
Rotterdam, 9 oktober 2018. 18bb7680

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van de raadsleden P.J.H.D. Verkoelen 
(50Plus) en I. van Wifferen (D66) over We moeten uren leuren langs instanties!

Aan de Gemeenteraad.

Op 24 augustus 2018 stelden P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) en I. van Wifferen (D66) ons 
schríftelijke vragen over We moeten uren leuren langs instanties!

Inleidend wordt gesteld:
‘Meneer Henk Rijnbout heeft Alzheimer, kan zelf nog wel drinken en eten maar vergeet 
simpelweg voedsel te nuttigen omdat hij dementerend is. Henk is ondervoed maar krijgt 
geen maaltijdondersteuning omdat hij nog te veel zelf zou kunnen: 'Zolang hij zelf nog de 
lepe! naar zijn mond kan brengen heeft hij geen recht op maaltijd ondersteuning’. Dit 
geval staat niet op zichzelf blijkt uit een reportage van Monitor op 8 juli jl1. Vele 
schrijnende voorbeelden worden in de uitzending aangehaald zoals van een moeder die 
meerdere keren uitgedroogd is omdat haar drinken wel klaargezet wordt maar er niet op 
toegezien wordt dat ze ook daadwerkelijk drinkt. En waarom daar niemand op toeziet en 
waarom meer Rijnbout niet geholpen wordt met op tijd te gaan eten heeft alles van doen 
met dat niet duidelijk is wie de rekening voor die ondersteuning betaald! Wie gaat er 
vergoeden dat hulpbehoevende mensen geholpen worden voordat ze het loodje leggen? 
Mantelzorgers en wijkverpleegkundigen weten niet bij wie ze moeten aankloppen voor 
maaltijdondersteuning voor ouderen. Gemeenten verwijzen door naar zorgverzekeraars 
en de verzekeraars verwijzen op hun beurt door naar gemeenten. Kafkaiaanse praktijken 
dus.

Het was aanleiding voor het D66 kamerlid Vera Bergkamp om op 10 juli jl. schríftelijke 
vragen te stellen aan Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport2. En ondertussen een goede maand na indiening van de gestelde vragen (relatief 
snel kijkende naar de termijnen die er in de gemeente Rotterdam staan voor de 
beantwoording van schríftelijke vragen) op 20 augustus jl. is het antwoord van de 
bewindsman binnen3.

1 https^/demonitor kro-ncrv.nl/artikelen/uren-leuren-langs-instanties-wie-vergoedt-de-hulp-bij-eten- 
en-drinken
2 https7Zwww.tweedekamer.nlZkamerstukkenZkamervragenZdetail?^2018Z139178^^=2018D39248
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/20/beantwoording- 
kamervragen-over-het-bericht-dat-kwetsbare-ouderen-die-hulp-nodig-hebben-met-eten-deze-pas- 
krijgen-als-het-te-laat-is
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In de kern van de zaak komt het erop neer dat ook de minister het stuitend vindt dat de 
verschillende verantwoordelijkheden rond de maaltijdondersteuning niet goed bekend 
zijn. 'Het mag niet zo zijn dat cliënten hierdoor tussen wal en schip terecht komen.’ Stelt 
de minister. Zowel de zorgverleners - verzorgenden, wijkverpleegkundigen en Wmo- 
consulenten en in het verlengde daarvan de zorgverzekeraars, zorgkantoren en 
gemeenten moeten goed op de hoogte zijn van de verschillende verantwoordelijkheden 
voor de maaltijdondersteuning. Dit staat ook uitgebreid beschreven op de website schrijft 
het Ministerie van VWS4.
Tenslotte deelt de minister de mening van mevrouw Bergkamp dat de cliënt, haar of zijn 
ondersteunings- en zorgvraag en hoe de cliënt het best geholpen is, centraal zouden 
moeten staan in plaats van het wettelijke systeem.

50PLUS Rotterdam en D66 Rotterdam hebben deze reportage, de vragen van D66 
(Bergkamp) en de antwoorden van de minister nauwgezet gevolgd en achten het 
moment aangebroken om met de antwoorden van het ministerie in de achterzak richting 
het college van B&W om verdere opheldering te vragen over deze schrijnende witte vlek 
(maar in de werkelijkheid natuurlijk een zwarte wolk) in de gezondheidszorg. Het is 
duidelijk dat vanuit het Rijk verwacht wordt van gemeenten dat zij het voortouw nemen. 
Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is noodzakelijk, zeker waar het 
onder meer kwetsbare ouderen, geestelijke gezondheidszorg en preventie betreft. Een 
heldere verantwoordelijkheidsverdeling ten behoeve van een goede en adequate zorg 
voor cliënten en een doorvertaling daarvan naar de regio’s staat daarbij centraal.
Naar aanleiding van het voorafgaande hebben 50PLUS Rotterdam en D66 Rotterdam de 
volgende vragen aan het college van B&W:”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college van B&W bekend met de reportage van de Monitor ‘We moeten uren 
leuren langs instanties’ van 8 juli jl.?

Antwoord:
Wij zijn daarvan op de hoogte.

Vraag 2:
Is het college van B&W op de hoogte van de schríftelijke vragen die door D66 
naar aanleiding van deze reportage gesteld zijn?

Antwoord:
Wij hebben hiervan kennis genomen.

4 https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/maaltijdvoorziening
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Vraag 3:
Heeft het college van B&W notie genomen van de antwoorden van de minister en 
onderschrijft het college van B&W de antwoorden van de minister? Indien niet 
kan het college dan aangeven waar ze afwijken van de opvattingen van de 
minister?

Antwoord:
Wij hebben kennis genomen van de antwoorden van de minister. Wij delen de mening 
van de minister dat de wettelijke kaders (de Wet langdurige zorg, de 
Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning) voldoende op elkaar 
aansluiten. En dat het aan de verantwoordelijke partijen; de zorgverzekeraars, de 
zorgkantoren en de gemeenten is om met het belang van de cliënt voor ogen goed met 
elkaar samen te werken.

Vraag 4:
Volgens het ministerie sluiten de wettelijke kaders op elkaar aan. Er zijn situaties 
denkbaar dat het niet meteen duidelijk is wie waarvoor aan zet is of dat er 
overlap van zorg en ondersteuning plaats vindt stelt de minister. Het is op dat 
moment van belang de cliënt centraal te stellen en dat de betrokken partijen met 
het belang van de cliënt voor ogen goed met elkaar samenwerken.
Kan het college van B&W aangeven of er situaties in Rotterdam zijn geweest 
waar het niet meteen duidelijk is geweest wie waarvoor aan zet is geweest? En 
zo ja kan het college dan aangeven hoe er daarin dan gehandeld is?

Antwoord:
Wanneer zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ontvangen, en er dus 
behoefte bestaat aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, zijn 
alle vormen van hulp bij het eten en drinken mogelijk: het klaarmaken van de maaltijd 
en het toezicht op of de hulp bij het eten zelf. Dit geldt voor Wlz-instellingen, zoals een 
verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg, en voor Wlz-zorg thuis bij alle 
leveringsvormen (volledig pakket thuis, modulair pakket thuis en pgb).
Er zijn situaties waarin het niet meteen duidelijk is of de ondersteuning bij maaltijden 
geleverd kan worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). In de wettelijke kaders is er met betrekking tot ondersteuning bij 
de maaltijdvoorziening gekozen voor een bepaalde afbakening in 
verantwoordelijkheden tussen de Zvw en de Wmo. In de Zvw is uitgangspunt voor een 
indicatie of er sprake is van geneeskundige zorg of een hoog risico daarop; dan wordt 
de maaltijdondersteuning bekostigd vanuit de Zvw. In ieder geval valt het daadwerkelijk 
toedienen van de maaltijd onder de Zvw. Begeleiding bij het voorbereiden of het 
gebruik van de maaltijd en toezien op gebruik van de maaltijd valt onder de Wmo, 
tenzij dit logischerwijs een verlengstuk is van de verpleegkundige zorg. Zowel 
gemeente als zorgverzekeraar zijn zich bewust dat deze afbakening in de praktijk soms 
lastig is. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de gemeente instrueren 
zorgprofessionals in die situaties met elkaar in overleg te treden om te komen tot een 
passende indicatie en voldoende ondersteuning.
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Vraag 5:
Verstrekt de gemeente Rotterdam maaltijdondersteuning?

Antwoord:
Ja, maaltijdondersteuning kan onderdeel uitmaken van het Wmo-arrangement. Vanaf 
2018 hebben we in de Wmo-arrangementen meer ruimte geboden om 
maaltijdondersteuning in het arrangement op te nemen. Afhankelijk van het type 
ondersteuning kan het bieden van maaltijdondersteuning een subdoelstelling zijn 
binnen het resultaatgebied huishoudelijke ondersteuning of het resultaatgebied 
zelfzorg en gezondheid.

Vraag 6:
Indien de gemeente maaltijdondersteuning verstrekt hoe vaak en hoeveel 
gebeurd dit?

Antwoord:
Er zijn sinds dit jaar circa 325 oudere Rotterdammers die in het kader van de Wmo 
ondersteuning bij de maaltijden ontvangen. Dit kan variëren van ondersteuning bij de 
maaltijdbereiding als begeleiding bij het gebruik ervan.

Vraag 7:
Wie verzorgt de maaltijdondersteuning?

Antwoord:
De maaltijdondersteuning wordt aangeboden door professionals van zorgaanbieders 
die gecontracteerd zijn in het kader van de Zvw of de Wmo. Rotterdam biedt 
mogelijkheden om werkzaamheden die onder de Zvw en Wmo vallen gecombineerd uit 
te voeren als de aanbieders zowel voor de Zvw als de Wmo gecontracteerd zijn. De 
wijkverpleegkundige/verzorgende die persoonlijke verzorging vanuit de Zvw biedt kan 
dan ook toezien op zelfzorg of de broodmaaltijd bereiden en klaarzetten en toch 
gefinancierd worden vanuit de Wmo. Aanbieders hebben dus een behoorlijke mate van 
vrijheid om op een efficiënte manier professionele hulp in te zetten.

Vraag 8:
Welke kosten zijn met de maaltijdvoorziening gemoeid?

Antwoord:
We kunnen niet aangeven welke kosten met de maaltijdvoorziening is gemoeid. Ten 
eerste omdat de maaltijdvoorziening, voor zover deze vorm van ondersteuning is 
opgenomen in het Wmo-arrangement, onderdeel uitmaakt van meerdere doelen en 
resultaten, waarvoor een budget beschikbaar wordt gesteld. Bovendien zijn de 
vergoedingen onderdeel van onze contractafspraken en daarmee niet openbaar zijn. 
Waar het om gaat is dat de gemeente Rotterdam een nauwkeurig onderzocht en 
onderbouwd budget beschikbaar stelt voor het realiseren van bepaalde 
ondersteuningsdoelen. Deze budgetten zijn gebaseerd op cao-afspraken en een 
onderbouwde inschatting van het aantal uren dat nodig is om deze doelen te bereiken.
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Vraag 9:
Indien de gemeente geen maaltijd verstrekt kan het college dan aangeven 
waarom er geen maaltijd ondersteuning in de gemeente vertrekt wordt?

Antwoord:
De ondersteuning en indicering is maatwerk en de afwegingen zijn per cliënt 
verschillend. Er zijn dus situaties waarin er geen maaltijdondersteuning vanuit de Wmo 
noodzakelijk is, omdat dit wordt geboden vanuit de Zvw of omdat cliënten in voldoende 
mate een beroep kunnen doen op mantelzorg, hulp van andere personen uit het 
sociale netwerk, of met gebruikmaking van algemene voorzieningen (zoals 
boodschappendiensten, kant en klaar maaltijden, wijkrestaurants, et cetera).

Vraag 10:
Wat zijn de gemeentelijke criteria voor het verstrekken van 
maaltijdondersteuning?

Antwoord:
De gemeente kan maaltijdondersteuning verstrekken in een maatwerkvoorziening 
(Wmo-arrangement) als een Rotterdammer beperkingen ondervindt in het 
(voor)bereiden of gebruik van een maaltijd. Daarbij wordt ook gekeken naar andere 
mogelijkheden om op eigen kracht, met mantelzorg of met hulp van andere personen 
uit het sociale netwerk, of met gebruikmaking van algemene voorzieningen de maaltijd 
voor te bereiden en te gebruiken. De criteria zijn vastgelegd in de Beleidsregels 
Maatschappelijke Ondersteuning Rotterdam 2018 en vertaald in werkinstructies voor 
de Wmo-adviseurs. Als er sprake is van een verhoogd risico op geneeskundige zorg 
en de maaltijdondersteuning wordt geboden vanuit de Zvw, dan wordt deze niet vanuit 
de Wmo verstrekt.

Vraag 11:
Is er een beslisprotocol of zijn er criteria opgesteld over wat geneeskundige zorg 
is en wat begeleiding in de persoonlijke levenssfeer betekent?

Antwoord:
Criteria over wat geneeskundige zorg is, of een verhoogd risico op geneeskundige zorg 
vallen onder de discretionaire bevoegdheid van een wijkverpleegkundige die indiceert 
voor de Zvw.

Vraag 12:
Zijn daarover afspraken gemaakt met zorgaanbieders?

Antwoord:
Ja, deze afspraken zijn bekend bij zorgaanbieders.

Vraag 13:
Zijn er afspraken gemaakt met de zorgverzekering die de gemeente Rotterdam 
ondersteunt bij deze begeleiding in de persoonlijke sfeer en geneeskundige 
zorg?
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Antwoord:
Geneeskundige zorg, of een verhoogd risico op geneeskundige zorg valt onder 
aanspraak Wijkverpleging van de zorgverzekeringswet, daarin zijn er geen verschillen 
tussen zorgverzekeraars. De gemeente stemt wel regelmatig af met de 
zorgverzekeraars die in Rotterdam veel verzekerden hebben. Zo heeft de gemeente 
Rotterdam samen met Zilveren Kruis, de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Zaanstad, 
Zwolle en de verenigde Drentse gemeenten in 2017 een gespreksdocument opgesteld 
voor professionals over de grensvlakken tussen de Zvw, de Wmo en de Wlz. De 
maaltijdvoorziening is daarin één van de uitgewerkte thema’s. De afstemming tussen 
de professionals vanuit de Wmo en de Zvw is de basis voor goede zorg en 
ondersteuning.

Vraag 14:
Als er geen beslisprotocol of criteria zijn, hoe worden dan besluiten genomen? 

Antwoord:
Zoals in eerdere beantwoording is aangegeven zijn er criteria opgesteld en hebben 
zorgprofessionals instructie om zo nodig met elkaar in overleg te treden om te komen 
tot een voor de cliënt passende indicatie en voldoende ondersteuning.

Vraag 15:
Overweegt het college bij het ontbreken van een beslisprotocol of besliscriteria 
deze alsnog op te stellen?

Antwoord:
Wij zijn van mening dat de beslisprotocollen voldoende helder zijn. Op basis van 
signalen (de reportage van de Monitor) dat mogelijk nog niet alle betrokken professionals 
weten hoe en wanneer ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden om 
ondersteuning goed te regelen en tijdig te signaleren als de geboden ondersteuning niet 
voldoende is, gaan we de komende tijd extra aandacht besteden om te zorgen dat alle 
betrokken professionals weten hoe en wanneer ze maaltijdondersteuning kunnen 
aanvragen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De burgemeester,

van Wàlíenburg, l.s B. Wijbenga-wşr 
Nieuwenhuj^en,
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