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Veranderingen in de zorg in vogelvlucht: 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bestaat niet meer. Deze wet 
is ontstaan in 1968 met als doel “solidariteit in de bekostiging van langdurige 
onverzekerbare zorg”.  In eerste instantie was deze wet alleen bedoeld voor 
mensen die aangewezen waren op langdurige zorg zoals het verpleeghuiszorg  of 
gehandicaptenzorg. Medio 1980 werd ook het gehele kruiswerk (wijkverpleging 
en de gezinsverzorging) uit de AWBZ betaald.  

Door de (dubbele) vergrijzing dreigde de AWBZ onbetaalbaar te worden en werd 
per 1 januari 2015 vervangen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet is 
alleen bedoeld voor de meest kwetsbare inwoners en meestal gaat het om een 
verblijf in een zorginstelling. (zie bijlage 1) 

Activiteiten die niet meer onder de nieuwe wet worden vergoed zijn doorgesluisd 
naar de in 2007 ingevoerde Wet Maatschappelijke  Ondersteuning die hiervoor is 
aangepast en naar de Zorgverzekeringswet waar het gaat om wijkverpleging / 
thuiszorg. En als het goed is heeft u allemaal een zorgverzekering. 

Gevolgen van deze verandering heeft u kunnen zien of gelezen. Omdat inwoners 
met weinig zorgvragen niet meer in het zorgcentrum mochten komen wonen 
kwam er leegstand in sommige huizen in Nederland. Andere zorgcentra gingen 
hun zorgwoningen verhuren en boden dan thuiszorg in het zorghuis. 

Reactie  t ’Derkshoes op de veranderingen: 

Omdat burgers met weinig zorgvragen niet meer opgenomen mochten worden 
dreigde er leegstand in het woonzorg centrum. Derkshoes heeft direct  een deel 
van de zorgappartementen te huur aangeboden vooral aan clienten die 
intensieve thuiszorg ontvingen. M.a.w. men huurde een zorgwoning in                
t’ Derkshoes en kreeg thuiszorg binnen de muren van het Woonzorgcentrum. 

Daarnaast heeft ’t Derkshoes een zogenaamde achterwachtfunctie ontwikkeld die 
aan thuiswonenden de mogelijkheid bied om tijdelijke opgenomen te worden in 
het zorgcentrum in geval van nood of tijdelijke ontlasting van de mantelzorg. 
(crisisopvang / hotelfunctie). 

Op Gemeentelijk niveau participeert t’ Derkshoes in een grootschalig project het 
Welwozo genaamd waar alle veranderingen in de zorg en dienstverlening worden 
opgepakt. Met de Gemeente, Welzijnswerk, Woningcorporaties en zorgaanbieders 
wordt in gezamenlijkheid plannen uitgewerkt met als doelstelling inwoners zoveel 
mogelijk een passend aanbod te doen om hun de gelegenheid te stellen zolang 
mogelijk thuis of in de directe omgeving van thuis te blijven wonen. Inmiddels is 



o.a. Dorpszorg gevraagd om hun inbreng aangaande de ondersteuningsvraag 
van hun inwoners mee in kaart te brengen.  

Bovenstaand is vooral ingegeven vanwege een centenkwestie. Hoe houden we de 
zorg in Nederland betaalbaar?  Het antwoord gaat u misschien vanmiddag wel 
geven. 

Uitgangspunt van de Overheid: 

De Overheid kiest er voor om van een zorgzame samenleving over te gaan naar 
een participatieve samenleving. Dat betekent voor de burger die zorgvragen 
heeft er in eerste instantie gekeken wordt wat uit het eigen netwerk qua hulp 
beschikbaar is. Wat kan de mantelzorg (partner/kinderen) nog doen? Wat zouden 
goede buren of kennissen nog kunnen doen? Wat zijn de mogelijkheden van 
domotica (bijvoorbeeld beeldscherm verbinding met de huisarts of andere  
zorgaanbieder). Wat kan het Welzijnswerk betekenen  (welzijnsactiviteiten/
vrijwilligersinzet)?  En als er professionele hulp nodig is, kan dit gecombineerd 
met bijv. vrijwilligerswerk? (integrale aanpak). Kan de woning aangepast bijv. 
badkamer op de begane grond? Al het bovenstaande is gericht om burgers zo 
lang mogelijk in de gelegenheid te stellen thuis te blijven wonen waarbij de 
burger in principe zelf bepaalt welke keuzes hij/zij daar in maakt. Ook de risico’s 
die daarbij om de hoek komen kijken. (zie bijlage 2) 

De vraag vanmiddag is: 

Welke mogelijkheden ziet u om tegemoet te komen aan de wens van de 
Overheid om ouderen met lichte tot intensieve zorgvragen zolang mogelijk in de 
gelegenheid te stellen thuis te blijven wonen. Denkt u daarbij op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. 


