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Geachte directie,
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakt zich zorgen om mensen met
ernstige meervoudige handicaps (EMB). Wij krijgen steeds meer signalen dat de situatie
onhoudbaar wordt.
Mensen met een meervoudig complexe handicap komen in aanmerking voor een
zorgzwaartepakket (ZZP-VG8); te verzilveren via verblijf, MPT, VPT of PGB. De
benodigde zorg vraagt om specifieke deskundigheid, fysieke kracht en de juiste
instelling. Zorgaanbieders voldoen zo goed mogelijk aan deze ingewikkelde zorgvraag en
intensieve verzorgingsbehoefte.
Het huidige tarief voor ZZP-VG8 schiet echter in veel gevallen tekort om de gewenste
kwaliteit van leven voor deze cliënten waar te kunnen maken. Het huidige tarief is net
voldoende voor de noodzakelijke basiszorg. Daarmee doen we deze mensen tekort, want
ook bij hen is ontwikkeling mogelijk, maar het vergt in veel gevallen een forse
investering in tijd waarbij meestal sprake is van 1 op 1 aandacht. Daarvoor ontbreekt
echter het budget.
Uit recente indicatiegegevens blijkt dat de groep EMB-cliënten in anderhalf jaar tijd
aanzienlijk is gegroeid; van 6000 naar ruim 8000 cliënten. Van deze groep maakt op dit
moment slechts een kleine 3% gebruik van meerzorg. Onze verwachting is dat dit snel
zal stijgen, omdat een veel grotere groep cliënten deze extra zorg nodig heeft en aan de
voorwaarden van de regeling voldoet.
De VGN heeft de problematiek besproken met VWS en NZa. Ook in de media is er
inmiddels aandacht voor deze mensen en de staatssecretaris heeft recent de Tweede
Kamer met een brief geïnformeerd en aandacht gevraagd voor deze doelgroep.
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Er zijn nu stappen nodig om de benodigde zorg te kunnen bieden aan mensen met
ernstige meervoudige beperkingen. Op zijn vroegst zal in 2019 voor een deel van deze
cliënten verbetering van de kwaliteit van leven bereikt kunnen worden door mogelijk
hogere tarieven voor deze doelgroep. Komend jaar (en voor een deel van de EMBcliënten ook daarna) verwachten wij dat de regeling meerzorg in deze kwaliteitsslag moet
voorzien. Zowel in individuele gevallen bij verblijf in een zorginstelling en bij zorg thuis
als voor groepen cliënten met EMB in een zorginstelling.
Hoewel de regeling meerzorg op zich openstaat voor de EMB-doelgroep, moet meerzorg
naar onze mening voor hen toegankelijker worden. In de praktijk komt meerzorg te
weinig in beeld bij EMB. Deels omdat de huidige regeling erg is gestoeld op mensen met
gedragsproblemen. Dit maakt het aanvragen van meerzorg bij EMB onnodig complex en
tijdrovend en schrikt daardoor eventuele aanvragers af.
In het bijgevoegde Pamflet brengen wij deze groep en de mogelijkheden van meerzorg
onder uw aandacht. Wij doen daarbij enkele voorstellen die het gebruik van de regeling
voor EMB-cliënten kunnen bevorderen.
De VGN vraagt uw medewerking waar het gaat om het meer en gemakkelijker kunnen
afspreken van meerzorg voor deze cliënten. Dit in de hoop en verwachting dat EMBcliënten die in aanmerking komen voor meerzorg dit ook zullen krijgen, opdat wij de
gewenste kwaliteit van leven kunnen organiseren.

Met vriendelijke groet,

Frank Bluiminck
Directeur
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