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inister Schippers maakte in 2013 
groot werk van het  verspillingsprobleem. 
Er verscheen toen een uitgebreid rapport. 
We schrokken: er werden miljoenen ver-
spild, aan nooit geslikte medicijnen, aan 
overbodige ziekenhuisplaatsen, aan ver-
kruimelde incontinentiematerialen, aan 
diagnostische apparatuur die in de kast 
bleef staan. Je kon geen hoekje of gaatje 
van de zorg vinden of er werd wel aan-
zienlijke verspilling aangetroffen. 
Er werd een meldpunt opgericht waar 
zorggebruikers de door hen geconsta-
teerde verspillingen konden aanmelden. 
Het liep storm; binnen de kortste keren 
zaten er 23 duizend besparingstips in de 
meldboxen. De minister mobiliseerde ie-
dereen, van ziektekostenverzekeraars tot 
patiëntenverenigingen, van artsengenoot-
schappen tot instellingsdirecties.

Maar toen... werd het kabinet demissio-
nair. Er kwam een nieuwe regering. En 
het werd even stil rond het thema ver-
spillen. Maar niet bij Support Magazine, 
waar onze alerte lezers eraan gewend zijn 
om zelf de touwtjes in handen te nemen, 
en zelf handige oplossingen vinden voor 
praktische problemen. Want handig zijn, 
en praktisch blijven, dat is waarschijnlijk 
de meest effectieve manier om verspilling 
tegen te gaan. Neem het relaas dat Lode-
wijk Arntzen uit Lisse ons stuurt:

“Ik heb sinds een jaar of dertig verpleging 
nodig. Hartstikke mooi dat ik dat door 
de jaren heen prima thuis heb kunnen 

organiseren. Daar heb je dan uiteraard 
wel een goed hoog-laag bed voor nodig. 
Ik kreeg tien jaar geleden een heel de-
gelijk exemplaar in bruikleen van mijn 
verzekeraar. Ze gaan vele jaren mee. Dat 
mag ook wel voor dat geld. Een nieuwe 
kost namelijk ongeveer € 4500. Dat komt 
omdat er speciale voorzieningen op zitten 
om bijvoorbeeld ‘s ochtends de buiten-
deur open te doen voor de verpleging. Het 
bed is nu tien jaar oud maar functioneert 
uitstekend. Het bed is onderhoudsvrij en 
de duurste reparatie die je eventueel zou 
kunnen krijgen is een nieuwe motor van 
maximaal € 600. Twee (gecontracteerde) 
leveranciers vinden vervanging grote on-
zin.

Toch wil mijn verzekeraar het bed ver-
vangen voor een nieuwe. Dat zit hem in 
de contracten die zij met hun leveranciers 
sluiten. Die mogen na tien jaar vervangen 
en scoren weer een vast bedrag voor de 
levering en tien jaar onderhoud. Naar een 
andere (gecontracteerde) leverancier gaan 
is in deze geheime contracten verboden.
Dat betekent een enorme geldverspilling 
van € 4500 die we uiteindelijk met z’n al-
len zelf betalen.

Mijn verzekeraar adverteert met de tekst 
“Absolute vrije keuze van hulpverleners”. 
Daar komt dus niets van terecht. In plaats 
dat ze meedenken met een veel goedko-
pere oplossing dreigen ze dat ik het bed 
zonder meer moet inleveren.
Overstappen naar een andere ziektekos-
tenverzekeraar? Ik ben bang voor de ge-
volgen want op een beroep op de rede-
lijkheid die de minister juist in dit soort 
zaken bedoelde gaan ze niet in.
Ik heb een klacht ingediend bij de SKGZ. 
Zij volgen het standpunt van de verzeke-
raar en daarmee basta. Een enorme hoop 
gerechtelijk geneuzel en geen resultaat.
Commercie in de gezondheidszorg: maar 
niet voor de gebruiker.”

Met zijn heldere en goed geschreven brief 
legt Arntzen de vinger op de zere plek: 
de minister betoogde nu juist dat we niet 
weer allerlei extra regeltjes in het leven 
moeten roepen, maar dat we gewoon ons 
gezond verstand moeten volgen.

Arntzen heeft te maken met de ziekte-
kostenverzekeraars, maar in de Wmo 
spelen vergelijkbare gevallen. Iedereen 
kent wel de verhalen: wie naar een andere 
gemeente verhuist moet zijn rolstoel in-
leveren. Wie graag mee wil met de buur-
vrouw in het taxibusje dat toch al voor de 
deur stopt, krijgt na een indicatie-traject 
ineens ongewild een scootmobiel in de 
maag gesplitst. Geen wonder dat er dan 
spullen ongebruikt blijven.
Zijn dat uitzonderingen? Jazeker. De ver-

spillingen in de hulpmiddelen voor men-
sen met een beperking zijn misschien niet 
de allergrootste schadepost, ze mogen 
toch ook niet over het hoofd worden ge-
zien.

Daarom zaten branchevereniging Fire-
vaned en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) al van meet af aan in 
de stuurgroep ‘Omruilen van mobiliteits-
hulpmiddelen”. Dat heeft geresulteerd in 
een ‘Handreiking Inkoop Wmo-hulpmid-
delen’, in 2014 gepubliceerd ten behoeve 
van gemeenten. Speciale aandacht is er 
daarbij voor behoud van hulpmiddel bij 
verhuizing (gemeente of verpleeghuis) of 
bij nieuw contract tussen gemeente en 
andere leverancier. Ook zijn afspraken 
gemaakt tussen zorgverzekeraars over 

het behoud van een hulpmiddel bij het 
overstappen naar een andere verzekeraar. 
(In het geval Arntzen blijkbaar niet vol-
doende.)
Dan was er nog een stuurgroep genaamd: 
“Hergebruik van mobiliteitshulpmidde-
len”. Bekend was immers het verhaal van 
de overvolle loodsen met hoog opgesta-
pelde en ten eeuwige dage ongebruikte 
rolstoelen. Een verhaal dat overigens gro-
tendeels op fantasie berust.

Het werd tijd om de koe bij de horens 
te vatten. Oplossingen moeten er ko-
men. Daarom werd het onafhankelijke 
bureau Berenschot ingehuurd. Specifiek 
voor de Wmo moest dit bureau in kaart 
gaan brengen waar het nu werkelijk aan 
schort, en wat er gedaan moet worden. 

Berenschot lijkt de laatste jaargangen 
van Support Magazine, en onze Power-
kaartactie goed gevolgd te hebben. Maat-
werk, persoonlijke plannen, gebruikma-
ken van de ervaringsdeskundigheid, dat 
zijn de hoofdpijlers van het rapport. Er 
werd zeer breed onderzocht, met name 
ook onder eindcliënten. In Den Haag en 
Arnhem werden Wmo-gebruikers geïn-
terviewd. Er vonden discussietafels plaats 
met allerlei professionals uit het veld. En 
er is een lijst met probleempunten gefor-
muleerd. De top 6 is als volgt:

1  Gebrek aan informatie en positie 
cliënt

Het is onvoldoende duidelijk waar je te-
rechtkunt als cliënt, je wordt soms van het 
kastje naar de muur gestuurd, er is ondui-

delijkheid over het aanbod van hulpmid-
delen en de regels over eigen bijdrage.
De toegang tot hulpmiddelen is vaak niet 
klantvriendelijk ingericht. De gebruiker 
van hulpmiddelen heeft niet de positie 
van ‘klant’ van de leverancier, want de (fi-
nanciële) klant is de gemeente.

2 Gebrek aan maatwerk
Hulpmiddelen worden geleverd vanuit 
een standaardpakket en met een soms 
zeer beperkt merkenaanbod. Cliënten er-
varen daarom gebrek aan maatwerk.

Niet verspillen
in de Wmo
Er is verspilling in de zorg, en dit moet, zeker nu de kosten de pan uit 
rijzen, worden bestreden. Uit een recent rapport blijkt dat het tegengaan 
van verspilling rond hulpmiddelen eigenlijk hand in hand gaat met het 
volwassen benaderen van de eindcliënt. De systematiek moet op zijn kop, 
en de klant moet in het middelpunt. Dat maakt efficiënt en dat bespaart.
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Mevrouw Bendeler, directeur Firevaned: 

"Wij zijn helemaal voor het centraal 
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wat nu als gemeente A de stoel huurde, 
en gemeente B die in eigendom heeft? 
En hoe zit het met onderhoud en repa-
ratie? Kan de leverancier van de nieuwe 
gemeente dat type rolstoel, dat hij mis-
schien niet zelf in zijn assortiment heeft, 
wel goed onderhouden? Maar, ondanks 
dit soort moeilijkheden is het gelukkig 
vaak mogelijk om in onderling overleg 
tot een oplossing te komen. Daarbij is het 
van het grootst mogelijke belang dat de 
verhuizing op tijd bij beide Wmo-afdelin-
gen wordt aangemeld. Er komt nu in de 
nieuwe handreiking een nieuwe verhuis-
regeling.”
Mevrouw Bendeler wijst er verder op dat 
verhuizingen van de ene naar de andere 
gemeente ook weer niet zó vaak voorko-
men. “Ik wil dat probleem niet bagatelli-
seren, maar in het grote geheel gaat het 
niet om erg veel gevallen. Het mag dan 
weinig voorkomen; de impact is groot. 
Wat betreft het verhaal over pakhuizen 
vol ongebruikte rolstoelen: Een zekere 
mate van depot is onvermijdelijk en ei-
genlijk ook wel noodzakelijk. Maar u 
moet bedenken dat zestig procent van 
de hulpmiddelen die worden afgedankt, 
weer worden hergebruikt, soms geheel 
gereviseerd, oftewel refurbished, of dat er 
onderdelen worden hergebruikt. Bij zeer 
specifieke onderdelen of toepassingen is 
dat soms niet mogelijk: die zijn zodanig 
op de cliënt gemaakt dat ze niet herge-
bruikt kunnen worden. Er is overigens 
een Europese richtlijn in de maak voor 
hulpmiddelen, waarin, als we niet uitkij-
ken, het juist moeilijker gemaakt wordt 
om hulpmiddelen of onderdelen daarvan 
te hergebruiken.”

Ad van Gaalen
»
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3  Problemen rondom verhuizingen
Na een verhuizing moeten cliënten vaak 
een nieuwe indicatie aanvragen en krijgen 
zij in veel gevallen ook te maken met een 
nieuwe leverancier. Het aanvraagproces 
begint geheel overbodig van voren af aan. 
Hun eerder op maat gemaakte hulpmid-
del kan niet meeverhuizen.

4  Wachttijden, levertijden en 
bereikbaarheid

Lange wachttijden, laag serviceniveau, bij 
de inkoopprocedures letten gemeenten 
vooral op de prijs en minder op kwaliteit.

5  Afstemming tussen cliënten, 
gemeenten en leveranciers en 
andere partijen

Er zijn verschillende vormen van finan-
ciering met verschillende loketten.
Verbetervoorstellen die al eerder waren 
vastgesteld, zijn nog niet geïmplemen-
teerd (bijvoorbeeld vereenvoudiging van 
overname).

De Beerenschot-onderzoekers komen ook 
met oplossingen. En wel oplossingen op 
korte termijn, en zonder dat allerlei wet-
ten en regeltjes hoeven te worden gewij-
zigd. Maar Berenschot geeft van tevoren 
aan dat échte grondige oplossingen op 
tegenstand van sommige belanghebben-
den stuiten. Berenschot zegt het zo: “Daar 
waar partijen zich onvoldoende konden 
vinden in een gepresenteerde oplossings-
richting, of waarvoor onvoldoende geza-
menlijk draagvlak bleek, is gezocht naar 
gezamenlijke afspraken die wel gemaakt 
kunnen worden om toch een stap te zet-
ten om knelpunten op te lossen. De oplos-
singsrichtingen zijn hierop aangepast.”

 

Oplossing 1 Communicatie en 
positie cliënt
Cliënten die nieuw zijn, en oude rotten die 
al jaren met hulpmiddelen werken, wor-
den over één kam geschoren. Ook de oud-
gedienden moeten steeds weer een irritant 
indicatietraject doorlopen. Oplossing: hou 
daar mee op.
Veel van de misstanden komen voort uit 
het feit dat de leveranciers niet gebruik-
maken van de ervaringsdeskundigheid 
van de cliënt.
Zie het voorbeeld van Arntzen: wie weet 
er nu beter of dit bed nog ok is? Oplos-
sing: wijs de cliënt op de mogelijkheid 
een persoonlijk plan te maken. Schakel 
desnoods onafhankelijke cliëntondersteu-
ning in. 
Verder beloven de partijen voortaan be-
ter te zullen samenwerken. De gemeenten 
beloven per dossier (cliënt) slechts één en-
kele contactpersoon aan te stellen.

Oplossing 2 Meer maatwerk
Gemeenten: gebruik de Handreiking In-
koop Hulpmiddelen van de VNG als je 
gaat aanbesteden. Daarin staat onder 
meer dat je niet blind moet gaan op prijs, 
en dat je perverse prikkels moet vermij-
den. Geen eenheidsprijs per rolstoeler, 
want anders wordt de cliënt met een zeer 
specialistische rolstoel slecht bediend, of, 

ook erg, moet de leverancier er geld op 
toeleggen dat hij niet heeft.

Oplossing 3 Verbeter de 
overname van hulpmiddelen bij 
verhuizen
Gemeenten: hanteer als hoofdregel dat al-
les wat niet nagelvast aan de woning vast 
zit, mee mag verhuizen. De ontvangende 
gemeente moet overnemen.

Oplossing 4 Handel in 
spoedgevallen snel 
“Spoed” betekent dat iemand de deur niet 
uit kan, niet naar het toilet kan, en dat 
soort elementaire dingen. “Snel’ betekent 
dat je eerst moet doen, en dan pas de fi-
nanciering mag regelen.

Het rapport lijkt een flinke stap in de 
goede richting. Wat vinden de leveran-
ciers? Zij moeten immers, samen met de 
gemeenten en ziektekostenverzekeraars 
(meer dat zestig procent van de Wmo-
cliënten maakt ook wel gebruik van de 
Wet Langdurige Zorg) zorgen dat deze 
oplossingen ook werkelijk handen en voe-
ten krijgen.

We vragen het Mevrouw Bendeler, direc-
teur van ‘Firevaned, de branche-organisa-
tie van leveranciers.. 
“Wij zijn helemaal voor het centraal stel-
len van de cliënt. Dat begint al bij de com-
municatie. We hebben een website in het 
leven geroepen waarin je makkelijk kunt 
vinden welk hulpmiddel in welk wettelijk 
domein valt. Wat betreft de verhuispro-
blematiek: ik moet er toch wel op wijzen 
dat het soms niet zo eenvoudig is om dit 
concreet te realiseren. Er moet bijvoor-
beeld een rolstoel overgaan in eigendom 
van gemeente A naar gemeente B. Maar 

POWER

Afspraken tussen VNG, Firevaned en Ieder(in)
•  De VNG start zo snel mogelijk met een actualisatie van haar 

‘Handreiking Inkoop Hulpmiddelen’. Ieder(in) zal hierbij betrokken 
worden met het oog op het cliëntperspectief en ook Firevaned en het 
ministerie van VWS worden erbij betrokken. De actualisatie moet (extra) 
handvatten voor gemeenten bieden om hulpmiddelen gebruikersgericht 
aan te besteden. 

•  De VNG, Firevaned en Ieder(in) gaan zich actief inzetten om het gebruik 
van de geactualiseerde handreiking door gemeenten bij toekomstige 
aanbestedingen van hulpmiddelen te bevorderen.

Bij nieuwe aanbestedingen moet nagegaan worden of extra informatie hierin 
opgenomen moet worden over: 
A  De kwaliteit van dienstverlening: wat wordt daaronder verstaan en kan 

dit worden gemeten?
B Wat is het minimale serviceniveau?
C  Onder welke voorwaarden kunnen hulpmiddelen worden behouden door 

de gebruiker bij een wijziging van diens situatie (bijvoorbeeld verhuizing 
binnen of naar een andere gemeente of naar een ander wettelijk domein)?

D  Keuzevrijheid voor gebruikers door contracteren van meerdere 
aanbieders.

E  De levering van hulpmiddelen in complexe situaties verbijzonderen in de 
aanbesteding.

F  Bevorderen van het gebruik van een ‘persoonlijk plan’ in complexe 
situaties.

Oplossingsrichting
1. INZETVERPLICHTING VERBETERING COMMUNICATIE

5.  ESCALATIE EN DOORZETTINGSMACHT BIJ COMPLEXE 

ONDERSTEUNINGSVRAGEN

2.  AANPASSEN EN STIMULEREN GEBRUIK HANDREIKING 

INKOOP HULPMIDDELEN

4. VERBETERING PROCES OVERNAME HULPMIDDELEN

2.  AANPASSEN EN STIMULEREN GEBRUIK HANDREIKING 

INKOOP HULPMIDDELEN

3. SNELLER HANDELEN BIJ SPOEDEISENDE GEVALLEN

1. INZETVERPLICHTING VERBETERING COMMUNICATIE

5.  ESCALATIE EN DOORZETTINGSMACHT BIJ COMPLEXE 

ONDERSTEUNINGSVRAGEN

2.  AANPASSEN EN STIMULEREN GEBRUIK HANDREIKING 

INKOOP HULPMIDDELEN

Knelpunt    

GEBREK AAN INFORMATIE EN POSITIE 

CLIËNT GEBREK AAN MAATWERK

GEBREK AAN MAATWERK

PROBLEMEN RONDOM VERHUIZINGEN

WACHTTIJDEN, LEVERTIJDEN EN 

BEREIKBAARHEID

AFSTEMMING TUSSEN CLIËNTEN EN 

BETROKKENEN, SAMENWERKING 

TUSSEN GEMEENTEN, VERZEKERAARS 

EN HET ZORGKANTOOR

ERVAREN KWALITEITSVERSCHILLEN 

TUSSEN GEMEENTEN

Gemeenten: niet 
blind gaan op 
prijs; perverse 

prikkels 
vermijden


