
         
 

College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Moerdijk 
 
 
Betreft: vragen ex artikel 35 RvO in zake ‘de zorgval’ 
Datum: 19 december 2017 
 
 
Geacht College, 
 
 
Naar aanleiding van een artikel in Trouw (9-12-2017) en een uitzending van De Monitor (10-
12-2017) maken wij als CDA-fractie ons zorgen om de zogeheten ‘zorgval’, een term die is 
bedacht door hoogleraar Robbert Huijsman begin dit jaar. Met de zorgval wordt door hem het 
negatieve effect bedoeld veroorzaakt door de scheiding van de drie Nederlandse zorgwetten 
Wmo, Zvw en Wlz. Door dit effect zouden ouderen met bijvoorbeeld dementie, die een 
indicatie voor een verpleeghuis krijgen, in de problemen komen.  
 
Zodra deze ouderen een indicatie voor een verpleeghuis krijgen, vervalt de zorg vanuit de 
eerste twee wetten en gaat de Wlz gelden. En dit kan volgens het krantenartikel vervelend 
uitpakken voor mensen die op een wachtlijst komen, omdat de Wlz met gemiddelden werkt. 
Hierdoor kan het gebeuren dat mensen minder uren zorg en hulp krijgen, waar wel meer 
voor betaald moet worden en waarvoor ze dan zouden moeten overstappen naar een andere 
zorgaanbieder. Zorgaanbieders zoals thuiszorgorganisaties moeten een speciale erkenning 
hebben om vanuit de Wlz zorg te mogen leveren, anders moet je wisselen van thuishulp en 
dus ook van casemanager, aldus Huijsman. Een manier om dit te omzeilen is volgens hem 
aansturen op een crisis. Naast dat je dit niet wilt loop je dan ook nog eens de kans dat een 
cliënt geplaatst wordt in een verpleeghuis ver uit de buurt omdat alleen daar plaats is. 
 
In de uitzending van De Monitor bevestigen casemanagers deze gang van zaken. Omdat we 
benieuwd zijn of dit ook speelt bij ons in de gemeente Moerdijk komen we tot de volgende 
vragen: 
 

- Is het College bekend met het begrip ‘zorgval’? 
- Is het College op de hoogte van de negatieve effecten van de ‘zorgval’? 
- Komen voornoemde problemen ook voor in de gemeente Moerdijk? 
- En zo ja, hoe gaat de gemeente daar dan mee om? Hoe heeft dit zich vertaald in 

prestatieafspraken en meetbare effecten? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
Marian van Eersel 


