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Partneropname:
recht of gunst?

OPINIE

De Tweede Kamer nam een motie aan waardoor het kabi-
net het manifest voor betere ouderenzorg van Hugo Borst
moet omarmen. Voor wat het waard is.

BEN VAN REMMERDEN

Bij de invoering van de Wet
langdurige zorg (WLZ) in
2014 werd er door de Twee-
de Kamer ook kamerbreed

op aangedrongen het recht op part-
neropname hierin mee te nemen,
waarbij men vooral de heel kwetsba-
re positie van hoogbejaarde echtpa-
ren voor ogen had

Maar omdat dit wetsartikel onbe-
kend is bij de meeste Nederlanders
én zorgprofessionals - zoals huisart-
sen en specialisten ouderengenees-
kunde - leidt dat soms tot kafkaëske
toestanden en verdriet, omdat le-
vens uit elkaar gerukt worden. Ik
heb dat van zeer dichtbij meege-
maakt, toen mijn schoonvader, de
mantelzorger van mijn schoonmoe-
der er letterlijk bij neerviel en twee
nekwervels brak.

Hij werd opgenomen in het zie-
kenhuis en kwam tijdelijk in een re-
validatiecentrum terecht, waar mijn
schoonmoeder ook opgenomen kon
worden. Dat was fijn. Maar het ging
mis toen bleek dat zij er veel slechter
aan toe was dan gedacht en met een
indicatie zorgzwaarte 6 zelf in aan-
merking kwam voor verpleeghuis-
zorg. Toen mijn schoonvader weer
naar huis ging, verhuisde zij naar
een verpleeghuis.

Maar schoonvader ging ineens
ook snel achteruit. Zij wilden graag
weer bij elkaar wonen. Dat ging niet
door. Een week voordat ze hun 63-
jarige huwelijk hadden willen vie-
ren, kreeg mijn 86-jarige schoonva-
der het verdrietige nieuws te horen
dat hij definitief niet in aanmerking
kwam voor een plekje bij zijn 84-jari-
ge echtgenote in het verpleeghuis.
Hun wereld stortte in.

De Wet Langdurige Zorg geeft
mensen die zelf geen WLZ-indicatie
(mate van zorgbehoefte en zorg-
noodzaak) hebben het recht mee te
verhuizen met partners die zo’n in-
dicatie wel hebben. Denk aan part-
ners van mensen met een somati-
sche of psychogeriatrische aandoe-
ning of beperking, of met een ver-
standelijke, lichamelijke of
zintuiglijke handicap. Wij wisten dat
niet en gingen achter een indicatie
aan. Die viel veel lager uit dan die
van zijn vrouw en dan is partnerop-
name voor veel zorginstellingen ‘fi-
nancieel niet haalbaar’.

Toen het Centraal Indicatieorgaan
Zorg de mogelijkheid tot partnerop-
name opperde, leek dat de oplos-
sing. Hij wilde immers niet naar een
andere zorginstelling en zijn vrouw
heeft het vanaf het begin van haar
opname uitstekend naar haar zin in
verpleeghuis.

En zo zaten mijn schoonvader en
ik eind mei 2016 aan tafel met het

Lang niet iedereen
is zo strijdbaar als
mijn schoonvader

bemiddelingsbureau van de zorg-
aanbieder en de locatiemanager van
het verpleeghuis. Het werd een kou-
de douche. Nee, van een opname
kon geen sprake zijn, vertelde de lo-
catiemanager. Het paste niet binnen
de strategische huisvestingsplan-
nen van de zorgaanbieder, die met
het verpleeghuis een ‘expertisecen-
trum’ voor bewoners met ‘een hoog
complexe zorgvraag’ voor ogen
heeft. Bovendien waren er alleen
maar eenpersoonskamers. Maar dat
laatste wilden zij juist graag.

Pas nadat hun zorgkantoor, waar
mijn schoonvader ook verzekerd is,
ingreep, kon het ineens wel. Zo con-
cludeert staatssecretaris Martin van
Rijn wel in zijn reactie van 12 augus-
tus op mijn brief die ik eind mei aan
de leden van de vaste Kamercom-
missie rond deze situatie had ge-
stuurd. ,,Partijen zijn hierop in ge-
sprek met elkaar tot een oplossing
gekomen die volledig tegemoet
komt aan de wensen van de heer
Van R. en het echtpaar T.”

Eind goed, al goed? Nee! Voor
mijn schoonouders heeft het alle-
maal veel te lang geduurd. Wij heb-
ben dit recht op partneropname via
onder andere een hoorzitting echt
moeten bevechten. Onzekerheid,
gedoe, toezeggingen die niet nage-
komen zijn. In het klimaat van

schaalvergroting, sluiten van instel-
lingen en enorme bezuinigingen.

Ik ben erg trots op mijn schoon-
ouders dat ze het vol hebben weten
te houden. Maar we hopen wel in-
tens dat andere kwetsbare belang-
hebbenden in de toekomst dit soort
gevechten zoveel mogelijk bespaard
zullen blijven. Waarschijnlijk zullen
vele van hen in een eerder stadium
al afhaken en/of meegaan met de
voorstellen van de zorgaanbieder.
Lang niet iedereen is zo strijdbaar als
mijn schoonvader en weet als ik – ik
ben bijna dertig jaar als humanis-
tisch geestelijk verzorger in de zorg-
sector werkzaam geweest – in de
complexe zorgwereld een beetje de
weg te vinden.

Het is daarom belangrijk in een
eerder stadium de mogelijkheid van
partneropname bespreekbaar te
maken. De huisarts is daarvoor de
aangewezen persoon omdat hij/zij
meestal als geen ander weet heeft
van de kwetsbare thuissituatie en
proactief weet te handelen. Kwets-
bare ouderen en vaak ook familiele-
den en vrienden, hebben een groot
belang bij professionele hulp en on-
dersteuning in dit soort situaties. Je
komt er dan niet met een verwijzing
naar de website van het zorgkantoor
of het meegeven van een ronkende
folder.

Na lang wachten kwam er voor
mijn schoonvader op 28 november
een plekje vrij in het verpleeghuis.

Ben van Remmerden is mantelzorger
en adviseur/coach integraal
ethiekbeleid in de zorg te Leeuwarden.
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