kindje van een half jaar, een lief meisje dat ernstig ziek is en waarvan de artsen 
hebben gezegd dat wij in reservetijd zitten en dat ons kindje binnen niet te lange tijd zal komen te overlijden. 
Wij willen naar een zo goed en voor ons te accepteren einde toe werken. 
Alle zorg die wij nu voor ons kindje krijgen is zorg in natura maar wij willen daar ook een stukje pgb van 
maken omdat ik als moeder, die het kindje onder haar hart heeft gedragen, een stukje van de zorg wil 
overnemen en ik zal daarbij een jaar onbetaald verlof nemen. En hier begint nu de grote ellende, in plaats 
van dat de thuiszorgorganisatie ons steunt in deze keuze worden wij heel erg tegengewerkt. Daarnaast 
heeft de zorgverzekeraar, die alle zorg in beeld heeft van ons meisje, aangekondigd dat een stukje zin naar 
pgb overgezet kan worden, maar dat het 14 weken kan duren voordat dit gebeurd is. En dat terwijl zij alles 
weten van ons meisje. 14 weken, dan is ons meisje er waarschijnlijk niet meer. Bedankt thuiszorgorganisatie 
en ZV dat jullie ons dit gezamenlijk einde zo misgunnen. Hoe verdrietig is dit. 
 

Zelfredzaamheid opgelegd bij negenjarig meisje (39) 
Onze dochter is een meisje van 9 jaar met TPV-voeding. Daarnaast heeft zij een katheter. Wij doen zelf een 
deel van de zorg samen met een verpleegkundige. Een TPV-lijn moet heel erg goed schoon gehouden 
worden omdat er heel snel een sepsis op kan treden, wat levensbedreigend is. Ons meisje heeft van 
geboorte af aan een TPV-lijn en wij hebben jaren een pgb. In de zorg is niets veranderd maar nu heeft een 
indicerend verpleegkundige van een kinderhospice in de regio Rotterdam gemeend dat de zorg die de 
ouder doet onder gebruikelijke zorg valt en dat onze dochter op haar negende zichzelf nu moet gaan 
katheteriseren. En haar eigen TPV-lijn moet gaan verzorgen, want dat valt onder zelfredzaamheid. Onze 
dochter is doodsbang om dit zelf te moeten doen en dat is ook niet verantwoord. Wij hebben de 
zorgverzekeraar gebeld en die heeft aangegeven dat dit nieuwe regels zijn. Wij hebben nu een andere 
organisatie gevraagd om de indicatie te gaan doen. Zij sluiten zich ook aan bij de wens van ons dochtertje 
dat zij dit niet zelf hoeft te doen. Er wordt nu een second opinion gedaan en wij hebben ook contact met de 
Bvikz die met ons meekijkt en die bij gesprekken aansluiten via Webex. 
 

Alle zorg van de ouder is gebruikelijke zorg (40) 
Ik ben een jonge moeder met een ernstig ziek kindje, een stoma, een PIC-lijn, een katheter. Mijn kindje moet 
minimaal 10x per dag verschoond worden en daarbij ook al het beddengoed, omdat de ontlasting waterdun 
is. Als er ontlasting in de katheter komt is dit levensbedreigend. 
Dit wordt volgens de indicerend verpleegkundige geschaard onder gebruikelijke zorg, omdat dit hoort bij het 
baby zijn. Daarnaast doen wij als ouders een gedeelte van de zorg zelf samen met een thuiszorgorganisatie. 
Deze organisatie doet ook onze indicatie maar is niet bereid om de ZIN zorg een stukje om te zetten naar 
pgb. Dat kan niet volgens de zorgverzekeraar xxxx omdat wat de ouders doen gebruikelijke zorg is en de 
vele diarree luiers ook gebruikelijke zorg is. Wat ons zo opvalt hierin is dat de thuiszorgorganisatie ons niet 
steunt en zich aansluit bij de zogenaamd nieuwe regels. 
 

Ieder jaar korten op pgb-uren  (41) 
Bijgaand onze opmerkingen omtrent de handreiking voor de kindzorg; 
Wij hebben het hier over onze eigen ervaringen en dus zijn deze opmerkingen gerelateerd aan kinderen met 
darm falen aangezien wij een zoontje met darm falen (centrale lijn en 100% afhankelijk van 
infuusvoeding/TPV middels 3 infuuspompen) hebben. Er wordt meerdere malen gesproken over de 
betaalbaarheid van het Nederlandse gezondheidssysteem. Een aantal jaren geleden werd de zorg voor 
kinderen met darm falen uitsluitend door het ziekenhuis verricht. Kinderen verbleven in het ziekenhuis. Men 
zag ook wel in dat een voortdurend verblijf in het ziekenhuis niet bevorderlijk is voor o.a. de ontwikkeling van 
het kind en dus geen permanente oplossing is. Uiteindelijk is men ouders gaan trainen zodat zij de medische 
zorg zelf op zich kunnen nemen en thuis de medische zorg aan het kind kunnen verlenen, zoals OKE in 
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AMC. Door deze omslag is er al een enorme besparing gedaan aangezien de tarieven voor ziekenhuiszorg 
en formele zorgverleners vele malen hoger liggen dan die van informele zorgverleners – lees ouders. 
  
Wat wij stuitend vinden is dat ouders met kinderen met darm falen ieder jaar worden gedupeerd door het 
korten van het aantal uren PGB terwijl er in de aandoening van het kind niets is veranderd. Het lijkt wel of 
er koste wat kost moet worden bezuinigd op het PGB. Het krijgen van een kind met darm falen die 
verpleegkundige zorg nodig heeft is iets wat je als ouders overkomt. Het begrip van de betaalbaarheid van 
het Nederlandse gezondheidssysteem is wat ons betreft volkomen ongeloofwaardig als wij vernemen dat 
vanaf 2020 de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een stoppen met roken programma vervalt. Mensen die 
willens en wetens een gezondheidsrisico nemen door te beginnen met roken – wij weten allemaal hoe 
schadelijk dit voor de gezondheid is – krijgen een extra meevaller. Dit valt wat ons betreft niet te rijmen met 
het korten van het aantal uren PGB om zo het Nederlandse gezondheidssysteem betaalbaar te houden. 
  
Ook wordt er in de handreiking voortdurend gesproken en gehamerd op de zelfredzaamheid van ouders. 
Door de zorg van het ziekenhuis te verplaatsen naar de ouders thuis is er al een enorme slag geslagen 
m.b.t. de zelfredzaamheid van ouders. Het gaat te ver om nu de medische zorg zoals bijvoorbeeld het 
voorbereiden en aankoppelen van infuusvoeding/TPV-gelijk te stellen aan bijvoorbeeld voorlezen of 
tandenpoetsen bij een gezond kind en dit onder gebruikelijke ouderlijke zorg te scharen. Ook het feit dat al 
deze medische handelingen deel uit maken van dagelijkse levensritme en dus niet voor vergoeding in 
aanmerking zouden komen is niet terecht. Ouders hebben geen keuze en moeten al deze handelingen deel 
uit laten maken van het dagelijks levensritme. Er wordt in de handreiking echter niet gerept over in hoeveel 
bochten ouders zich moeten wringen iedere keer opnieuw om dit mogelijk te maken. 
  
Ook wordt er gerept over de zelfredzaamheid van het kind zelf. Er wordt zelfs een heel model op losgelaten, 
zie tabel 2 leeftijdsfasen en zelfredzaamheid op pagina 17 en 18. Dit is heel leuk als theorie, echter in de 
praktijk werkt het wel even anders. Bij bijvoorbeeld het darm falen team van het Erasmus MC Sophia wordt 
nu ook gekeken naar de impact van de aandoening op de ontwikkeling van het kind. Bij heel veel kinderen 
met darm falen blijkt er sprake te zijn van een prikkelverwerking problematiek en deze kinderen komen ook 
vaak minder goed mee op school. Deze kinderen zijn vaak op jonge leeftijd geopereerd – soms zelfs 
meerdere malen. De impact van bijvoorbeeld narcose op een kind is heel anders dan de impact van narcose 
op volwassenen. Het is dan ook niet terecht om deze kinderen al binnen een bepaald kadertje te plaatsen 
om te bepalen in hoeverre deze kinderen zelfredzaam zullen zijn. 
  
Ook wordt er gesproken over het stimuleren, bevorderen en behouden van de eigen regie. 
Een aantal jaren geleden kreeg ons zoontje ZIN op school van een kinderthuiszorg organisatie. 
Er was al maanden sprake van gaten in het rooster, zij konden het aantal uren zorg niet invullen. Dit kwam 
o.a. doordat een van de verpleegkundigen binnen het team van ons zoontje met een burn-out thuis kwam te 
zitten. Consequentie was dat wij als ouders deze gaten op moesten vullen zodat ons zoontje toch naar 
school kon gaan. Op school kunnen zij deze specialistische zorg en 24 uurs medisch toezicht niet bieden.  
De situatie zou nog slechter worden doordat een andere verpleegkundige binnen het team 1 dag minder zou 
gaan werken en een andere verpleegkundige gedurende een aantal maanden stage moest gaan lopen in 
het ziekenhuis. En toen moest er koste wat kost een herindicatie komen zodat het aantal uren ZIN geleidelijk 
afgebouwd zou worden. De school moest de zorg dan maar op zich nemen. Er werd ook al een 
multidisciplinair overleg gepland met de school echter wij als ouders werden hiervoor niet uitgenodigd en 
waren hier in eerste instantie niet van de op de hoogte. Wij kwamen hier via via achter en wij voelden ons 
totaal buitenspel gezet. 
Uiteindelijk hebben wij besloten om niet meer verder te gaan met deze kinderthuiszorg organisatie omdat het 
geen fijn idee was dat zij koste wat kost onder het aantal uren ZIN uit wilde komen om zo het eigen belang te 
dienen namelijk het oplossen van het personeelstekort.  Wij zijn in zee gegaan met een andere 
kinderthuiszorg organisatie die wel de ZIN kon bieden. Tussen beide organisaties zat een verschil van 15 
uur ZIN in de indicatie! 
  
Dat brengt ons bij het punt dat de indicatie moet worden gedaan door een kinderverpleegkundige van de 
kinderthuiszorg organisatie en zij zou dan onafhankelijk zijn. Dit is natuurlijk volkomen onterecht, zij zal altijd 
met een pet van de organisatie op zitten waarbij zij werkzaam is. Zij zal in eerste instantie de belangen van 
deze organisatie behartigen en daarna pas de belangen van de ouders en het kind. Bovenstaande situatie 
toont dit nogmaals aan. Ook betwijfelen wij het feit dat een kinderverpleegkundige van een kinderthuiszorg 
organisatie, die geen zorg verlenen aan het kind, gedurende een jaarlijks gesprek toch een goed beeld kan 
vormen van een kind en de ouders en de zorgvragen en hulpbehoeften juist in kaart kan brengen. Het kind 
en de ouders zijn voor haar onbekend en ziet zij alleen tijdens een eenmalig jaarlijks gesprek. Ook vragen 
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wij ons af of zij gedurende dit eenmalige jaarlijks gesprek goed kan beoordelen of de draagkracht en 
draaglast in balans is bij de ouders. Dat doet de specialist in het academisch centrum al.  
  
Verder wordt er ook gerept over het sociaal netwerk, mantelzorgers, leerkrachten ed. Het gaat bij kinderen 
met darm falen om voorbehouden en/of risicovolle handelingen. Een formele zorgverlener mag deze 
handelingen alleen uitvoeren nadat er een uitvoeringsverzoek is van de behandelend arts is verleend. Dan 
hebben we het over iemand die ondanks dat zij daarvoor is opgeleid toch nog een uitvoeringverzoek moet 
hebben alvorens zij deze handeling mag uitvoeren. En dan zouden wij als ouders deze handelingen moeten 
laten uitvoeren door de buurvrouw, vrienden, familie en als zij hier al voor open staan. Ik denk dat iedereen 
wel begrijpt dat dit geen fijne gedachte is voor ons als ouders. Het is fijn dat je als mantelzorger een 
boodschap voor de buurvrouw doet of bijvoorbeeld meehelpt in het huishouden, echter het uitvoeren van 
voorbehouden en/of risicovolle handelingen is toch een ander verhaal. Een fout kan levensbedreigend zijn. 
Om er ook zo maar van uit te gaan dat de leerkracht deze zorg op zich neemt is ook kort door de bocht. Een 
leraar geeft onderwijs en is geen verpleegkundige, daarvoor moet je een bepaalde opleiding volgen. Het is 
fijn als er een sociaal netwerk is die de zorg af en toe uit handen kan nemen, echter dit is meer een 
uitzondering dan regel. 
  
Verder wordt er aangegeven dat het PGB niet als inkomensvoorziening moet worden gezien en moeten 
ouders zoveel mogelijk gestimuleerd worden om aan het werk te gaan. Dit is niet altijd mogelijk of soms 
maar gedeeltelijk mogelijk. De combinatie werk en intensieve zorg voor een kind met darm falen is erg zwaar 
en dit moet niet worden onderschat. Ook zijn er werkgevers die niet altijd begrip hebben voor de situatie. Als 
we het dan toch over het betaalbaar houden van het Nederlandse gezondheidssysteem hebben, de tarieven 
van een formele zorgverlener zijn vele malen hoger dan die van een informele zorgverlener. Ook als je je 
kind naar bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf wil sturen waarmee de zorgverzekeraar geen contract 
heeft is een PGB onmisbaar. De tarieven liggen vele malen hoger dan dat van een regulier kinderdagverblijf. 
  
Samenvattend zouden wij ervoor pleiten dat de indicatie daarom wordt gedaan door bijvoorbeeld de 
arts/verpleegkundig specialist waarbij het kind onder behandeling is. Deze arts kent het kind en de ouders 
en ziet deze regelmatig gedurende het jaar. Kinderen zijn vaak jarenlang onder behandeling van dezelfde 
arts. 
Daarnaast wordt er ook steeds meer gekeken naar de niet medische zaken zoals bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van het kind. Een arts is onafhankelijk en kan de zorgvragen van het kind en de hulpbehoeften 
van de ouders goed in kaart brengen. Ook kan zij in de loop der jaren een goede inschatting maken in 
hoeverre de draagkracht en draaglast in balans zijn. Er zou dan een verpleegkundige van het ziekenhuis bij 
betrokken moeten worden die alles correct in een zorgplan kan verwoorden, de zorg doelen kan opstellen en 
alles kan toewijzen naar de juiste wet. Ouders, kind en medisch specialisten vormen dan 1 team waarbij 
daadwerkelijk de belangen van het kind voorop staan en niet die van de kinderthuiszorg organisatie. Dit 
voorkomt ook de huidige tendens dat ouders met angst en beven naar het indicatie gesprek uitkijken, zich 
niet gehoord voelen en het gevoel hebben dat ze zich moeten verantwoorden alsof ze een misdaad hebben 
begaan. 
 

Klachten indienen om pgb uren te krijgen (42) 
Goedemorgen. Ik wil in het kort hierover kwijt dat wij een herindicatie PGB bij onze zorgverzekeraar hebben 
aangevraagd voor onze zoon van 11 jaar met diabetes type 1. De verpleegkundige die het geïndiceerd 
heeft, heeft hier 10 uur per week voor vast gesteld. De ZV komt ons maar voor 4 uur hierin te gemoed. En 
tot dusver weigeren ze om contact op te nemen met de verpleegkundige, terwijl volgens mij wettelijk is 
vastgesteld dat ze ook met hem/jaar in overleg moeten.  In 2019 hadden wij een indicatie voor 12 uur. ZV 
vergoedde eerst maar 45 min. Na een klachtenbrief van ons kwamen ze over de brug met 6,5 
uurvergoeding. Van de indicerende verpleegkundige begreep ik dat dit alsnog belachelijk was. Maar we 
hebben het daarbij gelaten.  Voor de 4 uren die ze ons nu toewijzen ga ik ook een klacht indienen. Het is 
gewoon echt erg dat je niet gekend wordt in de zorgen die je hebt, en hun roepen dat valt onder de gewone 
basis zorg van een kind. Dat houdt dus in dat elk kind chronisch ziek is dus. Hoop dat de zorgverzekeraars 
nu keer goed worden aangepakt.  
 

Moeder van twee dochters van 6 en 11 jaar (43) 
Ik ben een alleenstaande moeder, van twee kinderen, twee meisjes van 6 en 11. Beiden hebben zij 
intensieve zorg. Voordat zij ziek werden werkte ik al als zelfstandige, toen zij ziek werden heb ik besloten 
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om dat te blijven doen omdat de kosten alleen maar stegen. Echter was en is dat een enorme belasting. En 
eigenlijk niet haalbaar. Ik ontving PGB vanuit de gemeente voor begeleiding, extern. Ging bijna kopje onder 
met m’n bedrijf, toen na een paar jaar ik pas werd gewezen op de mogelijkheid van PGB via de 
zorgverzekeraar.  
We hebben dat in gang gezet, en na de indicatie werd mij gevraagd hoe ik dat altijd heb gedaan, want de 
zorg was zo intensief. Ik bleef staan voor de kindjes en het lukte me. Ik kreeg PGB via de zorgverzekering, 
en behoorlijk wat uren. Zo kon ik voor beide kinderen maatwerk leveren en deels bij ze zijn om zorg te 
verlenen.  
Het maatwerk is echt heel bijzonder, de mensen om de kinderen heen zijn bijzonder en het heeft baat, de 
kinderen ontwikkelen, wat niet werd verwacht. Maar vooral ze draaien mee, en dat is heel waardevol. Ze 
genieten en zijn gelukkig! Pijn en lasten zijn wat minder!  
 En toen. Toen in juli 2019 kwam de donderwolk. Alles waar zo hard en zorgvuldig voor was gewerkt dreigde 
onmogelijk te worden. De wet was niet veranderd, maar de manier waarop omgegaan werd met de 
richtlijnen wel. Dus ik zou mogelijk drastisch gekort gaan worden op de uren PGB. Dat zou kunnen 
betekenen dat de kinderen niet meer naar school zouden kunnen, dat ik thuis zou komen te zitten om hen 
zelf volledig op te vangen en dat mijn bedrijf failliet zou gaan, met alle gevolgen van dien. De ingezette 
ontwikkeling van de kinderen zou stagneren, hun welzijn stond op het spel. Aldus stress, enorme 
stress.  Nadien is er in oktober een keukentafelgesprek geweest met de indicatiesteller en iemand van de 
gemeente, om te bespreken wat er dan zou moeten gebeuren. De gemeente zou dus aardig wat uren 
moeten gaan opvangen, iets wat eigenlijk niet mogelijk was gezien de hoeveelheid. Vervolgens zijn er bij de 
aanvraag door de indicatiesteller wat ongelukkige fouten gemaakt, waardoor de termijn voor de herindicatie 
niet gehaald zou worden. De aanvragen werden steeds buiten behandeling gesteld. En moesten opnieuw. 
Gelukkig kregen we na veel belletjes en enorme stress, een verlenging van het PGB, voor 2 maanden.  
 
Toen bleek het te druk bij de zorgverzekering waardoor ook die termijn niet gehaald werd en wij dus weer 
het risico liepen dat er geen zorg geleverd kon worden, omdat er dan geen indicatie meer zou zijn. Het 
maatwerk voor de kinderen zou stoppen voor in ieder geval 2 maanden, ik zou thuis komen te zitten, failliet 
etc. Gelukkig na inzet van de indicatiesteller en veel belletjes en mailtjes kwam het verlossende woord dat 
we weer 2 maanden verlening kregen. Uiteindelijk zouden de aanvragen worden afgewezen omdat de 
richtlijnen waren aangepast bij de zorgverzekeraar. Dus de genoemde gevolgen zouden alsnog intreden. Dit 
terwijl iedereen zag hoe goed het met de kinderen gaat dankzij dit maatwerk! De indicatiesteller heeft zich 
ingezet, waardoor er toch uren werden afgegeven onder de mededeling dat dat komende her-aanvraag niet 
meer zal zijn. Hoe dan verder? Ik heb geen idee. In de tussentijd zijn ook de uren PGB bij de gemeente 
aangevraagd omdat er uren bij de verzekeraar wegvielen. Ik wacht nog op een beslissing. In oktober was 
het keukentafelgesprek en het is nu juni.  
 In de tussentijd viel er ook nog eens een brief van de zorgverzekeraar op de mat of ik even € 4000,- wilde 
terugbetalen, ik zou te veel hebben gedeclareerd. Het budget was op en voor de maanden daarna was er 
geen budget meer werd mij medegedeeld. Navraag leverde niks op. Dus weer met de handen in het haar. Ik 
wist dat dit niet kon kloppen, ik heb immers mijn administratie. Veel gebeld, elke dag. De ene dag: “sorry 
mevrouw het gaat hier mis, u heeft gelijk, volgende dag goedemiddag, het klopt wel hoor dus u moet 
betalen” en de dag daarna “oh nee sorry u had toch gelijk.” 
 
Stress alom. En dat duurde twee maanden! De dag voor kerst kreeg ik dan eindelijk te horen dat het bij hun 
fout was gegaan en dat ik gewoon nog budget had en de zorg kon blijven inkopen. De manier waarop dit 
allemaal is gegaan heeft mij 10 jaar van mijn leven gekost denk ik zo. De tijd die hierin is gaan zitten, gaat 
ten koste van mijn kinderen! De stress die ik heb mag ik zien af te laten vloeien.   Dit is echt in een notendop. 
De tranen hebben gevloeid, de stress was er, trauma rijker. Elk belletje van de zorgverzekeraar is haast eng, 
want wat is er nu weer mis? En ik weet dat er schrijnendere situaties zijn. Ik heb veel tijd en energie 
verloren, maar ik weet ook dat er ouders zijn die de wegen niet kennen, niet de capaciteit hebben of dat niet 
meer op kunnen brengen. Van de ene op de andere dag kan alles stoppen en stort de wereld van die 
kinderen en ouders volledig in! Ik ben bang voor wat komen gaat, maar hou vol, omdat het nu zo veel beter 
gaat met de meisjes! Daar doe je het voor. 
 
Ik blijf werken en me in wegen en bochten wringen om niet afhankelijk te zijn. Ik regel zoveel als mogelijk 
zelf maar dat is helaas niet volledig haalbaar. Ik ben dankbaar dat er een zorgsysteem is, want zonder het te 
willen hebben we heel veel hulp en hulpmiddelen mogen ontvangen. En zonder zouden de kindjes niet staan 
waar ze nu staan. We hebben nog een hele lange weg maar ik ben dankbaar. Zeker nu ook tijdens de 
coronatijd. Ik heb geen inkomsten gehad uit mijn bedrijf, maar kwam ook niet in aanmerking voor 
steunmaatregelen. Zonder PGB was het drastisch mis gegaan. Dus blijf ook dankbaar! Ook heeft mijn 
zorgverzekeraar ook een ander kant.  
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Maar zaken moeten anders. Het kan zo veel efficiënter en beter geregeld worden. Daar kan ook geld op 
bespaard worden. Niet door PGB te korten. Daarnaast ben je haast net zo veel tijd kwijt aan indicaties en 
herindicatie, als aan zorg, als aan moeder zijn. Dat zou echt niet nodig hoeven zijn! Wanneer de ene 
indicatie eindelijk is afgegeven mag je alweer aan de slag voor de herindicatie. Uiteindelijk kan dat de 
zorgverzekeraars meer geld gaan kosten. Mijn kinderen bv hadden zonder het maatwerk, wellicht niet meer 
thuis kunnen blijven, de jongste in ieder geval niet. Ik was in de schulden terecht gekomen, mijn huis 
kwijtgeraakt en afhankelijk geworden van overheidssteun maar bovenal alleen maar meer problemen, die 
ook de gezondheidszorg belast en kosten met zich mee brengt. 
Voor zover het weer om geld gaat. De gevolgen voor kinderen zijn niet te overzien. Wat dit met gezinnen 
doet is niet te beschrijven, dat weet je wanneer je het hebt meegemaakt. Ik en de kindjes hebben nu nog 
geluk maar vanaf januari 2021houdt het op zoals het er nu naar uit ziet. Maar ik blijf positief, je moet wel! 
 
Ik merk dat ik kan blijven schrijven. Nachten lig je wakker, net wanneer je kinderen eens een keer een goede 
nacht hebben. Kan je slapen, dus niet, lig je wakker van de stress en de volgende dag staat het leven 
gewoon weer voor de deur en moet je door. En dat niet eens, maar gedurende een hele lange periode. Bij 
ons bv van juli t/m februari eer er duidelijkheid was en nu mag ik aan de slag voor de volgende herindicatie. 
Weer stress en zorg en wat tegen de hulpverleners zeggen? Geen idee of jullie nog wel kunnen blijven 
werken voor ons, zelf kan ik het niet bekostigen. Van de een op de andere dag kan het weg zijn! 
 
Dan weer die medewerker aan de telefoon, “sorry mevrouw ik weet het niet.” Dan weer een andere 
medewerker, je wordt teruggebeld, honderd keer uitleggen waar je voor belt: “sorry mevrouw evengoed een 
fijn weekend etc.” Boosheid, ongeloof, verdriet, angst, frustratie, zorgen, alles komt voorbij! Terwijl je maar 
weer moet wachten.  
 

Ondanks een brief van de arts willen ze hun mening niet veranderen (44) 
Onze dochter wordt in juli 9 jaar. Is geboren met een spina bifida en zit in een rolstoel. Ze heeft last van 
ademstops en apneus. Moet gekatheteriseerd worden (7 keer per dag) en soms ook met medicijnen. ’s- 
nachts ligt ze aan de bipap (hulp bij ademen) en overdag moet ze toezicht hebben omdat ze stopt met 
ademen en dan moet ze beademd worden. Hierdoor moet er altijd iemand ik de dezelfde ruimte zijn om haar 
te helpen waar nodig.  Toen ze geboren is kwam haar ademhalingsproblemen al snel aan het licht. Toen ze 3 
maanden was mocht ze naar huis maar pas als wij wisten wat we moesten doen. Elke dag leerde we een 
beetje zoals katheteriseren, beademen en reanimeren. Sondevoeding toedienen en hoe we het 
beademingsapparaat moesten aansluiten. We hebben alles onder de knie en toen mocht ze mee. In 
november dat jaar ben ik mijn baan kwijtgeraakt omdat ik niet flexibel genoeg was. Maar we kregen advies 
om PGB aan te vragen. Dat deden we (toen nog het CIZ) ons een indicatie gaf. In 2015 ging het over naar 
de zorgverzekering. Die namen eerst de uren over van het CIZ. Maar na een jaar moest er een nieuwe 
indicatie komen. Hier werd al wat moeilijker gedaan over onze inzet maar het bleven ongeveer dezelfde 
uren. Wel werd er gezegd dat het jaar erna veel zou veranderen en dat de uren toezicht niet meer 
meegenomen zouden worden. Onze dochter gaat naar regulier onderwijs en zit nu in groep 4. Het is voor 
school ook een nieuwe situatie want het gebeurt zelden dat er iemand mee is naar regulier onderwijs om 
zorg te geven. We hebben hier duidelijke afspraken over gemaakt en het werkt prima. Mijn man en ik 
wisselen de dagen af zo ga ik de woensdag en donderdag mijn man de dinsdag en de vrijdag en de 
maandag wisselen we.  
 In 2019 kregen we de uren op school niet meer vergoed want dat was “ouderlijk toezicht” maar wij zijn 
echt de enige ouders op school en de enige ouders die met een zuurstoffles en ambu-ballon meegaan. Maar 
de zorgverzekering zegt: “kinderen onder de 12 hebben standaard toezicht nodig.” Alle uren toezicht die 
geïndiceerd waren werden weggestreept. 2020 hetzelfde, uren op school krijgen we niet maar er moet wel 
iemand zijn want als ze stopt met ademen gaat ze dood en een lerares kan je dat niet laten doen in een klas 
van 32 kinderen.  
 Ondanks een brief van de arts willen ze hun mening niet veranderen en medisch toezicht wordt niet 
meer zo gezien, het wordt zelfs nog erger er moet netwerk ingezet worden. In het geval van mijn dochter kan 
ik niet zomaar iemand laten katheteriseren, of iemand laten oppassen. Als het erdoor komt dat ouders 
helemaal geen PGB meer krijgen dan hebben wij een groot probleem. Onze dochter kan dan niet meer naar 
haar school, haar sociale leven gaat kapot en ze moet naar een school met kinderen die een beperking 
hebben en vaak ook qua IQ. Zij zou daar totaal niet tussen passen.  

 
 
Nu met deze Corona tijd hebben we het goed kunnen oplossen maar verpleegkundige zijn er niet genoeg 
om deze taak op zich te nemen. Als wij zouden werken dan is er veel meer uur nodig om de verzorging van 
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onze dochter te doen. En dan niet alleen overdag maar ook ‘s nachts. Als ik niet genoeg kan slapen dan kan 
ik ook niet werken. Kortom, ze kiezen er dan voor om minimaal 12 uur per dag uit te betalen aan zorg die 4 
keer zo duur is dan nog geen 27 uur per week uit te betalen aan ouders. Maar dit is niet het enige punt. Als 
we overdag en ‘s nachts iemand moeten inhuren heeft dat ook weerslag op onze andere kinderen. We 
wonen niet groot maar dan is er geen privacy meer voor hen. Daar wordt ook geen rekening mee 
gehouden. Het is een vreselijke ontwikkeling die echt niet mag doorgaan. Niet alleen voor mijn dochter maar 
ook voor onze zoons. We willen zo normaal mogelijk gezin zijn en zo functioneren maar op deze 
manier lukt dit niet. Ik hoop dat u het voor elkaar krijgt dat er geluisterd wordt.   
 

Moeder van een 11-jarige dochter (45) 
Ook als je jezelf als ouder niet uitbetaald uit het PGB omdat ik hier principieel op tegen ben (wat een andere 
ouder doet heb ik geen oordeel over, maar ik wil als moeder voor mijn kind zorgen zonder het idee dat het 
een verdienmodel is. Afijn ik doe het al 11 jaar met liefde, maar het is heel zwaar. Vandaag is ze na 3 
maanden 24/7 thuis te zijn geweest en alle PGB ‘ers, logeerhuis, en BSO-opvang gesloten waren, doet het 
mij pijn dat niemand mij ziet. Dus je doet je best om je kind thuis (dus velen malen goedkoper dan in een 
instelling waar de zorg ook vaak ondermaats is) en je wordt totaal niet gezien door bijv. de gemeente.  
Zo moet ik mijn dochter op de grond douchen, zijn er geen voldoende aanpassingen waardoor PGB ‘ers van 
de Arbo niet mogen komen werken. Maar moeder mag dit wel🤔   
Dus waar het op neer komt is dat als je het goed voorhebt met je kind en met de maatschappij (want minder 
kosten) dan moet ik als moeder maar zwaar overspannen worden en rug en nekklachten krijgen om mijn 
kind te tillen etc. Want ik ben niet in dienst van mijn dochter dus dan is de Arbo wet niet van kracht voor mij. 
Zo krom, ik heb er geen woorden voor. Voor de corona werd ik er boos om nu alleen maar intens verdrietig. 
Klappen voor de mensen in de zorg, maar een alleenstaande moeder die 364 dagen 24 uur per dag een 
ernstig gehandicapt kind met epilepsie moet verzorgen krijgt continue een trap in mij rug. Het doet pijn en ik 
heb ook het vertrouwen verloren in dat het ooit nog goed komt. In een zorginstelling staat 1 verzorger op 7 
kinderen en dan betaalt de overheid een godsvermogen voor ondermaatse zorg en een moeder helpen die 
alleen maar wilt dat ze mij ook zien, niet aanwezig.  Bedankt dat u naar me wilde luisteren, het zal niet veel 
veranderen maar het lucht wel op. Maar omdat ik met naam en toenaam sprak kreeg ik de kous op mijn kop. 
Afijn zo zijn er vele verhalen uit een lange lijst van ervaringen waaruit blijkt dat de maatschappij allang niet 
meer omkijkt naar hun zieken of kwetsbaren. Maar die geluiden zult u vast ook wel horen.  Neem ook graag 
in het dossier wat u overhandigt mee dat het eindelijk eens een goed plan zou zijn dat iedere gemeente in 
Nederland, een gelijke monniken gelijke kappen beleid gaat uitvoeren. Waar de ene ouder in een andere 
gemeente wordt toegejuicht omdat ze thuis voor hun kind willen zorgen, wordt in de andere gemeente dit 
gezien als vervelend en laten ze je aan je lot over. 
 Wat betreft de zorgverzekeraars heb ik ook nog wel wat te melden. Mijn dochter kan niet lopen en heeft dus 
sinds 4 jaar een loopapparaat waar ze 2x per dag 40 minuten instaat. Het is haar enige manier en kans om te 
bewegen. En heeft ieder kind niet het recht op lichamelijke activiteit? Ze slaapt door dit bewegen beter, haar 
stoelgang is goed, haar epilepsie beduidend minder, en last but not least, haar heupen zijn nog steeds prima 
in orde (meeste rolstoel gebonden kinderen krijgen door het zitten op jonge leeftijd al ernstige scoliose). 
Kortom een apparaat wat standaard wordt vergoed in de Scandinavische landen.  Mijn dochter kreeg hem 
dus eerst wel en nu nadat de grotere maat is besteld wordt deze afgewezen. Haar artsen en therapeuten 
hebben een volledig goed onderbouwd dossier bijgehouden maar toch vergoeden ze het niet meer. Ik ben 
samen met de artsen een klachtenprocedure begonnen, maar u begrijpt dat dit allemaal gekmakende 
bureaucratie is waar Nederland in grossiert. Het zou echt moeten stoppen, het beleid van bureautje naar 
bureautje en the computer says No beleid.  
 
 

Geen waardering en een trap na (46) 
Geen waardering, wel een trap na. Inderdaad dat is precies wat er gebeurt. Ik hou niet van negatieve 
berichten op sociale media, maar ik wil wel vertellen wat ik ervan vind.  Onze zoon heeft een energie 
stofwisselingsziekte, het gaat naar omstandigheden nog best oké met hem. Hij is wel afhankelijk van 
sondevoeding in de nacht en er moet altijd iemand thuis zijn om te zorgen dat hij eet. Een rolstoel voor de 
lange afstanden en gaat naar het speciaal onderwijs omdat regulier niet meer kon. We hebben veel te 
maken met aanvragen via de gemeente en veel dingen moeten elk jaar opnieuw besproken en ook 
beoordeeld worden. Wat we al niet snappen want hij heeft een blijvende progressieve ziekte.  Nu doen we de 
sondevoeding na een opleiding zelf en ook maken we geen gebruik van een hulp in de nacht. Want met het 
bedrag van de overheid/ gemeente/ zorgverzekeraar nemen wij bij slechte nachten onbetaald verlof. Valt dat 
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bedrag weg?! Dan kunnen we dat niet meer en mag de overheid/ gemeente/ verzekeraar opdraaien voor de 
3x duurde kosten van een zorg medewerker die elke dag de sondevoeding aan- en afsluit en een verpleger 
in de nacht die als er alarm is op de sondevoeding of als onze zoon pijn heeft dan er is. Zodat wij kunnen 
slapen en voor ons inkomen kunnen zorgen. En dan heb ik het nu alleen over de sondevoeding s' nachts. 
De kosten voor ons als ouder ligt onder de 10 euro per uur, een geleerde verpleegkundige kost minimaal 95 
euro per uur. Wij proberen zoveel mogelijk zelf te doen omdat we dat willen en beter is voor ons kind. 
 

Pleegmoeder van drie speciale zorgkinderen (47) 
Als pleegmoeder van drie speciale pleegkinderen heb ik een overschot van ervaringen met jeugdhulp, PGB, 
zorgvraag, budgetten en Nederlandse bekrompenheid. Ik kan u zeggen dat complexe zorgvragen vaak 
onvoldoende gezien worden, dat er te veel uitgegaan wordt van de liefde (lees totale opoffering) van de 
ouder/ verzorger ten opzichte van het kind. Zeker wanneer het gaat om complexe problematiek (blind, 
psychiatrische problematiek en lichamelijk disfunctioneren) zijn de gedachtegangen krom en komt 
hulpverlening enkel tot uiting als symptoombestrijding. Mocht u meer informatie van mij nodig hebben, wil ik 
gerust een keer meer met u delen. Ik hoop dat u wat kunt uithalen voor de welwillende ouder/ opvoeder!  
 

Moeder van een zoon (48) 

Onze zoon heeft een PGB-indicatie. In corona tijd een herindicatie aangevraagd. Aanvraag ontvangen in mei 
en verwerkingstijd inmiddels eind augustus! Waarschijnlijk geven ze de herindicatie voor 3 maanden af.  In 
ons geval 6mei starten met deze indicatie t/m 6 augustus. Dus de beoordeling heeft nog niet plaatsgevonden 
op het moment dat deze tijdelijk indicatie af loopt. In tussen kun je niet zomaar gaan declareren, want onze 
huidige indicatie loopt en de uren gaan veranderen. Dat hebben ze ons al verteld. De tijdelijke indicatie is 
alweer verlopen. Ons verhaal staat voor veel mensen.  
 

Ervaringsdeskundige (49) 
Stass Veldhuizen van Zanten zei eens letterlijk tegen mij: “Jij zou een ton moeten verdienen”. Niet nodig 
maar ik heb vele wegen gebaand voor ouders in het Radboud. Als eerste ouder bij visite zitten en als 
allereerste ouder gecertificeerd met theorie en praktijk, vele voorbehouden handelingen. Wat er momenteel 
gebeurt klopt niet. Ook aantal uren zorg kloppen nooit meer. Het is te veel om hier neer te zetten. De 
kinderarts zegt zelf, dat we uniek in Nederland zijn. De zorg is zelfs te veel voor verpleegkundigen op de IC 
vanwege diversiteit. Niemand kan het overnemen. Woorden van chirurg: 
"Moeder blijf a.u.b. op de been, anders leeft uw zoon niet meer lang. Wij kunnen niet zonder jou.” Onze 
zorgverzekeraar gooit nu volledig het roer om. Het is echt om te huilen.  
 

Zorgverzekeraar schaam u diep (50) 
Ons dochtertje met xxxx syndroom en xxx rechts krijgt sondevoeding via mickey.  Tot 16/1 kreeg ik 9 uur per 
week pgb via zorgverzekering en 14 uur zorg van verpleegkundige. Dat is nu tot september 4 uur zorg 
geworden. Daarna helemaal niks meer. Dank wel zorgverzekeraar, u moet zich diep schamen. 
 

Moeder van een dochter (51) 
Bedankt. Mijn dochter heeft ook een pgb uit de ZVW voor intensieve zorg. Zij heeft een energie 
stofwisselingsziekte en een hartspierziekte. Daardoor kan zij niet eten, zijn haar spieren slapper en moet ze 
in de gaten gehouden i.v.m. haar hartspier die ernstig verdikt is. Ze krijgt 6/7 keer sondevoeding op een dag. 
Ze krijgt dit met een spuit omdat het heel dikke voeding is.  
 De kinderwijkverpleegkundige die de indicatie moest afgeven bedenkt zelf haar regels. Volgens haar zou 
mijn dochter namelijk zelf haar voeding kunnen geven (zij kan zichzelf niet eens aankleden, en ik heb 
regelmatig blauwe handen omdat de spuit zo zwaar gaat, gezien je maar 1 spuit per dag krijgt) en behoort 
sondevoeding i.c.m. oraal oefeningen tot gebruikelijke zorg. Dit maakte dat ik per voeding 20 seconden pgb 
kreeg. Ik moet naar school om haar de voeding te geven en over 1 voeding doe ik 3 kwartier. Wanneer ik dit 
in 20 seconden in spuit k komt het er net zo hard weer uit.  
  
Vervolgens heb ik naar de zorgverzekeraar gebeld of het klopt dat sondevoeding niet meer vergoed wordt. 
Dit was volgens hun niet zo en ze adviseerde me nogmaals een nieuwe indicatie aan te vragen waarbij 
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sondevoeding wel vergoed wordt. Het wachten tot de indicatie klaar is duurt zo'n 4 maanden. Je zit dus rond 
de 4 maanden zonder geld en zonder zorg en krijgt ook geen uitkering omdat er nog geen antwoord van het 
pgb bekend is.  Uiteindelijk is het toch goed gekomen, maar wel met bijna de helft minder uren. Het wordt erg 
vervelend om elk jaar opnieuw zo'n indicatie vast te stellen, terwijl de zorg hetzelfde blijft of alleen maar 
meer wordt. Ook telkens het vechten voor pgb, omdat de wijkverpleging zo min mogelijk uren wil indiceren. 
Dit betekent dus dat je elk jaar ongeveer 6 maanden aan het voorbereiden, en afwachten bent. Ik hoop dat 
er iets geregeld kan worden waardoor alles wat soepeler gaat. Zeker als alleenstaande moet je alles zelf 
maar uitzoeken, Nu spaar ik zoveel mogelijk om die tijd te kunnen overbruggen. Ik hoop ook dat we weer 
pgb van meerdere jaren vastgesteld kunnen worden. Dat zou een hoop stress schelen voor veel ouders.  
 

Zomaar in een andere wet WLZ gestopt (52) 
Hallo, hierbij ons verhaal m.b.t. ervaringen met een grote kinderthuiszorg organisatie . Onze zoon is bijna 10 
jaar " in zorg" geweest bij de xxx. We zijn altijd erg tevreden geweest over de verpleegkundige zorg, 
ontzettend lieve en betrokken mensen die het beste met onze zoon voor hadden. We hadden een team van 
5 vpk, waarvan 3 vpk ook bijna 10 jaar bij ons over de vloer kwamen en ook onze zoon hebben zien 
opgroeien. We hebben echter de organisatie zelf enorm zien veranderen van een betrokken en persoonlijke 
thuiszorgorganisatie, naar een zakelijke en zelfs harde organisatie. Persoonlijk contact met de organisatie 
zelf viel weg. Daar kwam de verpleegkundig contactpersoon voor in de plaats binnen je eigen team. De regie 
was weg voor ons. We zagen dat er veel werd geïnvesteerd in "luxe". Zo kwamen de verpleegkundigen 
voorheen gewoon in burger en in eigen auto. De laatste jaren was er een eigen kledinglijn (inclusief 
kniekousen en all stars gympen), een eigen IPad, telefoon, rugtas incl. allerlei gadgets, hippe auto etc. Het 
was duidelijk dat ze goede zaken deed. Ondertussen werden de werkzaamheden rondom de zorg voor onze 
zoon aangescherpt. Beslist géén huishoudelijke taken, dit vroegen we ook al nooit, maar werd nu extra 
benadrukt. Wat dan wel weer mocht, was onder " .... tijd" zaken regelen die ten goede kwamen van de 
organisatie, zoals planning en e-learning. We hebben ons hier nooit zo druk om gemaakt, het ging om de 
verpleegkundige zorg voor hem en dit was prima. Zij waren er voor hem als wij als ouders aan het werk 
waren of boodschappen of iets dergelijks moesten halen. En daar was ons gezin mee geholpen.  
 
Ineens kregen we echter een brief waarin stond dat de zorg voor onze zoon stopte omdat hij een WLZ-
indicatie had. We hadden 2 maanden tijd om iets anders te regelen en werden verwezen naar het 
zorgkantoor voor een eventueel alternatief. Niks geen persoonlijk contact. We waren enorm teleurgesteld in 
de manier waarop ons dit medegedeeld werd. Bijna 10 jaar in zorg, van baby tot tiener. Enorm bijgedragen 
om de organisatie groter te maken, als je uitrekent hoeveel zorggeld ernaartoe is gegaan. Voor ons gevoel 
werd hij er gewoon "uitgegooid " omdat hij nu toevallig onder een andere wet zou moeten vallen. Ontzettend 
kwetsend. Er werd volledig voorbijgegaan aan hem als persoon, aan ons als gezin. Maar ook aan de 
betrokken vpk die al bijna 10 jaar begaan waren met de situatie van onze zoon. Voor hun hoefde dit echt niet 
te stoppen. Na contact met het zorgkantoor te hebben gehad, waarin we vroegen of zij ons advies konden 
geven over evt. alternatieven, ontbrak het ons aan moed en energie om het probleem in 2 maanden op te 
lossen.  
 
Ik heb mijn baan als praktijkverpleegkundige opgezegd en ben nu zelf " zorgverlener" voor mijn zoon. 
Ondertussen hebben we de tijd genomen om weer een zorgteam samen te stellen. Dat heeft echt meer tijd 
nodig dan 2 maanden, want zoals bij de meeste zorg intensieve kinderen is de zorg complex en is er tijd 
nodig om aan elkaar te wennen. Bedankt dat er een mogelijkheid is om ons verhaal te kunnen delen. Triest 
dat deze KTZ zomaar stelt dat die wetgeving is veranderd. Van een Vpk hoorde ik later dat het probleem 
was dat ze onvoldoende in rekening konden brengen. De zorgverzekeraar deed hier ook niets aan. Het lijkt 
wel dat ze blij zijn dat we in een andere wet zijn “gestopt”, zonder dat hiervoor een wettelijke regeling is. 
 

Problematiek met zorggeld (53) 
xxxx-prijzen stijgen de pan uit. Meer dan € 110 per uur. Tegen € 56.00 per uur voor een ZZP er en  
€ 23 voor informele zorgverlener. Geen wonder dat ze niet meer willen indiceren voor een PGB. Als je PGB 
hebt kun je namelijk ZZP ers inhuren en dat wil deze organisatie liever niet. Dus dan indiceer je gewoon 
geen pgb meer onder de mom van gesjoemel door ouders en gebruikelijke zorg en meedoen in de 
maatschappij. Zelf schrijft deze organisatie tijd voor elke 5 minuten dat iemand van de organisatie ook maar 
iets doet aan het dossier. Bovenop het uurtarief van de geleverde zorg.  
Vaak wordt onervaren personeel ingezet bij complexe zorg, allemaal jonge meiden met weinig ervaring die 
dan komen bij een gezin met veel zorg ervaring en ingewikkelde zorg. Dat betekent dan voor langere tijd dat 
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ouder nog steeds in de buurt moet zijn.  Daar is de zorg niet voor bedoeld. Plus vaak zwangerschapsverlof 
wat niet kan worden opgevuld als je dat als zou willen (weer een ander gezicht).  
Onvoldoende geschoold personeel om complexe en hoog complexe zorg te kunnen leveren. Voorbeelden 
dat ze met instructies op papier handelingen moeten uitvoeren die ze niet onder de knie hebben. Probeer 
het maar, ja daag. Kwalijke zaak. Ouders opgeleid via OKE zijn experts.  
Weinig flexibiliteit. Als je het dan hebt over ouders laten participeren in de maatschappij en er is ineens wat 
extra zorg nodig zodat die ouders kunnen participeren dan is dat niet te doen. Niet alles is planbaar in het 
leven. En als je je mond vol hebt over dat ouders ook een eigen leven moeten hebben, moeten 
participeren, en vervolgens kun je als organisatie de extreem dure zorg niet leveren dan ben je raar bezig. 
Laat het pgb voor ons als ouders bestaan, voor de juiste zorg op het juiste tijdstip. 
 

Dochter van 2 jaar (54) 
Onze dochter van 2 jaar had een pgb i.v.m. katheteriseren. Toen ik belde voor de herindicatie kreeg ik van 
een grote thuiszorgorganisatie te horen dat zij niet meer indiceren als ouders zichzelf uitbetalen vanuit het 
pgb. Zij wilden wel zelf de zorg verlenen tegen ZIN. Onbegrijpelijk deze instelling. Later hoorde ik het 
volgende: Om de zorg voor zieke kinderen in de thuissituatie te verbeteren, maakten zorgverzekeraar en xx 
de afgelopen maanden samen een plan. De komende twee jaar werken zij intensief samen om dat plan uit te 
voeren. A is zorginkoper bij zorgverzekeraar:” De inkoop van zorg is nu nog erg gericht op de volwassenen 
zorg. Wij kopen zorg in die bijvoorbeeld gericht is op kwetsbare ouderen, geriatrische netwerkontwikkeling, 
dementie en klanttevredenheid bij deze groepen klanten. Wij weten nog onvoldoende op welke indicatoren 
wij zorg voor zieke kinderen in moeten kopen. Dat willen we graag veranderen. Eén van de onderdelen van 
ons plan omvat het door ontwikkelen en implementeren van een classificatiesysteem, dat gebaseerd is op 
het Medische Kindzorg systeem (MKS). Op dit moment wordt de indicatiestelling nog niet op een eenduidige 
wijze door alle kinderverpleegkundigen uitgevoerd en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de zorg 
beleving en zelfredzaamheid van het zieke kind en gezin. Tevens is er veel aandacht voor een betere 
overdracht en samenwerking met (kinder)ziekenhuizen en wordt er onderzocht of er voldoende 
deskundigheden zijn in de thuissituatie waar het kind en gezin op kunnen rekenen.  
Kwaliteit. Op deze manier hopen we samen met xxx indicatoren te ontwikkelen zodat komend jaar passende 
inkoopeisen kunnen worden geformuleerd. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat zorg wordt ingekocht bij 
zorgaanbieders die deze indicatoren naleven, zodat kind en gezin kunnen vertrouwen op een gegarandeerd 
basisniveau van kwaliteit. Niet alleen wij gaat een samenwerking aan met xxx Ook alle andere 
zorgverzekeraars hebben het plan enthousiast ontvangen en gaan de komende twee jaar samenwerken met 
xx”. 
Dit betekent dus dat als wij zijn opgeleid volgens OKE wij geen vergoeding meer krijgen als informele 
zorgverlener en deze grote thuiszorgorganisatie haalt alle opdrachten binnen o.b.v. ZIN. Dat is de 
omgekeerde wereld. Goedkope zorg door ouders inleveren voor dure zorg door deze grote 
thuiszorgorganisatie 
 

Liegen over wetsverandering voor eigen tekort gebruiken (55) 
Bij onze herindicatie kregen we de uren niet rond met als dieptepunt dat we maandenlang 50% van de uren 
zelf moesten afdekken. Vervolgens wilde de kinder thuiszorgorganisatie koste wat kost de uren/indicatie 
geforceerd omlaag gooien om zo hun eigen capaciteitsprobleem op te lossen. Eerst worden we 
voorgelogen met een wetsverandering die bij navraag bij zorgverzekeraar helemaal niet op intensieve 
kindzorg van toepassing is. Vervolgens gaan ze achter onze rug om het personeel van het ziekenhuis 
zonder toestemming van ons benaderen om af te checken of 24 uurs medisch toezicht echt wel nodig is. 
Hoelang er bv. bloed in de lijn mag blijven zitten alvorens te handelen etc. Kortom de grenzen 
opzoeken/overschrijden van zowel fatsoen maar ook medische van medische calamiteiten. Gelukkig heeft 
de verpleegkundige specialiste van het ziekenhuis toen aangegeven dat wat de grote thuiszorgorganisatie 
wilde niet strookte met het beleid van het ziekenhuis. Intussen gingen ze ons ook droogleggen met zorg 
(chantage) dat we eerst een verlaagde indicatie moesten tekenen (wat volgens zorgverzekeraar niet 
hoefde). Omdat het al trekken aan een dood paard was (en we toen in contact kwamen met andere 
kinderthuis zorg organisatie die wel onze zorg serieus nemen) hebben per direct opgezegd. 
 

Zorgverzekeraar doet niets aan fraude en weigert nu herindicatie (56) 
Ohra antwoord op onze email: “In uw e-mail vraagt u om meer informatie over de thuiszorg rekeningen van 
uw dochter. U geeft aan dat er al een paar maanden geen thuiszorg is geweest. Toch is er wekelijks 
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gedeclareerd. In deze e-mail leggen wij graag uit wat er precies in rekening is gebracht. Thuiszorg 
gedeclareerd van maart tot september. Een grote kinderthuiszorgorganisatie  declareerde wekelijks tussen 
de kosten van verpleging in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg. Vermoedt u dat 
deze rekeningen onjuist zijn? Dan vragen wij u vriendelijk telefonisch contact met onze afdeling 
Declaratieservice op te nemen. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (013) 594 98 60. Als u liever 
teruggebeld wilt worden, dan mag u ook uw telefoonnummer aan ons sturen per e-mail. Wij bellen u dan zo 
snel mogelijk terug”. Vervolgens bellen wij en er wordt niets mee gedaan. Nu krijg ik geen herindicatie meer 
omdat ik dit heb aangekaart en wordt gezegd dat zorg door ons verleend niet meer geïndiceerd mag 
worden. Dit is toch de omgekeerde wereld. 
 

Geen indicatie meer voor informele zorg door ouders (57) 
Graag deel ik onderstaande mail die ik ontving. “ Beste ouders… Een grote kinderthuiszorgorgansatie heeft 
besloten om op dit moment geen PGB indicatie te maken voor uw kind. De argumentatie zal ik hieronder 
weergeven: Vraag van moeder was aanvraag van een PGB indicatie. Allereerst was doel van PGB om 
zichzelf uit te betalen. Echter zou het uitbetalen van de handelingen die bij uw zoon gedaan worden geen 
oplossing geven binnen dit gezin. Moeder heeft beaamd dat gezinssituatie op dit moment overbelast is. 
Financiële compensatie van de handelingen heeft geen meerwaarde in het oplossen van een overbelaste 
gezinssituatie. Dus is de PGB indicatie ook niet doelmatig. Daarna heeft moeder aangegeven iemand te 
willen inhuren en te betalen van de PGB . Moeder gaf aan 180 uur per week iemand te willen inhuren, deze 
uren zijn niet reëel om te verwachten in een PGB indicatie met daarbij rekening houdend dat haar zoon al 32 
- 36 uur per week een indicatie heeft bij ... en er dus al sprake is van ontlasten in de zorg voor hem. 
Conclusie: 
Wij hebben vernomen (en heeft moeder beaamd) dat gezinssituatie overbelast is en dat daar zeker zorg 
voor nodig is. Er moet niet alleen naar hun zoon gekeken worden maar naar het hele gezin. Een PGB voor 
de zoon gaat de problemen binnen dit gezin niet oplossen. In deze huidige situatie draagt een PGB er 
niet toe bij om ouders in hun eigen kracht te zetten en zelfredzaam te worden voor hun gezin. Ouders 
worden nu ook ontlast in de zorg voor hun zoon  gedurende 32 - 36 uur per week. Er zal naar andere 
oplossingen moeten worden gezocht om dit gezin de zorg te geven die zij nodig hebben”.  
Ik heb zorg nodig voor mijn ernstig zieke kind. Zij hebben nooit een gesprek met ons gevoerd over de 
zorgvraag, zijn hier niet thuis geweest! Allereerst is ons gezin niet overbelast en 180 uur is nooit genoemd. 
Wij hebben indicatie gevraagd voor onze zoon. De werkelijke afwijzing is genoemd in het onderstreepte deel 
van de laatste alinea. De term zelfredzaamheid wordt hier zo vanuit het niets ingevoerd. Wij willen kwaliteit 
van leven voor ons kind. 
 

Katheteriseren is geen medische handeling meer (58) 
06-05-19: Wij hadden eerst ruim 25 uur verpleging en 5 uur persoonlijke verzorging vanuit het zvw-pgb en 
ook nog 15 uur in ZIN. Dit is allemaal per 1 maart gestaakt omdat de verpleegkundige handeling niet meer 
ter sprake kwam; namelijk katheteriseren. We hebben echter nog veel zorg momenten die voorheen wel 
geïndiceerd werden in de zvw. Echter kreeg ik vandaag een mail dat dat absoluut niet meer onder de zvw 
valt, maar de gemeente geeft ook aan dat dat niet onder het jeugdwet valt. Wat moet ik hiermee? Ik heb een 
onafhankelijke verpleegkundige laten kijken en zij kon wel 14 uur per week indiceren. 
 

Wel ZIN, maar geen PGB (59) 
Het probleem bij ons is toen we nog ZIN hadden die organisatie probeerde zoveel mogelijk te indiceren nu 
we geen gebruik van hen maken hebben ze de verzekering gebeld en aangegeven dat we geen 
verpleegkundige handelingen meer hebben. Ik ben er zo boos om! 
 

Informele zorg niet meer indiceerbaar (60) 
Even een vraag voor ouders die een pgb hebben en een herindicatie moeten aanvragen voor 2020. Zij heeft 
net te horen gekregen dat de medische handelingen, die zij als ouder doen, niet meer worden vergoed 
binnen het pgb, want je bent ouder en je hebt geen toezicht meer nodig om de handelingen uit te kunnen 
voeren als je het al kan. Hebben meer ouders dit te horen gekregen of hoe is dit bij jullie bekeken? Het 
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betreft Kinderthuiszorg. Dit nummer krijgt men door van de Zorgverzekeraar. Een ander antwoordt dat 
Kinderthuiszorg al deze aanvragen afwijst. 
 

Regels hetzelfde, maar pgb voor ouders niet meer mogelijk (61) 
Wij hebben een pgb voor onze dochter voor het verplegen vanuit de zorgwet. Ik verleen zelf de zorg en laat 
mijzelf uitbetalen. Ik katheteriseer 6x op een dag, waarvan 2x op school en 1x per dag darmspoelen. Nu 
hebben wij een herindicatie moeten doen en wordt er gezegd dat wij, als ouders, geen recht hebben op 
uitbetalen van pgb. Dit is een nieuwe regeling, de hulpverlening van onze dochter wordt door hun als 
vanzelfsprekend gezien omdat wij de ouders zijn. Dit wordt gezegd door kinderthuiszorg. Ik heb mijn 
zorgverzekeraar gebeld en die gaf aan dat de regels nog hetzelfde zijn.  
Dit heb ik ook doorgegeven aan de kinderthuiszorg. Toen hebben zij zelf ook gebeld en toen heeft 
kinderthuiszorg weer aan mij teruggekoppeld dat nog niet iedereen op de hoogte is? Wat voor spel wordt 
hier gespeeld? 
 

Informele zorg = gebruikelijke zorg (62) 
Informele zorg door ouders gooien ze nu onder gebruikelijke zorg! Moet je eens contact opnemen met het 
idee dat je weer wilt gaan werken en dat je hun hulp nodig hebt voor de verzorging. Moet je eens kijken hoe 
snel ze bij je op de stoep staan voor een indicatie! Dat dus! En het ergste is, je wordt benadeeld, over de rug 
van je kind heen en als je je mond open doet maken ze jou nog belachelijk ook nog! Het is echt te erg voor 
woorden! Wij hebben de indicatie uiteindelijk door andere KTZ laten doen. Onder begeleiding van onze 
zorgmakelaar van uit onze zorg verzekering.  
Niet mee eens, dien dan maar een klacht in bij je zorgverzekeraar!! Wat ze nu doen dat mag niet eens 
volgens de wet maar zolang we het allemaal als ouders stilzwijgend pikken kunnen zij hun gang gaan!  
 

Van 20 naar 9 uur zorg door ouderlijke zorg (63) 
Indicatie is bij ons gedaan door een kinderverpleegkundige niveau 5 ook wij zijn dankzij de kinderthuiszorg 
organisatie van 20 uur per week terug geïndiceerd naar 9 uur met als reden alles valt onder ouderzorg. 
Onzin! Deze ktz organisatie is puur voor eigen belang bezig en willen goed voor de dag komen bij de 
zorgverzekeraar. Ze indiceerde een mic-key button wissel voor 2,5 minuut. Welke verpleegkundige kan mij 
dat leren? 
 

Ik ben levensreddend bezig voor mijn kinderen (64) 
Onze kinderarts heeft letterlijk gezegd, dat als ik niet de moeder was van onze zoon, hij niet meer geleefd 
zou hebben! De zorg van onze kinderen is met grote regelmaat zeer acuut en dan kan je niet gaan zitten 
wachten totdat een geschoold iemand komt opdraven. Daarnaast hebben ze geen enkele clou wat het 
psychisch doet met een kind... mijn kind heeft al last van "de bekende" zorgverleners in het ziekenhuis, laat 
staan het grote verloop van een thuis zorg indicatie... en hoe gaan ze het 's nachts doen dan?! Het zorg 
zwaarte punt ligt hier in de nacht... als ik fulltime moet werken, moet ik ook kunnen slapen... komen ze dan 
de gehele nacht naast mijn kind zitten?! En zijn daar dan wel opeens zorg minuten voor? Ze zijn niet goed! 
Ik wil iedereen uitnodigen om 24 uur met een ouder van een zorgintensief kind door te brengen. 
 

Zorgverzekeraars spannen samen tegen ouders (65) 
Samenwerking zorgverzekeraars met een grote kinderthuiszorgorgansiatie waardoor ouders buitenspel 
gezet worden doordat er een routemap wordt gebruikt waarbij onder andere zelfredzaamheid voorliggend is 
(als blijkt dat ouders zelf de zorg kunnen leveren en zij zijn hiertoe toegerust dan valt dit onder 
zelfredzaamheid en kan men geen pgb aanvragen voor deze zorg): 
Tekst blz. 8: 
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Nog grotere gevolgen kunnen ontstaan vanuit een situatie waarbij ouders stoppen met werken omdat zij 
voor hun zieke kind blijven zorgen. Het is goed om na te gaan hoe de situatie van ouders zou zijn gelopen 
wanneer zij een gezond kind zouden hebben gekregen of als hun kind niet ziek zou zijn geworden. Welke 
keuzes zouden zij dan hebben gemaakt? Het is belangrijk ouders in deze gedachten te begeleiden en te 
ondersteunen zodat zij naar een situatie kunnen toewerken die zo dicht als mogelijk bij hun oorspronkelijke 
keuzes in de buurt komt.  
Dit kan een sociaal isolement voorkomen en maakt dat zij zich niet afhankelijk voelen van een budget omdat 
dit hun inkomen is. 
 De ziekte van hun kind mag nooit de reden zijn voor het inkomen van het gezin. Veel ouders bevinden zich 
al in deze situatie en voelen zich hierin ‘gegijzeld’ door dit budget. Zij zijn buitenspel gezet op de 
arbeidsmarkt. Voor ‘nieuwe’ ouders van zieke kinderen moeten we proberen deze afhankelijkheid op te 
heffen en met hen naar een ‘zo normaal’ mogelijke situatie toewerken zodat er op termijn minder beroep 
wordt gedaan op zorgkosten. 
Verandert er niets? Dan betalen we in Nederland voor iets dat in geen enkel opzicht iets te maken heeft met 
kwaliteit van zorg maar betalen we alleen voor het technisch uitvoeren van zorg. 
Wij zullen ons uitermate inspannen om de huidige manier van bekostigen, welke enkel gedreven is door 
inspanning, om te buigen naar een uitkomstenbekostiging. Onder het bereiken van uitkomstenbekostiging 
verstaan wij: het bereiken van een bekostiging waarbij voorwaarden voor bekostiging ondergeschikt zijn aan 
de gewenste uitkomsten vanuit kwaliteitsoogpunt. Hoe mooi onze doelstellingen ook zijn, zonder goede 
bekostiging zijn deze praktisch onhaalbaar. Het integrale- en overkoepelende zorgplan Naast deze ambitie 
hebben wij nog een grote ambitie die ervoor moet gaan zorgen dat alle betrokken partijen, inclusief het kind 
en het gezin, van elkaar weten welke verwachtingen er zijn, welke afspraken we met elkaar maken en hoe 
deze de voortgang van het proces naar zelfredzaamheid monitort en bewaakt: Het integrale- en 
overkoepelende zorgplan. 
 
Bvikz: In dit stuk ontbreekt totaal de vraag over een bewuste positieve keuze om met een pgb zelf zorg te 
organiseren en de keuze om dit zelf te willen doen. Het kan voor een kind belangrijk zijn dat de zorg 
geleverd wordt door een vertrouwd gezicht, zij worden hier gelukkig van. Als je als ouder hieraan kan 
bijdragen dan geeft dat juist voldoening, daar kan welbevinden van een baan vaak niet tegenop. Uiteraard is 
het niet goed dat ouders de zorg op zich nemen terwijl ze dit niet willen. Dit zal goed moeten worden 
afgetast. Voor diegene die de zorg zelf willen doen en ook capabel zijn om dit te doen moet dit altijd mogelijk 
zijn vanuit een pgb. Ook hier geldt bij de indicatie dat er een stappenplan gevolgd dient te worden (in lijn met 
de uitspraak van de CRvB 02-05-17) dat de zorgvraag volledig in beeld moet komen wat in aanmerking komt 
voor een indicatie, dan ga je kijken hoe je dit gaat invullen, vanuit naturazorg, pgb of een combi en dan ga je 
kijken wie de zorg vanuit het pgb gaat leveren (formeel/ informeel of een combi hiervan). Je kan deze 
medische zorg niet wegzetten in zelfredzaamheid, de zorg kan namelijk ook af en toe overgenomen moeten 
worden, hetzelfde geldt voor zorg door anderen dat soms overgenomen moet worden door de ouder 
(bijvoorbeeld bij ziekte, vakantie of andere omstandigheden).  
 
Uitspraak directeur: 
Van een directeur van een andere kinderthuis organisatie: een grote kinderthuiszorgorganisatie is een grote 
speler in de kindzorg en heeft veel macht bij Zorgverzekeraars. Hier zijn wij ons bewust van net als andere 
aanbieders aangesloten bij BinkZ. Vanuit de brancheorganisatie houden we dit wel tegen het licht en laten 
we het niet gebeuren wat deze kinderthuiszorgorganisatie wil gaan doen. Echter de Zorgverzekeraars 
trekken ook en schrappen graag in het aantal af te geven indicaties. We zijn ons wel bewust van het feit dat 
tijden veranderen en dat er minder makkelijk pgb’s afgegeven worden. Ook V&VN staat niet achter het 
beleid van deze grote kinderthuiszorgorganisatie echter ze zijn een sterke partij. Wij doen van alle kanten 
hard ons best om dit niet de overhand te laten nemen. 
 

Zorgverzekeraar werkt niet mee, ik moet weer gaan werken (66) 
Onze dochter had al jaren 24 uur per dag iemand bij zich voor al haar zorg en i.v.m. verslikken en verstikken 
zowel thuis al school. Nu word ik er zelf afgehaald om wat zorgverzekeraar zegt mij te ontlasten, ik krijg nu 
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uren voor 7 nachten en school (excl. Vervoer heen en terug). Rest van de uren?????  Moet dus nu de rest 
alleen doen hoezo ontlasten. Was 168 uur pgb nu 98 rest ????  Optie ziekenhuis. 
Kon wel weer werken, Nou welke baas neemt mij aan ziet mij aankomen vaak ik bel dat ik richting 
ziekenhuis moet of als er problemen zijn ben 24/7 achterwacht voor onze dochter. Ook heeft 
zorgverzekeraar niet de indicerende verpleegkundige gebeld voor verder informatie deze heeft zelf contact 
gezocht maar werd geweigerd om verder te praten. Tevens is de casemanager op de plaats van de 
arts/prof. gaan zitten en zo kan ik nog wel door gaan 
Brief uit Rotterdam om PGB-aanvraag spoedig te behandelen. Samenvatting ondertekend door Prof.xxxxx 
en Dokter X. Samenvatting volgend op overzichten 2013,2014,2015,2016,2017 (deze zijn ook in bezit van 
zorgverzekeraar). 
Vanaf 2013 staat er op de laatste pagina Het blijft noodzakelijk dat er thuis/school bij xxxxx overdag en s 
’nachts iemand aanwezig is, die geautoriseerd is (later ook bij gemeld bevoegd en bekwaam) om de zorg 
voor xxxx uit te voeren. Dit is noodzakelijk i.v.m. thuis gebruik van de parenterale voeding via de broviac, 
sondevoeding, de zuurstof toediening en verdere medische zorg rond om onze dochter. 
En actieve zorgplan die mee gestuurd is naar zorgverzekeraar. 
 
 

Ouders mogen zich niet uitbetalen vanuit pgb (67) 

Vorige week vrijdag kregen wij een brief van de zorgverzekering dat de indicatie afloopt. Dat we opnieuw 
moeten indiceren. De zorgverzekering wil vanwege de moeilijke indicatie het via de grote 
kinderthuiszorgorganisatie laten doen. Na de vele zorgwekkende verhalen van andere zorg ouders vreesde 
ik al het ergste. Ik nam contact op met deze organisatie. Zij vertelde mij dat er vele dingen hetzelfde waren 
maar er is wel veranderd dat ouders zich niet meer uit kunnen betalen vanuit het pgb. Wij als ouders 
moeten ons kind verzorgen en dat is gebruikelijke zorg. Zij beweerde dat dit staat in het PGB-reglement van 
de zorgverzekering. Ze vertelde dat ze alleen de uren van de verpleegkundige gaat indiceren. Ik heb contact 
opgenomen met Bvikz en heb het reglement doorgelezen. Bvikz geeft aan dat zij niet indiceren volgens de 
regels en dat ze vaak deze klachten ontvangen. De grote kinderthuiszorgorganisatie nam contact met mij op 
om een afspraak te maken en ik confronteerde haar hiermee dat wat ze zeggen niet klopt. Ik zei in het 
reglement staat het niet en de Bvikz ontkracht dit. Ze bleef volhouden dat ze juist indiceren. Ze zei wij maken 
de indicatie op en de zorgverzekering bepaalt nog hoeveel jullie jezelf mogen uitbetalen om de overgang niet 
te groot te laten worden qua inkomsten. Bvikz zegt dat er alleen een max zit aan de uit te betalen uren van 
40 per week. Ik kreeg ook een brochure van de grote kinderthuiszorg organisatie waarin staat dat over de 
inventarisatie van de herindicatie niet te twisten valt. Wij hebben geen inbreng. Ook rare vragen krijgen wij 
over wat onze verwachtingen waren over ons leven voor de geboorte van onze zoon. Die vragen worden 
gewoon gesteld waar je kind bij zit straks.  
 
In de vorige indicatie maakte de grote  kinderthuiszorg organisatie al een rare berekening. Onze zoon heeft 
24 uur medisch toezicht nodig vanwege ademhalingsproblemen die zorgen voor ademhalingsproblemen. 
Haar vraag was hoeveel aanvallen hij op een dag heeft en hoelang we er mee bezig waren. En de uitkomst 
zijn onze zorguren. Terwijl hij 24 uur per dag medisch toezicht en hulp moet hebben. Van belang is de 
hoeveelheid zorg die ons kind nodig heeft. Ik wilde nog toevoegen dat ik vrijdag na het gesprek met de 
kinderthuiszorg organisatie contact heb opgenomen met de medisch maatschappelijk werker van het 
academisch ziekenhuis en die zei dat we een andere organisatie moeten zoeken en dat zij van vele andere 
ouders ook slechte verhalen hoort over deze kinderthuiszorg organisatie bij de (her)indicaties. Ik heb al 
contact opgenomen met VWS. 
 
 

Zorgverzekeraar weert kind uit ZvW en ouders moeten zelfredzaam zijn (68) 
Allereerst bedankt! Uw toon aan de telefoon beviel mij! Daadkrachtig, wat fijn dat u ons steunt. Wij kregen na 
10 weken wachten op een herindicatie een Wlz verzoek. Een tijdelijke overbrugging tot 8 januari dan moest 
het wel rond zijn bij CIZ. Fors in uren verminderd, daar stuur ik u wel informatie over op. De zorgverzekeraar 
heeft dit ons meegedeeld. Ook de gemeente denkt dat Wlz beter is. Iedereen lijkt angstig lijkt wel. Wij menen 
op grond van der factsheet op uw site dat we in de Zvw thuishoren. 
Ons kind heeft centrale lijn zorg. Het is ingewikkelde complexe zorg. De zorgverzekeraar zegt dat ouders die 
zelfredzaam zijn zelf alles moeten doen, geen pgb mogen declareren voor zorg die je zelf doet zoals bij 
opnames en maar moet gaan werken.  



 

  Pagina 58 van 78 

De indiceerder krijgt persoonlijke verzorging nauwelijks geïndiceerd, alleen de verpleging. Je mag voor 
persoonlijke verzorging naar de gemeente.  Overigens is bij ons allergische astma niet mee geteld. Ik heb de 
brieven van professor uit UMC, die uitlegt dat vakkundige handelingen belangrijk zijn, omdat onze zoon 
anders op de IC kan komen. Ze keuren het vernevelen/ pufjes geven af.   
Ze komen met 32 uur en dan is het klaar. Wij zijn bang dat ze misschien problemen gaan veroorzaken in ons 
gezin, als wij langer vast zitten aan deze zorgverzekeraar. Ik zal u de brieven ook mailen.  Brieven van 
artsen worden nooit opgevraagd en men doet op eigen houtje alles zelf en volgens. Ze wijzen persoonlijke 
verzorging af. Wij hebben 6 uur gekregen. Onze zoon heeft darmfalen/ luchtwegproblemen en diverse 
andere medische klachten. 
  

Zorgverzekeraar legt zelfredzaam verkeerd uit (69) 
Van mijn zorgverzekeraar ontving ik de volgende passage om mijn informele zorg (medisch voorbehouden 
handelingen) niet meer vergoed te krijgen. 
Artikel 4 Weigeringsgronden. 4.9 " Er wordt geen Zvw-pgb verstrekt voor zorg die ingezet kan worden door 
het eigen (cliënt) netwerk (voorheen genoemd: gebruikelijke zorg) en voor wat de verzekerde en zijn naasten 
zelf kunnen doen. De indicatiesteller houdt hier volgens het begrippenkader VenVN bij de indicatiestelling al 
rekening meer. Onder deze zorg verstaan wij zorg die naar algemeen aanvaardbare opvattingen in 
redelijkheid mag worden verwacht van de huisgenoten, tot wie gerekend worden, de partner, ouders, 
inwonende kinderen en anderen met wie cliënt duurzaam gemeenschappelijk een woning bewoont" 
De term “gebruikelijke zorg” wordt niet analoog aan de omschrijving van de Wlz uitgelegd. We hebben het 
hier over zware medische handelingen. Dat mag toch niet. Help ons. 
 

Indiceerder is van mening dat ik als moeder maar moet gaan werken (70) 
Ik benaderde A voor een herindicatie. Zij gaven aan vol te zitten. Zij schakelt de kleine maatjes in omdat ze 
daarmee samenwerken. Ik was daar mee akkoord. De kleine maatjes heb ik gisteren gesproken. Ze vertelde 
dat er per 1 januari nieuwe regels zijn. Ik gaf aan mij zorgen te maken om de indicatie i.v.m. de geluiden 
om ons heen bij andere zorgouders. Ze gaf aan dat ik mij géén zorgen hoefde te maken over de uren die de 
verpleegkundige doet. Die uren kunnen wel gewoon geïndiceerd worden. Ze wilde kijken voor een 
overgang zodat ik volgende jaar weer kan WERKEN. Zo zei de mevrouw aan de telefoon. Ik heb tegen de 
mevrouw gezegd dat het onmogelijk is om naast deze zorg te werken. Ik heb haar ook uitgelegd wat de zorg 
in houdt. Mee naar school, 24/7 medisch toezicht en hulp. Er is een verpleegkundigen tekort. We hebben 2 
verpleegkundige in dienst maar waren afgelopen weken niet bij ons aan het werk i.v.m. 
kinderzeer/krentenbaard. De maand februari kan ze ook niet komen i.v.m. vele overleggen en vakantie. Ik 
blijf hoofdverantwoordelijk voor de zorg. IK moet met alle therapieën en ziekenhuis afspraken mee ook mee 
naar binnen i.v.m. medisch toezicht. Ik maak mij enorm veel zorgen om de indicatie. Het gesprek is 28 
februari. Het is onmogelijk om ernaast te werken. De zorg voor mijn zoon komt in gevaar. Hij heeft 
ademhalingsproblemen waardoor hij stopt met ademen. Ik kan hem geen seconde uit het oog verliezen.  
 
 
 
 
 

ADL zorg niet meer vergoed volgens zorgverzekeraar (71) 

Van onze Indiceerder kreeg ik onderstaand bericht: ”We hebben vanavond de indicatiestelling nog even 
toegestuurd. Zoals telefonisch al besproken zijn er wijzigingen sinds 2020. Ik moet bij jullie alle ADL er 
afhalen. Dit wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.”. 
Dit is onzin. Het gaat niet om ADL. Het gaat om voorbehouden medische handelingen volgens BIG-
richtlijnen. Onze zoon heeft een PEG-sonde i.v.m. verslikken gevaar, Laryngalen cleft, chronisch 
zuurstofbehoefte en is volledig sondevoeding afhankelijk en is continue toezicht noodzakelijk volgens 
artsen/specialisten. En hij kan niet lopen. ADL??? 
Wij zijn als ouders hiervoor in het academisch ziekenhuis opgeleid. Zorgverzekeraar mag dit niet doen. Later 
belde Indiceerder ons op met de mededeling dat ze bij nog 2 indicaties de uren van de ouders eraf moest 
halen van de zorgverzekeraar. 
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Korting indicatie door zorgverzekeraar (72) 
Bij mijn zoontje is er sprake van verpleegkundige context welke nauw samenhangt met zijn somatische 
(medische) aandoening. Bij hem is sprake van: 
- Pierre Robin syndroom 
- Schisis met enorme eetproblemen. Hiervoor is hij onder behandeling van specialisten AMC 
- Klachten van reflux en spugen. Hiervoor is hij onder behandeling van specialisten AMC. 
 
Deze verpleegkundige handelingen vallen onder verpleegkundige context (‘zorg zoals verpleegkundigen 
die plegen te bieden’). Verzorging valt onder de Zvw als deze samenhangt met ‘een behoefte aan 
geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Het gaat om de handeling binnen de context van de 
gesteldheid van de verzekerde, de risico’s die de handeling met zich mee kan brengen voor diens 
gezondheid, de mogelijkheden om via de handeling de gezondheid van de verzekerde te volgen. Daar is in 
dit geval duidelijk sprake van. 
  
De zorgverlener (in dit geval informele zorgverlener) signaleert, coacht en coördineert en heeft een wakend 
oog. Er is geen stabiele gezondheidssituatie en de informele zorgverlener kan de kwetsbaarheid nog 
beïnvloeden met interventies. 
 
Maaltijdverzorging 
Bij mijn zoontje is sprake van een instabiele gezondheidssituaties en dreigende gezondheidsrisico’s. Er is 
dan ook sprake van een geneeskundige context en is de inzet van een zorgprofessional aangewezen. Het 
gaat om de volgende gezondheidsrisico’s: 
- Combinatie medicatie en voedselinname; Het is noodzaak om de medicijnen te combineren met voedsel in 
verband met het voorkómen van bijvoorbeeld maagklachten. 
- Uitdroging en ondervoeding met alle gevolgen van dien, verslechterde gezondheidstoestand. 
- Verslikkingsgevaar 
Er is in de indicatie onvoldoende rekening gehouden met de zorg die hiermee gemoeid is. 
 
Onplanbare zorg 
Bij mijn zoontje is sprake van onplanbare zorg. Dit blijkt onder meer dat ik regelmatig naar school moet 
komen als er problemen zijn met de medische apparatuur en of spugen. Overdag en merendeels ’s-nachts is 
er sprake van Breath holding spells, waarbij vaak bewusteloos waardoor snel geacteerd moet worden door 
moeder. 
 
Indicatiebeschikking: 
Er is tot twee keer toe gekort op de indicatie die gesteld is door een bevoegde indicatiesteller. Dit gebeurde 
in overleg met de zorgverzekeraar. 
In 2018-2019 is 7 uur VZ gekort - betreft toezicht en geen aanspraak wijkverpleging is, daar het om 
instrueren van omgeving gaat. Dit is onjuist. Mijn zoontje is een kind van toen 4 jaar. Door zijn somatische 
klachten is het niet mogelijk om hem bepaalde dagelijkse behoeften aan te leren. Er is in zijn geval sprake 
van “zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden” en staan in relatie tot de instabiele situatie. Er is dan 
ook onterecht gekort op de indicatie van de kinderverpleegkundige. 
 
 

Verantwoording uren nogmaals verder uitleggen aan de zorgverzekeraar (73) 
Ons zoontje heeft geen spontane ontlasting doordat er geen aansturing is t.g.v. zijn dwarslaesie, waardoor 
hij buikpijnklachten krijgt en geobstipeerd raakt. De boven gebruikelijke zorguren voor ons zoontje vallen 
onder de ZvW omdat het verzorging/ verpleging is wat verband houdt met een behoefte aan 
geneeskundige zorg of een hoog risico daarop (Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve 
zorgvraag). Alle kinderen van 4 jaar hebben nog bepaalde hulp nodig, maar bij hem kosten deze 
handelingen veel meer tijd tgv zijn ziektebeeld en is dit dus boven gebruikelijke zorg (Factsheet zorg 
voor kinderen met een intensieve zorgvraag – gebruikelijke zorg).  De zorg voor hem is zwaar voor ons. Ik 
wil graag een team om mij heen vormen die mij kunnen ondersteunen/ontlasten in de zorg voor onze zoontje 
met (in)formele zorgverleners, maar dit kan niet eerder als de PGB-aanvraag volledig gehonoreerd wordt.  
Zie ook in het begrippenkader 27-3-2019 van V&VN wordt beschreven dat de indiceerder zich niet laat 
leiden door budget verwachtingen van zorgverzekeraar. Een indicatie is altijd maatwerk. Het gaat ons 
niet om geld, maar de juiste zorg op de juiste plaats en tijden dat ons kind die zorg nodig heeft. 
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Zorg wordt niet verleend door gebrek aan pgb (74) 
Ik vraag een herindicatie aan voor mijn zoontje (voor 24 uur), die een uiterst acute vorm van diabetes type 1 
heeft. Hierdoor is er sprake van hele specifieke medische handelingen. We zijn vanaf half februari bezig met 
de herindicatie en men heeft nu van de Pgb afdeling van mijn zorgverzekeraar te horen gekregen dat zij eind 
juni een indicatie besluit nemen en dat ik tot deze tijd geen declaratie mag doen omdat mijn indicatie op 1 
april afloopt. Ik dacht eerst aan een 1 aprilgrap, maar wat nu? Zorgverzekeraar, dit kan toch niet!! 
 

Factsheets worden niet nageleefd (75) 
Onze zoon van 8 jr. heeft veel zorg nodig, zoals Zorg rondom de PEG-sonde, darmspoeling en 
katheteriseren. De zorgverzekeraar vermindert eerst de indicatie met ongeveer 30 uur. Nadat we heel veel 
informatie geven en gesprekken aan gaan schuiven ze het op het bordje van de gemeente. Dat is echt 
onjuist. Ik heb als vader met hulp van de Bvikz getracht alles goed met zorgverzekeraar te regelen, echter ze 
houden voet bij stuk. Vervolgens voorgelegd bij ZN en VWS. Antwoord = ik moet maar een klacht indienen. 
Help!! Mijn kind heeft medische zorg thuis nodig. 
Medische situatie  
• Geboren met een open rug 
• Kan niet zelfstandig douchen, drinken, plassen en poepen* 
• Is verlamd vanaf zijn middel tot en met zijn voeten 
• Heeft hulp nodig bij transfers (verplaatsingen)* 
• Moet spalk worden aangelegd voor oefeningen aan de Statafel* 
• Heeft een peg-sonde 
• Wordt gekatholiseerd 
• Krijgt darmspoelingen 
• Heeft een drain in zijn hoofd. Gevaar bestaat dat de drain verstopt raakt en dat men met spoed naar de 

SEH moet voor een operatie. Dat is al een keer voorgekomen. 
• Er zijn diverse korte onplanbare zorgmomenten, zoals stoelgang, eten en vocht toediening en bewaking 

in de nachtelijke uren* 
• Er is hulp nodig bij vervoer naar school* 
 
Motivering 
• Er is geen nieuwe interpretatie van wetgeving 
• Medische problematiek is voorliggend 
• Factsheet van VWS “Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag” februari 2019 is leidend >> dus 

alle zorg, verpleging en verzorging welke voortkomen uit de somatische aandoening, hoort thuis in 
de ZVW (m.u.v. vervoer van en naar school) 

 
 

Zorgverzekeraar stuurt ons het bos in (76) 
Ons zoontje van 6 jr heeft een GNB-1 deficiëntie, ernstige hypotonie en epilepsie, kan niet lopen 
(rolstoelafhankelijk) en kan zich ook niet anders verplaatsen. Hij is volledig ADL afhankelijk, kan niet praten, 
is niet zindelijk, kan niet zelf eten. Bij hoesten met slijm of bij braken is gevaar op verslikken g/verstikking 
omdat hij zich niet kan draaien. Bij epileptische aanvallen moet er worden opgetreden. 
Er is totaal ongeveer 50 uur zorg geïndiceerd.  
 
17 okt ontvangstbevestiging vanuit zorgverzekeraar voor verlenging pgb 2019/2020. In de week van 4 Nov 
2019 heb ik aangeboden om langs te komen, of mits er een mogelijkheid was dat zij langs kwamen tijdens 
onze 10-daagse vakantie. Hier werd niet op ingegaan. 12 mei zorgverzekeraar geeft aan dat er geen termijn 
is, tevens zeggen zij dat er geen afwijzing of verlaging is. Oude indicatie 2018/2019 is door zorgverzekeraar 
destijds verlaagd, na veel bellen en mailen hebben we het erbij neer gelegd. We zijn het zat na 7 maanden. 
 
Ons zoontje mankeert medisch zo veel dat er enorm veel handelingen uit voortvloeien. Dit wordt door artsen 
en Indiceerder op papier gezet. Nu stuurt zorgverzekeraar ons het bos in dat zij hier geen pgb voor afgeven. 
We moeten het maar proberen bij de gemeente. 
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In contact met zorgverzekeraar (77) 
Zoals afgesproken geef ik je een korte terugkoppeling hetgeen vanochtend plaatsvond in telefonisch overleg 
tussen Client, Bvikz en de door zorgverzekeraar geconsulteerde wijkverpleegkundige. 
Je krijgt toestemming van cliënt om de door zorgverzekeraar geconsulteerde verpleegkundige te benaderen 
over betreffende casus. Verpleegkundige gaf aan dat zij door zorgverzekeraar opdracht heeft gekregen 
cliënte te benaderen en nader te bevragen over de indicatie, welke uitgebreid is gedaan door kinderthuiszorg 
organisatie. Indicerend verpleegkundige heeft vanuit haar beroepsethiek en expertise vanuit alle relevante 
medische informatie een indicatie gesteld. 
 
Graag geef ik namens cliënte een resumé van de gestelde vragen: 
Waarom kiest u niet voor zorg in natura? 
Waarom gaat uw kind naar het regulier onderwijs en niet naar een mytylschool? 
Wat mankeert uw kind? 
Welke zorg heeft het nodig? 
Bent u overbelast? 
Als u niet meewerkt aan het beantwoorden van de vragen krijgt u geen indicatie meer 
 
We hebben het hier over een ernstig ziek meisje die inmiddels 10 jaar een Pgb heeft met duidelijke 
onderbouwing door medisch specialisten en onplanbare zorg. Wij hebben in het gesprek namens cliënte 
aangegeven dat er een schriftelijke onderbouwing verstrekt dient te worden waarom dit telefoongesprek, 
welke als intimiderend ervaren werd, moet plaatsvinden. Alle informatie is beschikbaar bij zorgverzekeraar, 
inclusief brieven van de artsen. 
 

Discussie met Indiceerder (78) 
Huidige situatie zorg kinderthuiszorg organisatie: 
elke ochtend 7 dagen per week van 08:15 tot 08:45 ondersteuning bij het afkoppelen van de lijn   
(3.5 uur per week) 
1 keer per week (indien nodig vaker) ondersteuning verzorging PICC  lijn 2 personen  
(2uur per week)   
1 keer per week ondersteuning infuus aankoppelen 
(00:30 per week) 
Dit is totaal 06:00 uur per week 
Daarnaast willen we graag 8 uur per week respijt zorg. bijv blokzorg of onverwachte zorg 
Indicatie zorg 45 uur per week betekent 
14 uur voor allerzorg 
31 uur pgb  
 
Mail van kinderthuiszorg organisatie: 
Wil je ZZP ‘ers inhuren, Familie inhuren, minder gaan werken zodat je jezelf kan uitbetalen? 
Het doel van het pgb is mij niet duidelijk.  
Als je alle zorg die je nu van ons ontvangt wil houden wordt er niks veranderd in de pgb.  
Dit omdat wat je nu omschrijft de fysieke uren zijn dat we bij jullie in huis zijn, maar er zit ook coördinatie en 
planning in, een achterwacht functie in, dat je kunt bellen om te overleggen, maar ook dat als de pleister 
loslaat we extra zorg kunnen verlenen om jullie te ondersteunen bij de pleisters verschonen. En de ene keer 
is er misschien iemand echt een half uur en de volgende dag is er iemand een uur. 
Wij willen de uren op 24 uur laten staan. Als moeder het anders wil, gaan ze niet verder met de herindicatie. 
 

Beoordeling inzet cliënt netwerk zorgverzekeraar (79) 
Wij begrijpen dat de zorg voor uw zoontje ingrijpende is. Vanaf 1 januari 2020 zijn wij strenger gaan 
controleren op zelfredzaamheid, waarbij de inzet van het netwerk en hulpmiddelen voorliggend is aan een 
pgb. De wijkverpleegkundige indiceerde 5 uur persoonlijke verzorging en 23 uur verpleging in een pgb. 
Daarnaast indiceerde zij nog 25 uur verpleging in Zorg in Natura (ZIN) door de gecontracteerde instelling xxx 
kinderthuiszorg. U bent als moeder vanuit het netwerk de zorgverlener voor uw zoontje voor 16 uur 
verpleging en 5 uur persoonlijke verzorging. Wij hadden hierover telefonisch contact met u. Wij legden u uit 
dat wij voor dit jaar akkoord gaan met de aanvraag maar dat u voor volgend jaar rekening moet houden met 
het feit dat een pgb voor een informele zorgverlener niet zonder meer akkoord is. Wij kunnen ons 
voorstellen dat dit gevolgen kan hebben voor u en uw kind. Wel hopen wij dat wij duidelijk uitgelegd hebben 



 

  Pagina 62 van 78 

hoe de indicatie beoordeeld wordt. U kunt na het einde van de goedgekeurde periode weer een nieuwe 
indicatie laten stellen. Deze wordt dan beoordeeld volgens de dan geldende wet- en regelgeving. 
 

Zelfredzaamheid = alle pgb uren informele zorg eraf (80) 
Beste Vera, heb alles opgestuurd zoals gezegd maar ze willen of kunnen niks veranderen omdat het zo in 
de wet is geregeld. Omdat onze dochter naar de 10 jaar gaat behoort ze alles zelf al te kunnen en 
anders valt het onder de jeugdwet. Jullie mochten wel contact met de indicatiesteller opnemen en we mogen 
ook een second opinion laten doen. De xxx indicatiestelling haalt alle uren voor ouder en kind eraf i.v.m. 
zelfredzaamheid. Dit hebben zij afgesproken met de zorgverzekeraar. 
 

Zorgverzekeraar schrapt heel veel uren zonder motivatie (81) 
Wij hebben een dochter met veel medische handelingen/toezicht. Onze specialist uit het UMC heeft het 
volgende aangegeven voor de indicatiesteller. Zij is bekend bij centrum voor thuisbeademing. Zij heeft een 
chronische beademing bij frequente ademstops met dalingen van zuurstof en stijging koolzuur. Oorzaak is 
onderliggende aandoening. Zij heeft 24 uur zorg nodig door personen die hiervoor zijn opgeleid en die 
adequaat kunnen handelen bij plotselinge problemen. Nu worden alle pgb uren die wij voorheen hadden 
volledig geschrapt.  
 
Kort wat er allemaal aan uren geschrapt is. Alle uren toezicht die we in 2018 nog kregen zijn geschrapt. In 
totaal 25 uur per week. (Terwijl zij 24 uur medisch toezicht nodig heeft i.v.m. ademstops) 
- in 2018 kregen we 62,5 uur verpleging incl. 25 uur (medisch) toezicht 
- in 2019 kregen we 37 uur verpleging, er was 14 uur per week geïndiceerd aan medisch toezicht maar dit is 
geschrapt omdat dit onder "ouderlijk toezicht" zou vallen.  
- in 2020 kregen we 25 uur en 45 min verpleging en is er 11 uur en 35 min geïndiceerd en ook deze uren zijn 
geschrapt omdat VGZ van mening is dat Danique geen Medisch toezicht nodig heeft. VGZ heeft 2 uur per 
week aan toezicht erbij "gegeven" voor de uren dat we op school zijn. Dus nu krijgen we 27 uur en 45 min. 
 
Vanaf 2018 zijn er 34 uur en 45 minuten geschrapt aan zorg die ze nog steeds heeft.  
Die zorg had ze al nodig in 2018 en nu nog steeds. 24 uur medisch toezicht voor mijn dochter volledig 
geschrapt door zorgverzekeraar daarmee wordt mijn dochter in een zeer onveilige situatie gebracht waar 
ernstige calamiteiten niet uitgesloten zijn. zorgverzekeraar gaf in het gesprek aan dat ze het niet nodig 
vinden om Medisch toezicht te indiceren omdat ouders de zorg verlenen. 
 

Halvering PGB-uren door zorgverzekeraar (82) 
Hallo, ons jongste kind is geboren op 17 maart 2020. Hij heeft MID en downsyndroom. Heeft tpv voeding en 
artsen geven aan dat hij niet oud zal worden. We zijn gezegend dat wij zijn ouders zijn. We zullen er alles 
aan doen om hem een fijn leven te bieden. Zijn broertje had dezelfde aandoening en is helaas al overleden 
aan deze aandoening. Nu halveren ze de zorg die wij zelf leveren. 
 

Je baan opzeggen en tijdelijk voor je kind zorgen willen ze niet (83) 
Hoi lieve Vera . Nou de zorg in ons land is zo vreemd als wat. Het gaat om ouderlijke zorg. Ik heb nu een 
hoogste pakket zorg wat ik dagbesteding mee inkoop gedeeltelijk mezelf in huur. Mijn man doet dit ook. 
Maar door EMB en darm falen is er 36 u zorg in natura. Zie die in te vullen. Je baan opzeggen en tijdelijk 
voor je kind zorgen willen ze liever niet. Een megabudget is er nu en ik krijg niemand aan het bed van mijn 
zoon.  Meer dan 3 niveau 5 oud IC-verpleegkundigen met Kiwa keuringen heb ik, meer niet. Wij mogen € 55 
uur betalen of nee € 60 maar ik krijg het niet voor elkaar. Verpleegkundigen en zorginstellingen zijn niet te 
vinden. Ik krijg ook afmeldingen aan de 
Lopende band, ziek ziek ziek. Maar wij mogen niet zelf tegen de pgb vergoeding de zorg leveren. 
 

Zonder opgaaf van reden schrappen uren zorg (84) 
Een ernstig ziek zoontje met een slechte prognose en geïndiceerd op maat door een indicerend 
kinderverpleegkundige hbo-niveau 5. Jongetje afhankelijk van 24 uurs zorg. Zorgverzekeraar schrapt de 
uren en eist second opinion zonder enige goede onderbouwing. Hoe durven ze!! 
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ZN geeft advies aan zorgverzekeraar (85) 
Cliënte heeft aangegeven dat wij het niet anoniem hoeven af te handelen. In deze casus moet er medisch 
toezicht gegeven worden en zorgverzekeraar geeft aan dat zij van ZN begrepen hebben dat alle medische 
toezicht onder ouderlijke zorg valt en dat er geen uren voor geïndiceerd kunnen worden.  
 

Stress in de periode van de indicatiestelling (86) 
Wij zijn ouders van een jongetje van 3,5 jaar met, sinds zijn geboorte, een tracheacanule.  
Onze grootste stress van het hebben van een kind met canule is niet de tijd wanneer hij (zoals zo vaak) 
verkouden is, en daardoor zijn canule zo vol zit met vastzittende slijmproppen, waardoor wij regelmatig zijn 
leven moeten redden. Nee wij krijgen stress in de periode van de indicatiestelling. Hoeveel uren pgb zullen 
ze er nu weer, zonder gegronde reden, afhalen? Hoe kunnen we de veiligheid van onze zoon dan nog 
waarborgen en zelf slapen, werken, ontspannen?  
 
Een voorbeeld van een niet gegronde reden voor uren verlaging: “Jullie hebben vergeleken met andere 
dezelfde soort casussen al veel uren”. Terwijl de medisch specialisten van hem, allemaal zeggen dat ze niet 
een canule kind kennen met zo veel slijm (waardoor je elk half uur zeker, hem ‘s nachts moet uitzuigen, 
waardoor je niet kan slapen als ouder en daar dus nacht canule verpleegkundige voor nodig hebt, en dat zijn 
dus veel uren). Dus alsjeblieft ga niet vergelijken met andere casussen, maar kijk wat iedere casus nodig 
heeft!!! 
 
Wij waren dus erg blij met een handreiking met als doel verduidelijking voor het indiceren. Hiermee hadden 
we verwacht dat dit soort ongegronde redenen uitgebannen kunnen worden.  
 
Helaas. Na het lezen van deze handreiking zal de stress (en bijkomende klachten) tijdens de volgende 
indicatiestellingen (en de periodes erna waarin we met die uren mogen (over)leven) nog hoger zijn. Want ja, 
wij kunnen alle medische handelingen om onze zoon in leven te houden na maanden opleiding in een UMC 
zelf uitvoeren. Met dat feitelijke gegeven kan, met deze handreiking, de ene indicatieverpleegkundige 0 uren 
PGB geven maar een ander die wel kijkt naar belastbaarheid, gezin, werk, vrijetijd kan daar zo 130uur per 
week voor rekenen (7 nachten, 5 dagen opvang voor werk, 1x p.w. een paar uur “oppas” voor sport of 
andere vrijetijd). Je moet met deze handreiking nog steeds maar geluk hebben of de 
indicatieverpleegkundige echt in je casus duikt of vergelijkt met andere casussen en daarmee te strikt aan 
de nieuwe handreiking houden: “Als je het als ouder zelf kan, dan kan ik daar geen pgb uren voor rekenen”. 
Dus voor ons alleen maar meer onzekerheid, dan enig houvast met deze handreiking. 
 

Thuiszorg wil niet meewerken (87) 
Gisteren werd ik gebeld door een kinderthuiszorg organisatie met de mededing dat de verpleegkundige die 
twee keer per week een ochtend op school zijn voor mijn zoontje (centrale lijn 24 uur afhankelijk van tpv, 3 
stoma’s en een Mickey met maaghevel in de min uren zijn gekomen omdat hij vaak ziek is en vaak in het 
ziekenhuis ligt. 
Nu willen ze thuis komen als hij ziek is zodat ze niet meer in de min uren kunnen komen. 
Heb tegen ze gezegd dat als hij ziek dat ik als ouder zelf voor hem zorg zodat ik hem goed in de gaten kan 
houden en vaak moet hij dan ook naar het ziekenhuis. Ze gingen overleggen want eigenlijk willen ze geen 
verpleegkundigen meer in plannen. Zorgverzekeraar steunt dit ook nog? 
 

Wij voelen ons beschadigd (88) 
Wij verzorgen ons ernstig zieke kind samen met een kinderverpleegkundige en worden nu totaal gekort op 
onze eigen pgb uren. Wij zijn nu genoodzaakt om meer verpleegkundigen in te huren tegen 100 euro per 
uur. Er werd ons gezegd dat we maar moesten gaan werken voor onze centen, alsof de intensieve zorg 
die wij verlenen geen hard werken is. Zorgverzekeraar heeft ons als ouders zo beschadigd. Hebben zij 
gezien hoe hard wij de afgelopen jaren hebben gewerkt om ons kind in leven te kunnen houden met zoveel 
liefde. Wij zijn erbij hoeveel zorg wij ook verlenen in de nacht. 
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Kind met een stofwisselingsziekte alle informele zorg afgewezen (89) 
Waarom zijn wij zo gekort op de informele zorg, wij deden een stukje van de zorg zelf en de overige zorg 
wordt verleend door kinderverpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie, zorg in natura en pgb informeel 
met een ziekenverzorgende zonder big registratie. De indiceerder heeft er alles aan gedaan om de informele 
zorg naar de gemeente overhevelen onder zelfredzaamheid creëren. De gemeente heeft dit terecht terug 
verwezen naar de indicerende partij. Die geven aan dat zij in opdracht handelen van de zorgverzekeraar 
Maar volgens ons moet een indicatie toch onafhankelijk gebeuren en moet er gekeken worden wat er nodig 
is voor zorg. Nadat de gemeente heeft aangegeven dat de zorg niet onder de wmo valt, heeft de indiceerder 
alle informele zorg ingetrokken en tot werkelijk schandalig aan toe de zorg in natura opgehoogd. Dat 
wat zij er informeel heeft afgehaald gewoon bijgeteld bij de zorg in natura. Het gaat gewoon over geld en 
nog eens geld en waar is ons kind gebleven? 
 

Zorgverzekeraar halveert uren pgb zonder reden (90) 
Ik ben een ouder van een meisje met tpv voeding en stoma en veel overige ingewikkelde medische  
Handelingen. Ik doe dit samen met formele verpleegkundigen, vanuit het pgb en ik doe zelf buiten mijn baan 
een stukje van de zorg. Ik heb voorheen via kinderthuiszorgorganisaties zorg ingekocht. Het is een groot 
debacle geweest. De kwaliteit van de zorg was erg slecht. Jonge verpleegkundigen die de ingewikkelde 
medische handelingen niet aankunnen en veel buiten de medische protocollen werken. Het voordeel van het 
pgb is dat wij zelf verpleegkundigen kunnen werven, die passen bij ons, maar die ook de zorg kunnen 
leveren op het niveau zoals dat zou moeten. We zijn nu recentelijk geherindiceerd en de zorg is niets 
veranderd en daarom is de zorg ook hetzelfde geïndiceerd, de zorgverzekeraar heeft nu gemeend de uren 
te halveren, zonder motivatie.  
We kunnen ons team nu geen zorg meer laten verlenen. Zorgverzekeraar geeft aan dat wij wel alle uren 
voor zorg in natura kunnen verkrijgen. De wereld van ons ernstig zieke kind stort nu gewoon in. 
 

Meisje van 8 jaar met stoma moet zelfredzaam zijn (91) 
Ik ben een alleenstaande moeder met een ernstig ziek meisje van 8 jaar. Ik heb zojuist een nieuwe indicatie 
gekregen en de uren zijn meer dan gehalveerd, terwijl de zorg alleen maar meer is geworden. De 
indicerend verpleegkundige geeft aan dat zij contact heeft gehad met zorgverzekeraar en dat deze aangeeft 
dat mijn meisje zelfredzaam moet worden en dat zij actief zelfredzaam gemaakt moet worden. Zij heeft een 
stoma, een katheter, een picc lijn. Mijn meisje durft het absoluut niet aan om het zelf te moeten doen en 
raakt volledig in paniek. Ondertussen zijn de uren meer dan gehalveerd want ze moet het zelf gaan doen. 
Een picc lijn bijvoorbeeld is gevaarlijk voor infectiegevaar. Je kunt zo’n meisje toch niet opleggen. Hoe erg is 
dit. De indicerend verpleegkundige en zorgverzekeraar zijn niet te vermurwen. Dit zijn de nieuwe regels 
zeggen zij. Ik ga een second opinion aanvragen, maar de stress door dit alles is gigantisch. Ze hebben 
geen idee wat zij ouder en kind hiermee aandoen. Ik durf te zeggen dat door de zorg door het pgb team en 
mijzelf mijn dochter nog in leven is.  

 

Zorgverzekeraar heeft onmenselijk beleid (92) 
Als vader wil ik reageren. Wij hebben een baby van 8 maanden, ons lieve kindje is ernstig ziek en heeft 4 
maanden in het ziekenhuis gelegen. De artsen in het ziekenhuis hebben aangegeven dat ons kindje een 
dusdanige ernstige stofwisselingsziekte heeft, dat het niet meer lang te leven heeft. 
Wij hebben nu alle zorg in natura maar willen graag zelf een deel van de zorg gaan doen vanuit het pgb 
omdat wij zo graag nog dichtbij ons kindje een rol kunnen hebben en onze liefde kunnen geven. 
Helaas kunnen wij niet het pgb rond krijgen omdat de zorgverzekeraar er 16 weken voor nodig heeft om te 
beoordelen en dat terwijl de zorg in natura helemaal rond is en men dus precies weet wat er nodig is aan 
zorg voor ons kindje. Wat ons opvalt dat ook de kinderthuiszorgorganisatie ons hier niet bij steunt terwijl zij 
weten hoe belangrijk het voor ons is om dat laatste stukje zorg samen te kunnen doen. Zorgverzekeraar 
heeft een onmenselijk pgb beleid. 
 

Zorgverzekeraar gunt ons niet zelf de zorg te leveren (93) 
Wij zijn de ouders van een kindje van 3 maanden die ernstig ziek is en zijn broer is vorig jaar overleden aan 
dezelfde ziekte. Onze indicerend verpleegkundige kent ons goed, omdat zij ook altijd de indicatie gedaan 
heeft voor onze zoon die overleden is. Zij heeft nu ook weer heel erg nauwkeurig met ons de indicatie 
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doorgenomen en contact gehad met de behandelend arts. Ons zoontje heeft tpv voeding en continue 
diarree, wat ook bij zijn ziekte hoort. Samen zijn wij continue luiers en beddengoed aan het verschonen en 
dat gaat in de nacht ook door. Ons kindje heeft 24 uurs zorg nodig en ook verpleegkundig toezicht nodig. De 
indicerend verpleegkundige heeft 65 uur geïndiceerd per week. Daar kunnen wij zelf met verpleegkundigen 
dan goede zorg voor geven. Echt zoals wij het willen. En nu gaat de zorgverzekeraar de uren op 20 uur 
per week indiceren en zeggen zij dat zij de andere uren teveel vinden. Zonder motivatie gewoon eraf halen. 
Zij weten van het overlijden van onze zoon en dan nu zo onmenselijk handelen. Hoe kunnen zij dit doen. We 
zijn erg verdrietig.  
 

Halvering uren door zorgverzekeraar (94) 
Ons zoontje heeft een ernstige darmafwijking en een PICC-lijn waarover tpv voeding wordt gegeven. Ook 
heeft hij een Tummy Button. Hij heeft dagelijks Fraxiparine nodig. Hij is enorm ontstekingsgevoelig. Wij 
hebben in het AMC ons OKE certificaat behaald om hem thuis de beste zorg te geven. De indicerende 
verpleegkundige komt op ruim 45 uur per week, maar tot onze grote verbazing krijgen van de 
zorgverzekeraar slechts 21 uur. De specialist in het ziekenhuis spreekt hier ook schande van. 
 

 

Ziektebeeld in het kort (95) 
Geboren met SCID, na BMT ernstige complicaties. Visus is 20% en bloedvatengroei in hoornvlies, geen 
haargroei en erythroderme huid. Daarnaast motorische beperkingen n.a.v. encefalopathie en incontinentie 
zowel urine als ontlasting. Syndroom wat nog niet beschreven is waardoor heftige reacties op medicatie 
(anafylactische shock) en gevoelig voor infecties (m.n. oorontsteking) waardoor soms niet planbare 
ziekenhuisopnames nodig zijn. 
  
-Contact met een grote  Kinderthuiszorg organisatie telefonisch en per mail i.v.m. datum plannen voor 
herindicatie PGB Verpleging en Verzorging. We kregen telefonisch vragen van de dame zoals: hoe het nu 
gaat, of er nog zorg nodig is, of we financieel het PGB nodig hebben. Telefonisch werd aangegeven dat 
de zorgverzekeraar niet meer aan ouders of inwonende mag uitbetalen, omdat PGB niet als inkomen gezien 
mag worden of vervanging ervan. Ik werd erop voorbereid dat het PGB zou verminderen of stopgezet omdat 
darmspoelen zou meegaan in de dagelijkse routine van de dag.  
Daarnaast heeft ons zoontje geen verstandelijke beperkingen en zou hij leerbaar zijn om dit zelf te kunnen 
(leren). Darmspoelen heeft hij zelf geoefend en is niet te doen vanwege motoriek, visus en omdat hij 4 keer 
een katheter moet inbrengen voordat hij ‘leeg’ is. Hiervoor hebben we al een heel traject afgelegd i.v.m. 
obstipatie en behandeling in het ziekenhuis. Zelf zijn we tot een oplossing gekomen met 4 keer katheter 
inbrengen. 
- Vorig jaar werd bij de herindicatie aangegeven dat we al konden oefenen met darmspoelen en ogen 
druppelen. Met een soort trechtertje zou hij kunnen oefenen om serumdruppels zelf in de ogen te doen 
omdat het niet zeker zou zijn of we het jaar erna (2020-2021) hiervoor nog PGB zouden krijgen. 
Serumdruppels zitten in een klein pipetje wat zorgvuldig toegediend moet worden anders blijft er na 2 keer 
toedienen niets meer over. Vorig jaar hebben we in mei een herindicatiegesprek gehad wat in augustus 
verlengd moest worden. De herindicatie is toen ingegaan vanaf mei 2019 omdat de indicatie lager uitviel 
en we recht hadden op een lager PGB. De PGB-indicatie kregen we pas in september per mail, zonder ons 
verder in te lichten. 
 

Hindernissen (96) 
Wij hebben een dochter met een ernstige darmafwijking en zij is volledig afhankelijk van tpv. Zodoende 
hebben wij een pgb en lopen tegen nogal wat hindernissen aan. Nu weigert de zorgverzekeraar onze eigen 
pgb uren toe te kennen. Als we het zelf doen hoeft daarvoor niet betaald te worden. Zij vergeten dat ik mijn 
goed betaalde baan hiervoor heb opgezegd. Ik wil mijn kindje kwaliteit van leven geven. Hoe durven ze. 
 

Herindicatie en drang door zorgverzekeraar (97) 
Ik zag dat je mij gebeld had. Het zorgplan hebben we afgelopen maandag pas ingediend omdat er e.e.a. 
aangepast moest worden. Als wij de informele uren niet naar beneden halen willen zij onze herindicatie niet 
behandelen. 
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Wel ZIN maar geen PGB (98) 
Bij onze zoon van 10 jaar zijn er dingen die (als gevolg van zijn aandoeningen) manifesteren: 
Ernstige voedselallergie, sondevoeding, epilepsie, algehele ontwikkelingsstoornis, astma, fysieke beperking, 
autisme en een verstandelijke beperking. Hij heeft daarnaast nog meerdere aandoeningen. Het 
verpleegkundig toezicht is duidelijk voorliggend. Hierdoor zal hij niet in staat zijn om zijn zorgvraag zelf over 
te nemen, dan wel de noodzakelijke zorg zelf te begrijpen en daardoor goed te kunnen vragen. Wij vragen 
geen uren welke te maken hebben met zijn verstandelijke beperking. Bijzonder detail is dat wij al jaren 
ZIN ontvangen van deze organisatie. Nu kan diezelfde organisatie de zorg niet meer leveren en moeten we 
van hun uit de Zvw naar de Wlz? Dit is te gek voor woorden. Een pgb om als informele zorgverlener te 
werken krijg ik niet. Zorgverzekeraar grijpt niet in. 
 

 

Zorgverzekeraar verdraait de feiten en weigert pgb (99) 
Ik had een conflictsituatie met mijn zorgverzekeraar en een kinderthuiszorg organisatie. Zij hebben mijn mail 
over het gespreksverslag volledig bevestigd per mail. Nu ik hieraan refereer ontkent men dit.  
• De kinderthuiszorg organisatie heeft aangegeven dat ze bezorgd zijn over dat moeder de zorg aan kan 

omdat ze overbelast kan raken 
• Zij bezorgd is of de administratie van het PGB erbij zou kunnen hebben omdat u ook zorgt voor uw 

kinderen. 
• Zij niet willen dat er een clientondersteuner aansluit omdat BVIKZ meer de voordelen van een pgb zou zien 

dan zin zorg,  
. De zorg voor onze zeer ernstig zieke zoon loopt volledig vast en medische veiligheid komt ernstig in het   
gedrang, want ons zorgteam bestaat uit formele en in formele zorgverleners. HET TEAMIS VOLLEDIG OP 
DE SCHOP NU   

Ik ben verplicht zorg aan mijn dochter te leveren zonder pgb (100) 
Hierbij stuur ik even in het kort (probeer ik) samen te vatten hoe ik bijna een jaar de 24/7/365 dgn. zorg lever 
aan en voor mijn dochter. 24/7/365 die al vanaf 2013 door medische specialisten worden vermeld op alle 
medische samenvattingen en op alle brieven i.v.m. indicatie, herindicatie pgb. 
 
april 2019   -   de thuiszorg indicatie beëindigd reden geen voldoende geautoriseerd personeel en konden 
niet alle uren vullen , maar declareerde wel uren mijn dochter vanaf dit moment niet meer naar school omdat 
er geen verpleging was en geen uren genoeg. 
april/ sept 2019  - contact met zorgverzekeraar gezocht dit gemeld en werd me verteld dat ZIN niet omgezet 
kon worden naar PGB zodat ik 40 uur uitbetaald bleef en 128 uur door ZZP ers. Met veel moeite en 
herindicatie geregeld echter deze klopte van geen kant (medische problemen op papier die mijn dochter niet 
had etc. veel gedonder en geen indicatie). Dit met zorgverzekeraar besproken maar helaas hebben zij vele 
afspraken niet in dossier gezet en wordt het probleem hier neergelegd. Dus na veel conflicten werd er 
opeens door mevr. xxx gemeld tuurlijk kunnen we de Zin omzetten na PGB  tot aan de herindicatie nou de 
herindicatie was al binnen aantal weken dus probleem neergelegd bij Mevr. xx wie kan indiceren!!! 
okt/dec 2019 Ik kreeg een naam van een thuiszorg organisatie en een naam van een indicerende 
verpleegster. Gebeld en die is langs geweest. Zij heeft mijn dochter gezien en gesproken, alle medische 
informatie en alle samenvattingen brieven van artsen en de prof, gezien en gelezen. Tevens gezien dat er 
bijna 38 uitvoeringsverzoeken aanwezig zijn en bewijzen dat wij ziekenhuis verplaatste zorg leveren met 
toestemming van de prof. Alles doorgenomen en alles mocht ze meenemen en zou ik weer meesturen naar 
zorgverzekeraar (alle brieven waren net van te voren aangeleverd door het ziekenhuis uit Rotterdam en van 
de Prof.. Alles daarna aangetekend, per mail en post naar zorgverzekeraar gestuurd. Nou telefoontje van 
zorgverzekeraar hoe vaak we uitzuigen, hoeveel dit en hoeveel dat of alles wel nodig was!! binnen een week 
zou ik horen hoe of wat, toen nog aangegeven of ze indicerende vpk wel gebeld hadden was niet nodig vond 
mevr xx. Oké week later telefoon ze hadden een besluit genomen. ipv 168 uur per week kreeg ik 96 uur 
maar ik als informele zorgverlener werd niet meer uitbetaald om mij te ontlasten. 
Ik was overbelast, waarop ik gevraagd heb hoe men daarbij kwam en of dit ook hadden gevraagd aan 
anderen of dat dit hun idee was. Ja toen was mevr. xx niet blij en werd gesprek anders moest het er maar 
mee doen. Waarop ik zei is geen arts geraadpleegd, indicerende vp is niet gebeld sloeg nergens op/ zo nog 
meer verteld wat deze indictie inhield voor mij en voor mijn dochter. Hoezo mij nu ontlasten wie moet al die 
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uren klaar staan dan ben ik kon zo verpleging inzetten ja hoor de vp kan niet gelijk komen i.v.m. lopende 
roosters etc. 
 
Ik kreeg een indicatie voor 3 maanden met aantal opmerkingen moest zwart op wit bewijzen dat ik contact 
had opgenomen met CIZ voor WLZ  en als ze negatief advies hadden moest ik dit door CIZ onderbouwd 
aanleveren. 
Uren voor school (geen uren om met vervoer en verpleging naar en van school te komen) en nachtzorg dus 
alles ertussen kan ik doen hoezo dan !! was toch over belast en kreeg geen cent. Nou dus ondertussen weer 
op zoek naar een indiceerder voor nieuwe indicatie, nou vind die maar eens. (Ondertussen gedoe met 2e 
normenkader ja daar werkt zorgverzekeraar ook mee). Veel mensen willen niet indiceren als men 
zorgverzekeraar hoort wordt gezegd als ik niet in de buurt van hun uren kom dan wordt hij bij voorbaat 
afgekeurd lekker ontmoedigend. Maar gelukkig op het laatste moment iemand gevonden en indicatie ligt bij 
zorgverzekeraar. 
 
Heb al minimaal 6 jaar dezelfde uren geïndiceerd gekregen en artsen schrijven al op situatie zal niet beter 
worden alleen maar slechter, beleid is palliatief. Tevens artsen hebben brieven na vorige indicatie gestuurd 
met vragen waarom dit gebeurd en wie daar dat besloten had, geen reactie op die brieven daarna zijn er 
brieven gestuurd waarop wij zorgverzekeraar verantwoordelijk houden voor mogelijke letselschade die kan 
ontstaan doordat zijn verkeerde beslissingen nemen m.b.t. indicatie, zonder andere te vragen en 
wederhoren zoals de prof.. 
 
Samengevat een jaar ellende een jaar van stress, een jaar van geen school voor mijn dochter, een jaar 
slechte communicatie met zorgverzekeraar vaak boze mensen aan de lijn als je concrete vragen of 
wedervragen hebt en zeker moeilijk als je meer weet dan het personeel wat daar zit. 
Ohww ja wat in nog wil melden is het feit dat als je een deel of alles in ZIN doet gaan wel de deuren voor je 
open. 
 

Sporadische ziekte (101) 
Onze dochter heeft een aandoening die sporadisch voor komt. Het is een hardnekkig verloop. Zij krijgt 
medicatie om alles een beetje onder controle te houden. Zij moet continue gemeten worden. Artsen maken 
zich ernstig zorgen. Er ligt een goede indicatie. De buitendienst medewerker van Menzis zet moeder onder 
druk door veel niet op de zaak betrekking hebbende vragen te stellen. Ze zijn op dit moment niet bereid om 
een pgb te verstrekken. 
 

Extreme korting pgb (102) 
Als sinds 2012 ontvangen wij een pgb voor onze zoon (10jr). Dit zetten wij in om de verpleegkundigen die 
met onze zoon mee naar school gaan, uit te betalen. Ook betalen wij een klein deel uit naar onszelf. Mijn 
man is zelfstandig ondernemer en heeft om deze reden, vorig jaar bij elkaar opgeteld, ongeveer drie 
maanden vrij moeten nemen. Ikzelf (moeder) werk twee dagen in de week. Graag zou ik meer willen werken, 
maar ik ben niet meer belastbaar, omdat de zorg voor onze zoon 24/7 door gaat.  

Wij hebben er jaren over gedaan om een team van verpleegkundigen samen te stellen en verder op te 
leiden zodat zij in staat zijn om de complexe zorg over onze zoon, van ons over te nemen. Voor de 
duidelijkheid: Als wij in het medisch centrum komen met onze zoon omdat hij zorg nodig heeft die wij zelf 
niet meer aan kunnen, doet iedereen een stap achteruit. Gewoonweg omdat de meeste kennis niet verder 
rijkt dan de standaard theoretische trachea canule zorg, die in de praktijk vele malen complexer is. Het is 
dan ook van zeer groot belang, zeg maar gerust levensbelang, dat wij dit team kunnen behouden. Wij 
maken ons dan ook grote zorgen rondom de ontwikkelingen omtrent de handreiking integrale kindzorg. 

De zorg rond onze zoon is al jaren onveranderd. De toezicht die hij 24/7 nodig heeft is onveranderd. Het 
aantal keer dat we dagelijks moeten ingrijpen omdat zijn trachea canule verstopt raakt met sputum, de 
sondevoeding die wij hem dagelijks moeten toedienen, de beademing die we elke avond aansluiten, de 
zuurstof die we hem ’s nachts geven, de medicatie die hij nodig heeft, de controles die we ’s nachts moeten 
doen, allemaal onveranderd. Hoe kan het zo zijn dat we zijn pgb budget na elke herindicatie weer zien 
slinken? Als we dit in cijfers gaan uitdrukken: in 2012 hadden we een budget van 140 uur. Sinds de 
herindicatie van 2019/2020 zitten we op 63 uur. Ze zorg neemt alleen maar toe. 
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We kunnen deze brief vol gaan zetten met voorbeelden uit de praktijk. Zo is ons huidige budget niet 
toereikend om een verpleegkundige in het weekend in te huren om de zorg van ons over te nemen. Dit, 
omdat dit volgens de zorgverzekeraar geen ‘must’ is. Wij moeten de trachea canule van onze zoon dagelijks 
zo’n 30 keer uitzuigen, maar dit mag niet worden opgenomen in het zorgplan. 15 keer zou voldoende zijn. 
Ook hebben wij doelen op moeten stellen die in september geëvalueerd worden door de indicerend 
verpleegkundige. Doelen die voor een tienjarige absoluut niet haalbaar zijn, zoals zelf zijn sondevoeding 
toedienen en het aanleggen van zijn saturatie bandje om zijn zuurstofgehalte in het bloed bij te houden.  

 

Gratis zorgen voor ernstig ziek kind (103) 
Zorgen voor wordt zorgen dat. Hoe zien we dit, want tenslotte blijft het toch echt zorgen voor. Ook zorgen we 
ervoor dat er toegankelijkheid is. Maar zeker bij een chronisch ziek kind in een rolstoel is de toegankelijkheid 
heel slecht. Scholen, openbare gebouwen, openbaar vervoer. Nederland loop hier erg mee achter. En 
zolang Nederland niet toegankelijk is moeten we extra blijven zorgen 
 
Er staat de kinderverpleegkundige is voor alle 4 de leefdomeinen de belangrijkste samenwerkingspartner. 
Maar er is te veel wisseling in deze groep. Dus juist de ouder is de belangrijkste spil hier. Een zorgprof weet 
wel degelijk welke zorg er thuis nodig is. Er wordt geschreven dat men verwachtingen wekt. Waar is dit op 
gebaseerd? Tenslotte zijn het artsen die de diagnose stellen met bijbehorende zorgbehoefte. Ook zeggen zij 
wat kind nodig heeft om het kind zo goed te behandelen. Het verschil maken tussen zorgvraag en 
hulpbehoefte zijn 2 verschillende dingen.  
 
Bij het indiceren van de zorg, gaat het wel degelijk om de zorgvraag van het kind. Dat is tenslotte de 
essentie. Welke zorg moet er elke dag weer geleverd gaan worden, ongeachte wie het uitvoert. De 
hulpbehoefte is een tweede. Zijn er hulpmiddelen nodig? Dat regelt de ergo en valt onder WMO. Is er 
ondersteuning nodig in huishouden. Dat kan niet eens geregeld worden. Hulpmiddelen zijn bv ook spuiten 
en infuuspompen, deze worden door de kinderarts voorgeschreven. En geleverd door een leverancier. De 
indicatie is puur de zorgvraag en dit is het grondbeginsel van alle zorg. Maakt niet uit wie het levert. ZIN of 
PGB de uren moeten hetzelfde zijn. Wie het doet komt in het zorgplan. 
 
Het is bijzonder om te lezen dat de verpleegkundige de rol van de ouder overneemt m.b.t. heel veel zaken. 
Ontwikkeling is wat ook ouders zelf kunnen beoordelen. Ook het sociale aspect. Het sociale aspect is geen 
vast gegeven en te vaak anders. Ieder gezin heeft ander sociale vaardigheden en zijn de eisen anders. Dat 
kan niet alleen door een vast kader. De verpleegkundige bepaalt hoe het maatschappelijk gaat? Nee het 
gezin bepaalt dat. Tenzij het gezin om deze hulp vraagt. De hulpvraag is dus andersom.  
 
M.b.t. medische zorg thuis, neemt ook de verpleegkundige de rol van de ouder compleet over! Het zijn de 
ouders die contact moeten zoeken met de kinderarts. Tenslotte zijn zij ook diegene die de polibezoeken 
doen. De kinderverpleegkundige zal niet altijd aanwezig zijn en de ouders kunnen de zorg echt wel 
verwoorden.  
 
 
 
(1.2) Ook bij opname moet de ouder de rust krijgen om samen naar het ziekenhuis te kunnen zonder 
bemoeienis van buitenaf, tenzij de ouder er nadrukkelijk om vraagt. De ouder blijft verantwoordelijk voor het 
kind tenslotte. De ouders kunnen dit echt zelf. Aan autonomie van de ouders wordt hier echt getornd. Er zal 
eerst overleg moeten plaatsvinden met ouders. Niet zeggen we nemen contact op met arts.  
Ouders krijgen terugkoppeling. Nee ouders moeten zelf met de arts spreken. Niet achteraf weer een 
terugkoppeling.  Desnoods maar een gesprek met 3 tegelijk. Dit kan gewoon niet. Er is een goede 
samenwerking nodig tussen zorgprof EN ouders. Nu wordt er zo alleen gepraat over i.p.v. met. Ook m.b.t. 
eigen regie van het kind worden ouders buitenspel gezet. Deze taak wordt voor andere kinderen die gezond 
zijn ook niet bepaald door een verpleegkundige.  
Tenslotte heeft ieder gezin zijn eigen normen en waarden. Daar wordt straks helemaal geen rekening mee 
gehouden. De verpleegkundige gaat dus bepalen wie wat doet in de zorg? De arts bepaalt de noodzakelijke 
zorg. Tenslotte is hij de hoofdverantwoordelijke. Ook de arts mag bepalen wie er mede mee zorgt. Omdat 
ouders met het contact buitenspel worden gezet, kan de arts nooit goed inschatting maken met wat voor 
ouders hij van doen heeft. Zo kan hij de verantwoordelijkheid nooit overdragen. 
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De verpleegkundige maakt een inschatting op overbelasting? Hoe kan dat dan.  De stigmatisering is 
compleet. Vaak is draagkracht groter dan men kan inschatten. Ik vind oprecht dat de rol van de 
verpleegkundige veel te belangrijk wordt gemaakt. Tenslotte heb je nooit te maken met 1 verpleegkundige 
en is de verpleegkundige echt niet 24/7 aanwezig. Zo ondermijn je de oudertaak en de ouderkracht. 
Ouders krijgen dus nooit de regie als er achteruitgang is of instabiele situatie. Dat is schokkend wat 
misschien is juist de regie heel belangrijk. Het moet samengaan. Kijk of ouders en kind dit wel willen zo.  
Ook met de leeftijdsaanduidingen gaat het mis. Een kind van 12 kan idd zelf wat doen, maar je kunt het kind 
niet die volledige verantwoordelijkheid geven. Ook wordt er geen rekening gehouden met de lichamelijke 
gesteldheid. Ook al hebben ze het verstandelijke vermogen, het klinisch redeneren ontbreekt vaak. Kinderen 
op deze leeftijd kunnen heel moeilijk oorzaak/gevolg bepalen. Ze hebben totaal geen lange termijnplanning 
Dit gaat door tot en met 18 en met 6 pubers en werkzaam als leraar in gymnastiek heb ik heel veel ervaring 
met pubers. Dit zal goed gaan met de kleinere zorgvraag, maar met een grote zorgvraag gaat deze hele 
leeftijdsindeling totaal niet op. Het is zelfs gevaarlijk en de ouders blijven ten alle tijden verantwoordelijk. 
Deze verantwoording wordt hier genegeerd. Ik denk dat de puberbrein volledig wordt overschat. Juist op 
deze leeftijd is een goede band met ouders en pubers noodzakelijk. Juist pubers hebben steun nodig en niet 
altijd van vreemden. Ze hebben steun nodig als het hen uitkomt en overzicht hebben ze vaak niet eens. Kijk 
met 1 handeling zal het nog wel gaan, maar bij intensieve zorgvraag gaat het volledig mis. Ze moeten 
tenslotte ook nog naar school en als ze dan zelf ook nog hun eigen ziekte moeten interpreteren, dan raken 
ze helemaal de weg kwijt. 
Ook zijn er soms echt fysieke beperkingen en deze zijn gewoon helemaal niet genoemd. Het is niet alleen 
de verpleegkundige handelingen. Maar er kan zoveel meer spelen. 
Bij een levenslange zorgvraag bepaalt de verpleegkundige de toekomst?  Nee de ouder bepaalt de toekomst 
en kan daarbij advies vragen aan de verpleegkundige. Ook m.b.t. betekenisvol. Ze hebben in principe niks te 
maken met wat iemand betekenisvol vindt. Want dat is suggestief. Laat het de verpleegkundige niet invullen 
maar laat haar in pas in actie komen als ze ziet dat het niet goed gaat en alleen even de vraag stellen: gaat 
het goed? En wat heb je nodig? Kan ik helpen? Niet vooraf alles invullen. En dat alles een heel lang traject 
is, daar ben ik het niet mee eens. Als de kinderarts als korte lijn wordt gehanteerd kan het traject korter. Dit 
gaat alleen maar leiden tot frustraties. Het is echt te bemoeizuchtig op deze manier. Heel goed als ouders er 
zelf om vragen en hierin de hulp nodig hebben, maar nu krijgt de ouder niet eens de kans om het snel te 
ervaren. De ouder wordt nu gezien als kleuter i.p.v. volwassen weldenkend mens.  
De verpleegkundige stemt af en monitort. Nee de ouders stemmen af en monitoren mee. Weer andersom. 
Samen evalueren dan weer wel. Eens met een constante factor. Heel belangrijk 
Ik lees weer De verpleegkundige beperkt zich dan tot het voeren van de regie en coördinatie rol. Juist 
deze rol zou bij langdurige zorg bij ouders moeten liggen. De verpleegkundige is er dan voor de 
ondersteunende rol. Nooit de regie weghalen bij ouders, want als de verpleegkundige op vakantie is, 
moeten ook juist altijd de ouders de regie kunnen voeren. Dit mag alleen als de ouders er nadrukkelijk om 
vragen. Als ze zelf niet in staat zijn om de regie te voeren of dit gewoonweg niet willen. Ook zie ik het 
weer voorbij komen. Ouders stoppen met werken. Dit is niet alleen omdat ze de zorg soms thuis echt 
moeten doen, maar ook omdat het kind veelvuldig naar het ziekenhuis moet en veel andere zaken te 
regelen zijn. Ook veel poli afspraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Pagina 70 van 78  

 

Bijlagen  

6 



 

  Pagina 71 van 78 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
13 juli 2020 
Ons kenmerk: 20100713.1 
Betreft: Scholing aan ouders mbt veel voorkomende 

kinderverpleegkundige zorg 
 
 
Geachte mevrouw, heer,  
 
Kinderen horen niet in een ziekenhuis. Echt zieke kinderen zijn van zeer welkom in een ziekenhuis maar moeten daar 
zo kort mogelijk in zijn. Vanuit het perspectief vanuit het kind is de beste plek thuis, ook wanneer hij/zij ziek is.  
 
Met dat principe is in de afgelopen 10 jaar de ligduur van kinderen in de ziekenhuizen ongeveer gehalveerd, zonder 
dat het aantal ernstige zieke of hulpbehoevende kinderen nu is afgenomen. Goed nieuws dus, de keerzijde is 
natuurlijk dat er veel van de ouders wordt gevraagd om hun kinderen thuis te verzorgen. Daarvoor is kennis en kunde 
noodzakelijk, kennis en kunde die voorheen werd geleverd via de kinderverpleegkundigen in de kinderziekenhuizen.  
De verzorging die gespecialiseerde verpleegkundigen leveren wordt nu aan de ouders geleerd. Aanvankelijk gebeurde 
dat op incidentele basis door lokaal verzorgde trainingen, maar we zijn al snel tot de conclusie gekomen dat het 
uitvoeren van verschillende handelingen goede scholing vereist, die landelijk uniform dient te worden uitgevoerd.  
 
Samen met de ouders (Belangenvereniging Ikz), Stichting Kind en Ziekenhuis, Allerzorg en, geleid vanuit het Emma 
Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC, alle academische kinderziekenhuizen hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan 
een uniforme opzet om ouders en medewerkers van de thuiszorg veel voorkomende kinderverpleegkundige 
handelingen aan te leren. Niet alleen de technische vaardigheden, maar ook de logistiek, accreditatie en juridische 
kanten zijn hierbij uitgewerkt en akkoord bevonden. Dit is mede mogelijk gemaakt vanwege ondersteuning vanuit 
VWS. 
 
Het grote voordeel van deze scholing is dat kinderen veel meer thuis kunnen blijven en niet naar het ziekenhuis 
hoeven, dat gespecialiseerde kinderverpleegkundigen weten dat ouders en medewerkers van de thuiszorg bevoegd en 
bekwaam zijn om deze handelingen uit te voeren. 
 
De continuïteit en veiligheid van de zorg is garandeert, waarbij ouders de regie over het gezin en de zorg voor hun 
(ernstig) zieke kind behouden, zoveel als mogelijk en gewenst. Het blijft wel zeer gespecialiseerde zorg die deze 
ouders leveren, het zal nooit kunnen worden gekwalificeerd als “gewone zorg” die normaliter van ouders kan worden 
verwacht. Deze route is wel de route voor de toekomst, met de juiste zorg op de juiste plek en voor kinderen en 
ouders is dat wanneer maar mogelijk bij hen thuis. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Hans van Goudoever, kinderarts 
Hoogleraar Kindergeneeskunde 
Hoofd van het Emma Kinderziekenhuis – Amsterdam UMC 
 

AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam 
Divisiebestuur Vrouw-Kind 

Prof.dr. J.B. van Goudoever  
H7-260 

Telefoon: 020 566 3340/2268 
E-mail: h.vangoudoever@amsterdamumc.nl 
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Els Jonker, arts maatschappij&gezondheid/jeugd 
Reactie op de concept-handreiking Kindzorg van 29-6-2020 
In mijn werk als jeugdarts en als ambassadeur jongemantelzorg van AJN Jeugdartsen Nederland en JMZ 
Pro heb ik meerdere gezinnen leren kennen die intensieve zorg voor een van hun kinderen in de eigen 
leefomgeving hebben georganiseerd. Plus kinderverpleegkundigen die hen daarbij ondersteunden of de zorg 
indiceerden.  
 
Recent reageerden een aantal van hen zeer verontrust en verontwaardigd op de publicatie van de concept-
Handreiking, reden voor mij om me in deze handreiking te verdiepen.  En jammer genoeg kan ik me hun 
reactie voorstellen. Mijn feedback beperkt zich tot een aantal thema’s, maar betreft uiteindelijk de gehele 
handreiking. 
 
Gast 
Anders dan in het ziekenhuis is de kinderverpleegkundige bij kindzorg in de thuissituatie te gast in het gezin. 
Ze zijn daar, als het goed is, een betekenisvolle passant. Ouders zijn de continue factor en de regievoerders 
van het gezin. Veel ouders zijn inmiddels behalve de expert van hun gezin en kind, ook deskundig en 
ervaren in het zorg verlenen aan hun zieke kind en regievoerder van die zorg. 
Daarom ook is het onbegrijpelijk dat deze handreiking door alleen kinderverpleegkundigen is geschreven en 
niet samen met ouders als experts van hun eigen gezin, een valse start die op vele plekken doorklinkt in de 
tekst. 
 
Ouders 
Onduidelijk is ook welk paradigma over ouderschap wordt gehanteerd als men schrijft over ouders. 
Genoemd worden ‘ouderlijk zorg cq verantwoordelijkheid’ en dat de verpleegkundige kind en ouders 
ondersteunt om zelfredzaam te zijn en eigen regie te voeren. De Jeugdgezondheidszorg gebruikt 
tegenwoordig het ouderschapsmodel en de ouderschapstheorie van Alice van der Pas in het denken over 
ouderschapsondersteuning. In dat paradigma is ouderschap het besef van verantwoordelijk-zijn voor een 
kind, 24/7, zolang als de ouder leeft.    

  
Zeker voor ouders van wie de ouderlijke werkvloer extra onder druk staat door de omstandigheid van een 
ernstig ziek kind is bijdragen aan het versterken van de buffers van groot belang. Ouders weten zich 
verantwoordelijk voor hun kinderen, ook als ze zich altijd niet verantwoordelijk gedragen. Aansluiten bij 
ouders, bij hun besef van verantwoordelijk-zijn doet recht aan hun positie, ervaring en rol en betekent samen 
met hen doelen en hulpvragen formuleren. Een stap verder dus  dan het ‘in overleg met hen’ dat op veel 
plaatsen in de handreiking wordt beschreven.  
 
Bevreemdend vind ik het dilemma zoals beschreven op pagina 22. Ik neem aan dat het over hetzelfde 
dilemma gaat als wat op pagina 33 wordt toegelicht? Ouders geven hun werk op om voor hun zieke kind te 
zorgen, zijn zelfredzaam, hebben geen aanvullende hulpvraag behalve de aanvraag tot zorginzet om 
daarmee hun thuisblijven cq hun eigen zorginzet te bekostigen? Het zal vast aan mij liggen, maar ik zie het 
dilemma niet. Als het gaat om een kind waarvoor of zijzelf thuis moeten blijven of externe zorg moet worden 
ingevlogen, waarom zouden ouders dan geen PGB kunnen ontvangen als zij de benodigde zorg competent 
bieden?  
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Uit praktijkvoorbeelden van ouders krijg ik de indruk dat door ouders geboden Kindzorg wordt herbenoemd 
tot gebruikelijke zorg als ouders deze competent kunnen verlenen. Zo lijkt het erop dat ouders worden 
‘bestraft’ als zij het niveau van zelfredzaam hebben bereikt. En wordt er aan voorbijgegaan hoe intensief die 
zorg voor ouders kan zijn. Begrijpelijk dat zij zich niet gehoord en erkend voelen! 
 
Kinderen  
Ook kinderen hebben het recht gehoord te worden, de mening van het kind doet er toe (art 12 IVRK). De 
belangen van het kind vormen de eerste overweging als het gaat om maatregelen betreffende kinderen, 
ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen(art3).  
Idealiter moeten dus ook kinderen gehoord worden over deze Handreiking en over de praktische Kindzorg in 
hun gezin, en over hoe ook hun andere Rechten beschermd worden, zoals het recht op onderwijs of vrije 
tijd, spel en recreatie. En in gezinnen met meerdere kinderen gaat het niet alleen om het zieke kind. Ook de 
rechten en behoeften van de andere kinderen dienen behartigd en beschermd te worden, moeten ouders de 
ruimte hebben om ook ouder te zijn voor hun niet-zieke kinderen.   
 
Taal of? 
Gaat het om de formuleringen in de Handreiking of gaat het toch om meer? Als men in de inleiding schrijft 
dat de Handreiking ook voor de ouders bedoeld is, dan had het samen met en bij voorkeur in de taal van 
ouders geschreven moeten worden. Nu is het een document van kinderverpleegkundigen en in de taal van 
kinderverpleegkundigen die doelen stellen voor ouders en kinderen, die bepalen hoe het met draagkracht en 
draaglast staat en dilemma’s ervaren in de wensen van sommige ouders. 
 
Wat mij betreft gaat het dus om meer dan taal alleen, het gaat om de insteek, de aftrap en de valse start. 
Van de eerste concept. Gelukkig is er altijd een tweede kans, mits men zich niet beperkt tot kleine 
aanpassingen zo hier en daar maar kiest voor samen met ouders opbouwen.  
  
Juli 2020,  
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Papendrecht 25 september 2020

Als voorzitter van de Stichting EDS-Fonds wil ik benadrukken dat vrijheid van keuze en eigen regie
niet alleen zeer belangrijk is, maar vaak ook de enige manier om nog te kunnen deelnemen aan de
maatschappij en dan verwijs ik naar de Participatiewet, waarin ook duidelijk aangegeven is dat men
zolang mogelijk zelfstandig moet kunnen functioneren en deelnemen aan de maatschappij.

De zorg kan soms zo complex zijn dat deze alleen dan opgelost kan worden wanneer men
keuzevrijheid heeft en uiteraard zelfstandig in overleg de geleverde zorg kunt regelen.

Ouders van chronisch zieke kinderen weten exact welke zorg nodig is (zij kennen hun eigen kind
immers het beste) en \à/anneer deze gegeven moet worden, dit heeft ook als resuhaat dat men vaak
geen onnodige dure gespecialiseerde zorg hoeft in te kopen, daar de ouder immers zelf in staat is
deze zorg te leveren (ouders worden hier voor opgeleid!).

Ook in het belang van het kind vind ik het uitermate belangrijk dat ouders zelf mogen bepalen
wanneer ze wel/geen gespecialiseerde hulp inhuren, zodat zij hiermee de zorg ook continu kunnen
leveren met niet teveel wisselende zorghulpen. Ouders hebben voldoende
verantwoordelijkheidsgevoel om in te zien wanneer zij welgespecialiseerde hulp nodig hebben.

Wij ondersteunen dan ook de handreiking van het BVIKZ met betrekking tot Kindzorg.

Manja J. Bitterlin
Oprichter/Voorzitter Stichting EDS-Fonds

t'./l
I!
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De Lymevereniging behartigt de belangen van mensen met de ziekte van Lyme en co-infecties. De ziekte 
van Lyme is een ernstige complexe infectieziekte, die vele verschijningsvormen kent en zich per persoon 
anders kan uiten. Indien de ziekte niet, onvoldoende of te laat behandeld wordt, kan dit leiden tot ernstige 
invaliditeit en chronische ziekte. In de chronische fase is de ziekte moeilijk behandelbaar. Specialisten die 
zich verdiept hebben in de ziekte zijn erg zeldzaam en onbegrip komt veel voor bij een ‘onzichtbare’ ziekte 
zoals de ziekte van Lyme. Om deze redenen is het erg belangrijk dat patiënten (of ouders van jonge 
patiënten) de eigen regie kunnen behouden om keuzes te maken die goed zijn voor het kind. De kwaliteit 
van leven kan verhoogd worden door de zieke kinderen zoveel mogelijk in hun normale leefomgeving met 
liefdevolle relaties op te laten groeien. Het is voor vele patiënten noodzakelijk dat de arts en/of 
verpleegkundige, specialistische kennis heeft van de ziekte van Lyme en/of co-infecties. Lymepatiënten 
hebben een op de persoon afgestemde behandeling en zorg nodig. Medische behandelingen voor kinderen 
kunnen tevens ook anders zijn dan behandelingen voor volwassenen. De juiste zorgverlener wordt door de 
ouders en/of het kind gekozen. De verpleegkundige of thuishulp vult de ouders aan en zorgt ervoor dat de 
balans binnen het gezin enigszins stabiel blijft. Ten slotte zorgt de juiste zorgverlener ervoor dat het kind 
ondanks de ziekte, zoveel mogelijk kind kan zijn.   
 
Angela Drenth 
Bestuurslid Lymevereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Pagina 76 van 78 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oudervereniging Balans:  

Autonomie gezin is noodzaak in crisissituatie: het heeft een verbindende functie  
Elk mens - klein en groot - is op zoek naar het ‘vinden’ van zichzelf, om te leren anticiperen op wat zich in de 
eigen binnen- en buitenwereld afspeelt, die in interactie staan met elkaar.  
In het geval van existentiële problematiek, te weten: er is sprake van een ernstige al dan niet chronische 
ziekte bij een kind, heeft dat voor ouders, kind en evt. broer(s)of zus(sen) grote betekenis op het ervaren van 
die eigen binnen- en buitenwerelden.  
Waar die ervaring ooit, direct na de geboorte, als de start van een 
nieuw zelfstandig leven begon, wordt door het ziekteproces - en de ernst daarvan - de onderlinge 
verbondenheid binnen het gezin groter, intenser, steviger. Dit proces gaat als vanzelf; het verloopt 
‘organisch’.  
Die verbondenheid, die versterkte relatie is een menselijk fenomeen in een crisissituatie als deze. 
Wederkerigheid hierin laten blijken, hoeven de gezinsleden niet; dat is misschien helemaal niet mogelijk 
gezien de aard van de ziekte.  
De versterkte relatie heeft een betekenis, een functie: hij draagt ertoe bij dat verdriet kan worden gedeeld, 
naar zingeving kan worden gezocht, relatieproblemen kunnen worden besproken en dat het (levend) verlies 
door alle betrokkenen, ouder(s) en kind(eren), een plaats zou kunnen krijgen. En de tijd die dat vraagt is 
voor elk individu als van nature ook weer anders.  
Dit proces vraagt om een zorgvuldige grondhouding van alle betrokkenen om deze binnenring - het gezin - 
heen. Het vraagt om de moed van buitenstaanders om enkel dienstbaar te zijn, en daar niets voor terug te 
vragen. Het vraagt om enkel begrip van professionals, zonder te denken dat jij  
het wel weet omdat je bijv al zo lang in het vak zit. Het vraagt om kennis, kunde, inzicht en om creatief en 
liefdevol meedenken. Het 
vraagt om vertrouwen. Het vraagt om je plaats kennen en daar voldoening uithalen. Omdat je weet dat je 
daarmee ouders en kind, het hele gezin, biedt wat het nodig heeft: geen ongemakken, niet afgeleid worden 
van wat ertoe doet maar elkaar op welke wijze dan ook laten koesteren, en werken aan de opbouw van een 
goed fundament dat de exacte randvoorwaarden biedt voor eventueel te nemen besluiten.  
Is aan deze voorwaarden voldaan – het gezin groeit met elkaar en de professionals eromheen weten wat 
hen liefdevol staat te doen – pas dan is er bij het gezin het gevoel van autonomie ten aanzien van te nemen 
(existentiële) besluiten: bijvoorbeeld euthanasie aanvragen (bij kanker) of het kind uit huis plaatsen (bij een 
ingrijpende beperking). Pas dan is er de gedachte dat er eigen regie is en vrijheid in de te maken keuzes, die 
als vanzelfsprekend als ondraaglijk kunnen worden ervaren.  
Die eigen regie heeft een betekenis in de algehele rouwverwerking, bij overlijden of bij levend verlies (‘jouw 
kind is anders’): dat dit proces 
kan gaan stromen en daarmee vooruitgang kan boeken als de ouders kunnen terugkijken op gezamenlijke 
besluiten in voornoemde verbondenheid. Het zal hen sterken bij de welhaast onmogelijke opdracht die zij 
kregen.  
Aldus Balans: laat ouders de regie behouden ten behoeve van het gehele proces dat zij noodgedwongen 
moeten doorlopen, en dat zelfs met empathie niet kan worden ingebeeld gezien de ernst ervan. Daarmee 
worden ouders geholpen in de autonoom te maken keuzes die zij als verantwoordelijken voor hun kind 
moeten maken. Het zal hen steunen bij het terugblikken op dit proces, en de nieuw ontstane situatie een 
plek geven.  
Beatrice Keunen, 
hoofdredacteur Balanspublicaties  
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Tracheacanulezorg en eigen regie  
  
Onze kinderen kunnen vanwege uiteenlopende redenen niet door hun mond en neus ademhalen, maar door 
een gaatje in hun keel waar een buisje in zit. Dat buisje wordt een tracheacanule genoemd. Vanwege de 
canule zijn ze erg kwetsbaar voor allerhande long- en keelinfecties, en de canule vraagt 24x7 
medisch specialistisch toezicht. Zonder goed werkende canule kunnen onze kinderen namelijk geen 
ademhalen. Dit is een reëel gevaar, en veel ouders hebben helaas al heel wat keertjes levensreddend 
moeten optreden.  
 
De impact van het hebben van een kind(je) met een canule is zeer ingrijpend. Toch - of juist daarom - willen 
ouders hun kinderen een zo normaal mogelijk leven geven, en van hun huis geen tweede ziekenhuis maken. 
Ook al is de werkelijkheid dat er heel veel zorg nodig is, en dat elk gezin veel te maken heeft met ziekte, 
ziekenhuisopnamen en eindeloze afspraken met medisch specialisten.   
 
Om tracheacanulezorg bij kinderen te mogen geven moet je worden opgeleid en geautoriseerd door een 
(academisch) ziekenhuis. Iedereen die zelfstandig voor onze kinderen zorgt (ouders, het informele netwerk, 
professionals) heeft een opleiding gevolgd en is geautoriseerd, en houdt de handelingen conform afspraken 
bij, en oefent die ook regelmatig op onze kinderen. Dit maakt hen allen volwaardige zorgverleners. Bij vele 
kinderen zijn de zorgverleners (formeel en informeel) individueel geautoriseerd voor het individuele kind om 
de juiste zorg te kunnen bieden. Het wordt daarmee ook gelijk duidelijk dat je dan niet te veel verschillende 
zorgverleners over de vloer kunt hebben. Het is daarom van belang dat individuele zorgverleners zich voor 
lange tijd committeren. Vanwege het 24x7 karakter van de zorg hebben veel gezinnen gewerkt aan een 
netwerk van informele en/of formele zorgverleners of werken hieraan. Wat voor het ene gezin goed werkt, 
werkt in het andere gezin weer niet; daarom is het nodig dat er in Nederland keuzevrijheid en maatwerk 
mogelijk is/blijft. Dit heeft veel impact (w.o. privacy) op het gezin waardoor de eigen regie essentieel is om de 
zorg te kunnen blijven organiseren.   
 
Rust, stabiliteit, vertrouwde gezichten en veiligheid zijn voor alle gezinsleden belangrijk (niet alleen voor 
het (zieke) kind). Daarnaast kan de tracheacanulezorg zo snel aan intensiteit en verandering onderhevig 
zijn, dat het zonder een flexibele schil van geautoriseerde ouders en andere geautoriseerde informele 
zorgverleners ook eenvoudigweg niet gaat. Die flexibele schil vereist maatwerk die alleen de ouders samen 
met hun kind en gezin kunnen vormgeven. In Nederland is er een PGB-systeem dat maatwerk en flexibiliteit 
ondersteund. Houdt dit in stand. Houdt bij de indicatiestelling de zorgvraag van het kind leidend en koppel 
deze los van de inrichting van de zorg met formele en/of informele zorgverleners.  
 
Gun onze kinderen een waardig en zo normaal mogelijk leven. Een leven dat geleefd mag worden: een 
leven dat weliswaar beperkt wordt door de (on)mogelijkheden en zwakheid van het lichaam, maar waarin de 
zorg naar wens kan worden vormgegeven door ouders en kind, in afstemming met de medisch specialisten 
met wie zij ook nauw betrokken zijn. 
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Als belangenbehartiger van overdruksyndroom en Tarlov cysten patiënten maken wij ons hard voor het 
behoud van de keuzevrijheid en eigen regie van onze patiënten. Door de ernstige lichamelijke beperking is 
dit vaak nog het enige wat onze patiënten tot onderdeel van onze samenleving maakt. 
Zo ook ouders van zorg intensieve kinderen, veelal hebben zij hun baan moeten opzeggen ten behoeve van 
de verzorging van hun ernstig zieke kind of moeten gedwongen een beroep doen op hun omgeving. Dat hen 
daarbij middels de handreiking in het indicatieproces de keuzevrijheid en eigen regie wordt ontnomen 
vinden wij een zeer ernstige zaak.  
  
In het belang van onze patiënten én de maatschappij maken wij ons hard om de zorgkosten te reduceren en 
wij kunnen ons dan ook niet verenigen met de reeds toegepaste (alternatieve) handreiking met betrekking 
tot het indicatieproces voor zorg intensieve kinderen. Immers, indien ouders van zorg intensieve kinderen 
(een groot deel van) de zorg in eigen regie willen behouden is dit óók ter reducering van de zorgkosten. 
Wij ondersteunen dan ook, met zeer veel respect voor de ouders van intensieve zorg kinderen, de reactie 
van de BVIKZ op de handreiking van V&VN. 
  
Stichting OverdrukSyndroom NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


