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Regelarme zorg goedkoper
HANS WILLEMS

Directeur Roelie Mossel van thuis-
zorg Palet was zelf ook verbluft over
de resultaten van Handen Ineen, een
experiment dat op 1 januari 2013 be-
gon in de wijk Westeinde.

Vier organisaties (naast Palet
Noorderbreedte, Zorgkompas en
Het Friese Land) mochten er geld uit
verschillende potjes bij elkaar leg-
gen om de wijkverpleegkundige te
laten bepalen welke zorg ouderen en
chronisch zieken nodig hebben.

Het resultaat was dat er minder
hulpverleners over de vloer kwa-
men. Bij licht dementerende cliën-
ten hoefden bijvoorbeeld niet langer
twee afzonderlijke verzorgenden op
bezoek te komen voor begeleiding
en huishoudelijke hulp, maar kon
één persoon dat doen. Ook bleek
vaak dat lichtere zorg nodig was dan
voorheen. De cliënten waren tevre-
den.

Handen Ineen is een van de 24 ex-
perimenten die staatssecretaris
Martin van Rijn toestond om te kij-
ken of ‘regelarme’ zorg winst ople-
vert. Het antwoord is dus ja. Van Rijn
bracht gisteren een tussenevaluatie
naar buiten waarin hij onder andere
schrijft dat de lessen van projecten
als Handen Ineen de komende jaren
breed worden uitgedragen.

Behalve in Leeuwarden heeft Palet
ook in Jubbega en Leeuwarderadeel
ervaring opgedaan met regelarme
zorg. Daar kreeg de wijkverpleeg-
kundige de vrijheid om zelf de indi-
catie te bepalen, waar dat vroeger
door een landelijke instelling ge-
beurde.

Mossel zegt dat het essentieel is
dat het personeel op de andere ma-
nier van werken wordt voorbereid.
,,We hebben onze mensen ook dui-
delijk gemaakt dat we niet van hen
vroegen zichzelf overbodig te ma-
ken. Terwijl ons budget in Westeinde

LEEUWARDEN/DRACHTEN Wan-
neer thuiszorgorganisaties minder
strikt volgens de regels mogen wer-
ken, kan dat tot een besparing lei-
den van wel 25 procent. Projecten
in onder andere Leeuwarden-West
tonen dat aan.

Thuiszorg Palet
wil verder
met experiment

op hetzelfde niveau ligt als in 2012,
kunnen we 28 procent meer zorg le-
veren. We ontslaan niemand, maar
gebruiken de extra capaciteit om
verder aan vernieuwing te werken.’’

Met zorgverzekeraar De Friesland
en de gemeente Leeuwarden wordt
overlegd hoe Handen Ineen verder
kan worden voortgezet en uitge-
breid.

Ook GGZ Friesland heeft inmid-
dels ervaring opgedaan met regelar-

me experimenten. Dat leidde onder
andere tot snellere duidelijkheid
voor patiënten over hun indicatie en
de zorg die ze nodig hebben en tot
minder bureaucratie.

Staatssecretaris Van Rijn vindt de

belangrijkste winst van de experi-
menten dat er zorg wordt geleverd
die beter aansluit op wat de patiënt
nodig heeft en dat professionals be-
ter toe komen aan het uitoefenen
van hun vak.

Wethouders zijn er klaar voor
De wethouders die in de 24 Friese
gemeenten de portefeuilles zorg
en welzijn beheren achten zichzelf
goed voorbereid op de nieuwe
taken die ze op 1 januari van het
rijk en de provincie overnemen.
Zij krijgen de regie over de zorg en
ondersteuning aan burgers die
door ziekte of ouderdom op hulp
zijn aangewezen. Ook nemen zij
jeugdzorg over van de provincie.

Staatssecretaris Martin van Rijn
toonde zich tijdens een ontmoe-

Wethouders zijn
ting met de wethouders in Drach-
ten tevreden over de vorderingen.
Sociale wijk- of gebiedsteams met
als spil een wijkverpleegkundige
leveren zorg op maat. Daarbij
werken gemeenten, huisartsen en
zorginstellingen nauw samen. De
Friesland Zorgverzekeraar geeft in
november op twaalf plekken voor-
lichting over de komende veran-
deringen. De SP demonstreerde in
Drachten tegen wat de partij ziet
als ‘afbraak van de zorg’.

jn er klaar voor

In zeven dagen praat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) tijdens vijftien regionale bijeenkomsten
met vierhonderd wethouders over de veranderingen in de zorg. Gisteren was hij achtereenvolgens in Drachten,
Leek en Assen. FOTO JILMER POSTMA


