
Rotterdam, 10 maart 2020. 20bb002870

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) 
over ‘Acute zorg voor dementerenden!’.

Portefeuillehouder: S. de Langen

Aan de Gemeenteraad.

Op 6 februari 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
‘Acute zorg voor dementerenden!’. (20bb1679)

Inleidend wordt gesteld:
“Mevrouw Jansen is 83 jaar en woont nog volledig zelfstandig in een 3- 
kamerappartement op de begane grond. Klaartje Jansen is dementerend. Een proces 
dat geleidelijk aan gestart is maar nu bevindt mevrouw Jansen zich in een fase dat de 
thuiszorg zich ernstig zorgen begint te maken. Al een aantal malen heeft de thuiszorg 
erop aangedrongen dat de huisbaas andere sloten aanbrengt op de deuren en ramen 
van Klaartje. Sloten die niet zomaar te openen zijn voor mevrouw Jansen. Vooral de 
avond en nacht zijn een probleem want Klaartje wil vooral dan nogal eens gaan lopen 
rondspoken. Zo heeft de buurvrouw Klaartje al twee keer in haar ochtendjas en op haar 
pantoffels ‘s avonds laat bij de buurtsuper voor de deur aangetroffen. In allerijl is toen de 
thuiszorg opgetrommeld om Klaartje te verzorgen. Sinds die tijd is er een interne 
afspraak binnen de thuiszorg gemaakt dat de thuiszorg om 10 uur ‘s avonds nog extra 
langskomt bij mevrouw Jansen om haar in bed met fixatiebanden vast te binden tot de 
volgende ochtend. Klaartje is duidelijk niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen maar 
andere zorg als haar te fixeren kan de thuiszorg haar helaas niet bieden.

‘Ouderen en gehandicapten door nieuwe wet ernstig gedupeerd’ kopt het NRC .nl 
gisteren binnen. De krant meldt dat nieuwe regels voor gedwongen zorg tal van 
problemen opleveren, van bureaucratische rompslomp tot discriminatie.
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe wet zorg en dwang van kracht. Deze wet regelt de 
zorg voor dementerenden en verstandelijk gehandicapten. Er is ook een tweede wet van 
kracht sinds begin dit jaar, de Wet verplichte ggz. Door de twee verschillende wetten 
dreigen dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten bij acute situaties tussen 
wal en schip te vallen doordat de crisisdienst sinds 1 januari demente ouderen weigert 
omdat ze onder de verkeerde wet vallen. De zorg voor dementerende ouderen (en 
verstandelijk gehandicapten) dreigt zo in de knel te komen. De wet discrimineert ook 
volgens het artikel in het NRC van 5 februari omdat veel dwangmaatregelen (behalve 
medicijnen toedienen) in de wet zorg en dwang niet aan de rechter hoeven te worden 
voorgelegd terwijl dat bij psychiatrische patiënten wel verplicht is.

50PLUS Rotterdam heeft in december al aangegeven in een motie vreemd aan de orde 
van de dag dat dementie bij een op de vijf mensen voorkomt. Nederland telt nu 280.000
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dementerende mensen. Driekwart van de oudere mensen met dementie woont nog 
zelfstandig thuis. En alleen al in Nederland zorgen er 350.000 mantelzorgers voor 
iemand met dementie.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college bekend met het artikel uit het NRC van 5 februari 2020 “Ouderen en 
gehandicapten door nieuwe wet ernstig gedupeerd”?

Antwoord:
Ja, wij zijn hiermee bekend.

Vraag 2:
Heeft het college ook signalen bereikt waaruit blijkt dat de crisisdienst 
dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten weigert omdat ze onder de 
verkeerde wet vallen?

Antwoord:
Wij hebben signalen gekregen dat dit op verschillende plekken in het land gebeurt.

De Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) kennen ieder een eigen 
doelgroep, een eigen structuur en ook andere partijen die primair voor de uitvoering aan 
zet zijn. De Wvggz gaat over verplichte zorg en opname in de geestelijke 
gezondheidszorg. Hier zijn dan ook de ggz-aanbieders de belangrijkste partij. De Wzd 
gaat over gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met 
een verstandelijke beperking. Hier zijn de belangrijkste partijen het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Wzd-functionaris en ter zake deskundige artsen zoals de 
arts voor verstandelijke gehandicapten en de specialist ouderengeneeskunde. De 
wettelijke opdeling van deze doelgroepen is niet altijd even makkelijk door te voeren in 
de uitvoeringspraktijk. In de gemeente Rotterdam hebben de verschillende partijen 
afspraken met elkaar gemaakt hoe zij samen voor een goede triage, beoordeling en 
behandeling zorgen.

Antes verzorgt de crisisdienst voor het overgrote deel van de gemeente Rotterdam. Zij 
doen de triage en beoordelingen in crisissituaties voor zowel de Wvggz als de Wzd. Na 
beoordeling wordt de cliënt overgedragen aan de specifieke specialisten voor 
behandeling. Hiertoe hebben Antes en ConForte een convenant afgesloten.

Voor Hoek van Holland verzorgt GGZ Delfland de crisisdienst. Zij doen de triage. Indien 
blijkt dat de crisissituatie door een psychiatrische aandoening wordt veroorzaakt doet 
GGZ Delfland ook de beoordeling. Mocht het zijn dat dementie of een verstandelijke 
beperking de primaire oorzaak is, dan wordt de melding overgedragen aan de 
crisisdienst van Careyn. Die bezoekt de betreffende cliënt en onderzoekt of het mogelijk 
is om deze thuis op te vangen of vrijwillig op te nemen, of dat dwangopname 
noodzakelijk is. Deze werkwijze in Hoek van Holland is nog niet volledig sluitend. De 
verschillende partijen zijn met elkaar in gesprek hoe ze hier bijvoorbeeld buiten
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kantooruren beter vorm aan kunnen geven. Het is aan de zorgpartijen om in een 
sluitende aanpak te voorzien.

Vraag 3:
Zo ja, is het college bekend hoe vaak dit in Rotterdam gebeurt?

Antwoord:
Bij ons is niet bekend dat de werkwijze van verschillende partijen, zoals omschreven in 
het antwoord op vraag 2, ertoe leidt dat ouderen en verstandelijk gehandicapten in 
Rotterdam zijn geweigerd omdat ze onder de verkeerde wet vallen.

Vraag 4:
Zo nee, is het college bereid dit te onderzoeken?

Antwoord:
Wij zullen de situatie blijven monitoren.

Vraag 5:
indien het college bekend is met het feit dat dementerenden en verstandelijk 
gehandicapten geweigerd worden door de crisisdienst, kan zij dan aangeven hoe 
de zorg voor dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten dan 
georganiseerd wordt of vallen deze groepen tussen wal en schip?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 6:
Is het college andere knelpunten bekend die door de nieuwe wetten veroorzaakt 
worden en kan zij deze knelpunten met de Raad delen?

Antwoord:
Zoals bij iedere nieuwe wet zijn er aan het begin van de inwerkingtreding 
onvolkomenheden. Deze zijn met name procesmatig van aard en worden iedere dag 
verder geoptimaliseerd.
De nieuwe wetten leiden in ieder geval tot een serieuze verzwaring van administratieve 
lasten in de keten. Hierover voeren we met elkaar het gesprek en we kijken in hoeverre 
we daar zelf pragmatische oplossingen voor kunnen vinden of dat hierover het gesprek 
met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moet worden gevoerd.

Vraag 7:
Als er zich knelpunten gaan voordoen (wat gezien de veranderende Wet Ä 
Regelgeving) zeker zal gaan gebeuren, hoe gaat het college daar dan op 
anticiperen?

Antwoord:
leder kwartaal vindt er overleg tussen gemeente, Openbaar Ministerie en GGZ plaats. 
Voor de regio Rotterdam Rijnmond wordt dit gefaciliteerd door het Zorg- en
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Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Op dit overleg wordt de voortgang in de regio 
besproken en is er nadrukkelijk aandacht voor eventuele knelpunten die we vervolgens 
in de keten gezamenlijk oppakken. Daarnaast is de gemeente Rotterdam 
vertegenwoordigd in de ambtelijke werkgroep Wvggz van de VNG waar landelijk overleg 
over voortgang en knelpunten wordt gevoerd, zowel over de Wvggz als over de Wzd. 
Zodoende kunnen wij ook vroegtijdig inspelen op landelijke signalen en actief input 
leveren voor landelijke verbeterpunten. Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en 
Sport is als voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs nauw betrokken 
en heeft geregeld contact met staatssecretaris P. Blokhuis over voortgang en 
knelpunten. Ten slotte laten wij voor de gemeente Rotterdam dit jaar een uitgebreide 
evaluatie uitvoeren waarbij we in beeld brengen wat goed gaat en wat beter kan. 
Hierover wordt uw raad voor de kerst geïnformeerd.

[e secretaris,

V.J.M. Roozen

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burge

A. Aboutaleb

Registratienummer cluster: 20M000865

Steller: Hester van den Blink, 06 39012626 pagina 4


