tach lets maet gebeuren I311onveranderd bele~dzaldeomvang van het personeel met 24%

Wat veel dlscuss~e-stofdoet opwaalen IS de
opspl~tsmgIn een voor ledereen verpl~chte
bas~sverzeker~ng
en een v r ~ j w ~ l l ~aanvulge
lende verzeker~ng H A Bode fulm~neertIn
zljn b~jdrageIn d u ~ d e l ~ j vakbondstaal
ke
tegen
~
i
~van de~gezondheidszorg
~
~
i deze~opzet ~
De basrsverzeker~ng
i
~
(85%)
~ IS wellswaar gerelateerd aan het ~nkomen,maar er
sector
1s een plafond ~ngebouwd,10% nomlnale preV6or 1983 bestond er ~nde ~ntramurale
een open end output f~nanc~ercng
Voor ledere mle en de mogehjkheld van elgen ris~co,zodat
prestatle werd volgens str~kterrchtl~jneneen er van solrdar~te~t
tussen hoge en lage inkot a r ~ e fvastgesteld, het totaal aan geleverde mens maar zeer beperkt sprake IS De verprestat~es
werd volgensdat tar~efafgerekend
wachtmg IS ook dat lang met redereen een
De kosten van de zorg konden dus pas na aanvullende verzekerlng zal nemen, zodat
afloop van enlg jaar worden vastgesteld Voor deze onbetaalbaar wordt voor mensen die
het management In de ~ntra-murale zorg geen f ~ n a n c ~ e rl e~ s ~ c okunnen
's
dragen Bovormde d ~ systeem
t
bepaald geen st~mulans vend~enwordt ook de s o l ~ d a r ~ ttussen
e~t
wertot kostenbeheersmg, en de overheld had er nlg zorg behoevenden en veel zorg behoevenhelemaal geen greep op
den h~ermeedoorbroken
Per 1 januarl 1983 geldt een budgetf~nanc~e- Het gevaar IS groot, aldus Bode, dat de econorlng (verder u~tgewerktdoor de commlssle mlsch zwakkeren weer aangewezen raken op
"zelf dokteren" h ~ e r bk~r ~
j j gdan
t
ook de hanBredero) met als ultgangspunten
Capac~te~tsen produktgebonden kosten,
del In nep-geneesmlddelen nleuwe kansen
waardoor vooraf afspraken over het budget Het plan Dekker moet In ~edergeval b~jgesteld
gemaakt kunnen worden op bass van de ver- worden volgens het sol~dar~teitspr~nc~pe
wachte produkt~e
Kortom, van Bode mag het best bas~sverzekeSubst~tut~evr~jhe~d,
onderlmge ultwlsse- ring bl~jvenheten, als het maar een echte
llng tussen kostensoorten IS nu we1 mogel~jk volksverzekermg wordt
Er zljn ook tekenen dat het d ~ kant
e
ultgaat In
Taakstellmg overschotten op het budget
het nleuwe regeerakkoord onder drukvan de
mogen door de ~nstell~ngen
behwden worPvdAen In het llcht van Europa 1992 hjkt een
den, maar tekorten worden nlet meer gedekt
De beheers~ngvan de kosten was echter nlet volksverzeker~ngeen kans te maken.
het enlge probleem Wat bleef waren de vele
Een ander kenmerkvan het plan Dekker isdat
frnanc~er~ngsvorrnen,
met name In de zorg het pakket In de bas~sverzekermgfunctloneel
voor ouderen het z~ekenfonds,de part~culrere wordt omschreven de vergoeding geschiedt

moeten stygen ten opz~chtevan 1985 en de
collecl~eveultgaven met 40% om de vergrljzmg tot het p a r 2000 op te vangen
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Het plan Dekker
currentrestr~jd.
In 1986 k r ~ j g tde commlssle Dekker de op-

leen afgeremd S~nds1980z1jnde kostenvoor
eerstel~jnshulpsterk gestegen, de capacttert
IS echter nlet verrurmd. we1 hebben de humartsen volgens Knapen wlnst geboekt (betere
pensloenen en vest~g~ngsvoorwaarden
ed)
BIJ de expenmenten met thu~sverpleg~ng
slgnaleert h ~dat
j de zorgverlenende mstantles
~ederhun elgen Intake organlseren, dat betekent dubbel werk dus dubbele kosten Bovend~en
ontbreekt een onafhankel~jkederde voor
de bepalmg wle welke zorg verleent K~jken
we naar de vraag naar hulpm~ddelenvoor
thulszorg, dan bhjkt het vooral te gaan om
ondersteun~ngvan de dagehjkse verzorglng,
voor med~schehulpm~ddelenIS welnlg belangstellmg De vage normen voor opnamelndlcat~egeven bl~jkbaarrulmte om b ~enlge
j
medlsche zorgbehoefte al snel naar Intramurale zorg te verwljzen
Het partlcullere verpleegbureau IS In opkomst Deze kan met lagere tarleven werken
omdat CAO-b~nd~ng
ontbreekt Wanneer echter d ~ zorgaanbod
t
alleen vla het Krurswerk
mgezet kan worden, wordt ook alleen het
Kru~swerkdaar beter van

Waar gaat het uiteindelijk \om?
Wie is die oudere eigenl~jken waar heeft
zij/hij nu echt behoefte aan? Van de drie generaties ouderen (55-65,65-80 en 8Of) licht
M. J. C. van den Mu~jsenbergh-Geurtsde
oudste generatie eruit. Zij is het mee t kwetsbaar en het meeste zorgbehoeft~g.kenmerkend voor vele hoogbejaarden is het isolement waarin zij vaak leven; er is nlemand
meer waarmee zij hun geschiedenis kunnen
delen en hun mobilite~tIS sterk afgenomen.
Voor velen geldt dat hun dagen leeg zijn, zij
voelen zich ook onveilig en uit hun bestaan is
de rek verdwenen: "het hoeft allemaal niet
meer". Deze broze oudjes kunnen dan een
legertje zorgverleners op hun dak krijgen, die
vooral geschoold zijn in het aanbieden van
partiele oplossmgen vanuit hun eigen mogelijkheden,volgenseen ideaal model Het hoeft
in deze omstandigheden geen verbazing te
wekken als de - ongetwijfeld goedbedoelde adviezen dan niet opgevolgd worden: er wordt
te weinig naar de totale situatie van de hoogbejaarde gekeken, er wordt te weinig onbevooroordeeld geluisterd door de hulpverleners.
De gesegmenteerde organisatie van de zorgverlening vraagt erg veel van de coordinatle.
Huloverleners aeven zelf vaak aan liever gereerde h u h te b~edenen voor de cheG is
liseerde hulpverle-

,

I

-

De centrale voov Thuiszorg In Nleuwege~n
fungeerr als dat zo begeerde Bne loket. waar
de cl~entalle besch~kbrezorg ksn krijgan,
ook als er sprake is van ~ntra-murale
opname
Dit laatste is belsngr~jkvoor het realiseren
van de substitut~edoelstelling.Omde nadelen
van de diverse financteringsstromen op te
vangen worden door de samenwerkende instell~ngende elgen 50+ budgetten (mrnus
vaste kosten) In een centrale kas gestort; d ~ t
fonds wordt naar zorgfunct~etoegedeeld Een
dergel~jke samenwerk~ngsvorm bhjkt met
eenvoud~gte real~seren,maar voor de client
zijn de voordelen onmiskenbaar een herkenbaar en 24-uur bere~kbaarhulpcentrum dat
snel kan reageren en een flexibel mzetbare
hulp ter besch~kk~ng
heeft. De eerste drie jaar
legt de overheid daar nog 4,5 m~ljoengulden
b~j,het is de vraag of een dergelijke verbetering van de hulpverlen~nghet in de toekomst
zonder extra subsldle zal kunnen stellen.
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In de binnenstad van Amsterdam werd geconstateerd, dat ouderen de weg naar hulpverlening onvoldoende weten te vinden; het
experiment Ouderenadviseurs trachfdaarom
de vraagzijde te reguleren. Hiertoe is een
aparte stichting opgericht met bevoegdheid
tot intake en indicatiestelling. De deelnemende organisaties leveren ieder een ouderenadviseur, die speciaal getraind wordt in
het actief luisteren en het bedenken van creatieve oplossingen. Het betekent natuurlijk
we1 nog een organisatie erbij naast alle bestaande, maar als sterk punt wordt de onafhankelijke indicatiestelling genoemd.
Nieuwkomers op de qarkt van welzijn en gelukzijn ookde particuliere bureausvoor thuishulp. De Stichting Dienstverlening Thuiszorg
biedt een breed spectrum aan thuiszorg,
waarbij ook getracht wordt het aantal hulpverleners zo beperkt mogelijkte houden. Voor
kwaliteitsbewaking is men aangewezen op
het marktmechanisme; bij dementerende patienten werkt dat natuurlijk niet, maar dan'
zijn er ook andere deskundigen (vanuit het
Kruiswerk bijvoorbeeld) bij de zorgverlening
ingeschakeld en deze'kunnen dan die rol
overnemen. Deze bureaus opereren zowel in
concurrentie met, als in aanvulling op, de traditionele zorgverlenende instantie?
Ook vriiwilliaersoraanisaties zetten zich in
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voorrhu~srorg,roals b~jvoorbeeldde S t ~ c h t ~ n g patlenten voor een dergel~jkes u b s t ~ t u t ~In
e
hulpgroepPhu~sS t e r v e ~IR N~jmegen.Zii on- verzorg~ngIn aanmerkmg komen, waarblj het
darsche~denz ~ c hdaarbij van de tiakgerlchte
aandeel van de somat~sch-ger~atr~sche
pagerinszorg, door ook de oppas en waakfunct~e tlenten duldehjk groter zal z ~ j ndan van de
op zich te nemen De doelstelling IS de man- psycho-ger~atr~sche
patlenten Nu al bhjkt dat
telzorgers te oodersteunen. Alleen de bu- dagbehandel~ng een essent~eel onderdeel
reaukosten, deverzekerrngen en de coordmaultmaakt van de thulszorg, maar op dlt motor van deze therrninale thu~szorgmoeten ment zljn de centra voor dagbehandel~ngnog
worden betaald, maar het ziet er naar uit dat gekoppeld aan de verpleeghu~zen
zelfs h~ervoorIn de nabije toekomst geen geld
meer beschikbaar is
Dan nog een controversieel lijkend onderwerp op deze dag: fusies binnen het kruisOktober 1989 zijn er i n Baarn en Soest 8 werk. Is er nog we1 plaats voor een monodispatienten met verpleeghuisindicatie die thuis ciplinaire fusie, als er al zoveel rnultidiscipliverpleegd worden via een experimenteel naire samenwerking tot stand moet komen?
substitutieproject. De bedoeling is dat 40 pa- Budgetfinanciering maakt fusie van de 44
tienten in deze regio aan dit project gaan deel- kruisorganisaties tot een noodzaak, bovennemen. Voor het totaal aan thuishulp is dien kan een grote organrsatie professioneler
f 200,- per patient per dag beschikbaar; de management aantrekken. Er isgestreefd naar
zorgverlening geschiedt onder verantwoordeeen decentraal model, zodat regionale intelijkheid van verpleeghuis Birkhoven in gratle van de totale zorgverlening toch mogeAmersfoort, maar de huisarts draagt de medi- lijk blijft. De problemen met de plaatselijke
sche verantwoordelijkheid. Het project wordt
besturen hoopt men op te lossen door de leover drie jaar geevalueerd. De verwachting is denorganisaties 10s te koppelen van de werkdat ongeveer een kwart tot eenderde van de organisaties.
Model 1. Substitutie van tweedelijnshulp naar eerstelijnshulp.
Bron: WVC, Zorg voor later, zorg van nu, Rijswijk, 1986, pag. 14)
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