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DEN HAAG - 'Mensen zijn bang dat ze later naar een verpleeghuls moeten 
omdat het er nlet zou deugen. Dat is wat ik de afgelopen weken vaker 
opvang nadat de Inspectie voor de Gezondheldaorg rapporteerde dat 
tachtig pmcent van de verpleeghuizen de minimale zorg niet kan garande- 
ren. Terwijl ik er alles aan doe om ervoor te zorgen dat de verpleeghuis- 
zorg in de toekomst kan blijven bestaan en van goede kwalltelt !s.' 

Aan het woord is staatssecretaris 
Clemence Ross-Van Dorp (CDA). 
sinds ruim twee jaar verantwwr- 
delijk voor de care, de zorg voor 
jonge en oude, gezonde en 
gehandicapte mensen op het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 'Als ik werkbe- 
zoeken breng aan verpleeghuizen 
dan zie ik veelal tevreden patien- / ten en personeel. lk denk dat we 
over het'algemeen nog steeds heel 
trok op onze voorzieningen voor 
ouderen kunnen zijn. Maar het zal 
een hele klus zijn om dat in de 
toekomst zo te houden. Er zijn 
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straks minder mensen om het 
werk in de zorg te doen, tenvijl het 
aantal ouderen dat zorg ncdig 
heeft groeit.' 

U ziet het velligstellen van 
verpleeghuizen dus als 
belangn'jkste taak. Waarom? 
'Ik zie het als mijn opdracht de 
zorg voor de kwetsbaante groe- . 
pen in de samenleving, de chro- 
nisch zieken en geestelijk gehandi- 
capten, veilig te stellen. Zij hebben 
de onverzekerbare aandoeningen 
waarvoor de Algemene Wet Bij- 
zondere Ziektekosten (AWBD ooit 
in het leven is geroepen. Maar die 
AWBZ dreigt intussen uit zijn voe- 
gen te barsten. Door de jaren heen 
is de wet steeds verder uitgebreid. 
Er is almaar meer hulp, zoals huis- 
houdelijke hulp en activerende en 
ondersteunende begeleiding, bij- 
gekomen. Tenvijl de groep men- 
sen, die een beroep doet op de 
AWBZ, eveneens sterk groeide en 
met de aankomende vergrijzing 
verder zal blijven groeien. Als ik 
ervoor wil zorgen dat de kwetsba- 
ren op de voor hen noodzakelijke 
zorg kunnen rekenen, dan zal er 
iets moeten gebeuren.' 

Wat gaat u doen? 
'Op korte termijn zuilen we kri- 
tisch moeten zijn wie er van voor- 
zieningen in de AWBZ gebruik 
mogen maken. De indicatie wordt 
strenger. Door het centraler te 
organiseren gaan wij van 6nze 
kant zorgen dat het indiceren over 
het hele land eenduidiger gebeurt. 
Wij willen bovendien dat mensen 
die het kunnen betalen, in de toe- 
komst meer zelf gaan bijdragen. 
Maar voor de verre toekomst is 
dat onvoldwnde. Er is een hewor- 
ming van de hele AWBZ nodig. De 
W van welzijn moet op lokaal 
niveau weer met een hoofdletter 
worden geschreven. Dat wil ik met 
&en wet beter gaan regelen, waar- 
in de Welzijnswet en Wet Voorzie- 
ning Gehandicapten opgaan. 
lnmiddels hebben zich zestig 
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Zorgkrant qrts-redacteur Jar Benders in gesprek met staatsswetaris Cl6mence Ross-Van Dorp. 

enthousiaste gemeenten gemeld 
die pilots voor die nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
willen gaan doen." 
Kunt u een voorbeeldgeven 
hoe dat In de praktijk moet 
gaan? 
'In de Westelijke Mijnstreek in 
Umburg heb ik een mooi voor- 
beeld gezien hoe gemeenten. 
woningbouwcorporaties en thuis- 
zorgorganisaties samen zorgen dat 
ouderen langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen, maar we1 de zorg 
krijgen die nwdzakelijk is. De 
intensieve samenwerking en het 
ene punt van waaruit de zorg aan 
ouderen wordt geleverd, is wat mij 
betreft een voorbeeld voor andere 
gemeenten. ' 

Is de prvvincie Limburg vaker 
een v o o h l d  voor de rest 
van Nederland? 
'Onlang was er een nare zaak in 
de jeugdzorg: een driejarig meisje 

dat dood in de achterbak van de 
auto van haar ouders werd gevon- 
den. Uit Limburg staat ons de 
brand van juli 2002 in Roermond 
waarbij zes kinderen omkwamen, 
in het geheugen gegrift. Hulpver- 
lenen faalden doordat zij langs 
elkaar heen werkten. Limburg 
heeft niet op Den Haag gewacht, 
maar is zelf een oplossing gaan 
zoeken. Er is een pilot van de 
grond gekomen waarbij in zeven 
steden en een regio bij een mel- 
ding van meerdere problemen in 
een gezin. waar mindejarige kin- 
deren wonen, door hulpverleners 
sdmen wordt gekeken welke inter- 
ventie het beste is. 
'Daarnaast mogen ouders aange- 
ven wie - een professionele hulp- 
verlener of een bekende - zij als 
gezinscoach willen hebben. In tien 
gezinnen is inmiddels zo'n coach 
ingezet die het gezin helpt om 
samen met de hulpverleners de 
problemen op te lossen." 

Zljn er ook voorbeelden 
met een mlnder akelige 
aanleiding? . 
"In Weert is een prachtig initiatief 
van de grond gekomen, bij mijn 
weten het enige Nederlandse pm- 
ject dat Europese subsidie in de 
wacht sleepte, waarbij leerlingen 
uit het voortgezet- en beroepson- 
derwijs enthousiast worden 
gemaakt om vrijwilligerswerk te 
doen. 
'Zij worden benaderd om bij voor- 
beeld bij sportverenigingen stages 
te lopen of taken te verrichten. 
Het gaatom wnaete activikiten 
zoals het maken van een website 
voor de scouting, het helpen bij de 
organisatie van een evenement of 
het schilderen van een clubaccom- 
modatie. Het is een project waar 
alle andere gemeenten in Neder- 
land een voorbeeld aan kunnen 
nemen: 
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