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Onderwerp : input KBO-Brabant voor AO eigen bijdragen in de zorg

Geachte leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Ter voorbereiding op uw Algemeen Overleg over eigen bijdragen in de zorg van 12
september 2019 wil seniorenvereniging KBO-Brabant graag een paar zaken onder uw
aandacht brengen.
Steeds meer mensen met een (complexe) zorgbehoefte wonen thuis. Dat betekent dat
mensen eigen keuzes maken in de zorg en ondersteuning die dat nodig moeten maken. De
kosten van die zorg kunnen daar een grote rol in spelen. Daarom delen we graag de
volgende observaties met u.
Abonnementstarief
De invoering van het abonnementstarief Wmo is een goede ontwikkeling. Het maakt
noodzakelijke ondersteuning mogelijk voor een grote groep thuiswonende senioren. Juist
daarom willen we wijzen op het beleid van sommige gemeenten om het aanbieden van
maatwerkvoorzieningen (en daarmee de lagere eigen bijdrage) te omzeilen. Al eerder werd
de minister gewezen op de huishoudelijke hulp in Tilburg, waar gebruik wordt gemaakt van
alfahulpen. De gemeente stelt dat sprake is van een algemene voorziening, waar het
eigenlijk een persoonsgebonden budget betreft. Zie in de bijlage. Onze zorg is dat meer
gemeenten creatieve oplossingen bedenken als de (financiële) gevolgen van het
abonnementstarief duidelijker worden.
Wilt u de minister vragen:
1. Systeemverantwoordelijkheid te nemen en de gemeenten aan te spreken op de juiste
uitvoering van de Wmo met inachtneming van bestaande jurisprudentie
2. Om goede monitoring van de gevolgen van het abonnementstarief op te zetten.
Vrijstelling eigen risico Specialist Ouderengeneeskunde
Het kabinet neemt tal van maatregelen om de stapeling van eigen betalingen te
verminderen. Toch moeten thuiswonende ouderen vanaf 2020 een eigen risico betalen voor
de inzet van de specialist ouderengeneeskunde. Momenteel geldt geen eigen risico voor de
specialist ouderen geneeskunde in de eerste lijn. De specialist ouderengeneeskunde is aanvullend op de algemeen medische zorg van de huisarts- een zeer belangrijke zorgverlener
voor thuiswonende ouderen met complexe problematiek. De specialist ouderengeneeskunde
ziet deze patiënten bijvoorbeeld tijdens een vast spreekuur in de huisartsenpraktijk of tijdens
een huisbezoek. Een eigen risico geldt voor medische specialisten in het ziekenhuis zoals een
klinisch geriater. Het past ons inziens niet bij de aard van zorg van de specialist
ouderengeneeskunde. Deze is veel minder curatief bezig.
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Het eigen risico vormt voor thuiswonende ouderen een drempel of een reden om zorg te
mijden. De juiste zorg op de juiste plek komt in het geding. Door de inzet van de specialist
ouderengeneeskunde worden juist (spoed)ziekenhuisopnames voorkomen. KBO-Brabant pleit
voor het buiten het eigen risico houden van de zorg van de specialist ouderengeneeskunde.
Alle ouderen, ook de alleroudsten met een minimuminkomen, moeten in staat worden
gesteld om langer thuis te wonen met de juiste zorg en ondersteuning.
Wilt u de minister vragen om:
1. De specialist ouderengeneeskunde vrij te stellen van het eigen risico zodat ouderen
thuis passende zorg en ondersteuning krijgen.
Toegankelijke mondzorg voor ouderen
Het belang van een goede mondgezondheid voor ouderen is groot. De afgelopen jaren is
steeds duidelijker geworden dat het slecht is gesteld met de mondgezondheid bij een groot
deel van de thuiswonende ouderen. Bij 300.000 thuiswonende ouderen is de
mondgezondheid matig tot slecht. Een slechte mondgezondheid heeft ongunstige effecten op
de levenskwaliteit. Kwetsbare ouderen hebben vaak moeite met de dagelijkse
mondverzorging en lijken uit beeld te raken in de mondzorgpraktijken. Veel mensen gaan
niet meer naar de tandarts vanwege de eigen betalingen. Volgens Dokters van de Wereld is
voor ruim 500.000 mensen in Nederland mondzorg onbetaalbaar geworden. Iedereen moet
toegang hebben tot gezondheidszorg, dus ook tot mondzorg. KBO-Brabant steunt daarom de
petitie van Dokters van de Wereld.
Wilt u de minister vragen om:
1. Mondzorg weer toegankelijk te maken door mondzorg in de basisverzekering op te nemen.
Wij hopen dat u onze aandachtspunten bij het debat wilt betrekken.
Met vriendelijke groet,

L.G.M. Bisschops, voorzitter

