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AMSTERDAM Zorgverzekeraars
doen nog altijdmoeilijk over het
vergoeden van hulpmiddelen bij
het aan- en uittrekken van steun-
kousen. Honderden ouderen blij-
ven daardoor in de thuiszorg. De
onnodige kosten lopen in demil-
joenen. Dat zeggen fabrikanten,
leveranciers, onderzoekers en Ka-
merleden.

Al sinds 2007 moeten verzekeraars
de hulpmiddelen vergoeden. Toen-
malig staatssecretaris Jet Bussema-
ker achtte de situatie waarin onnodi-
ge en dure thuiszorg wordt verleend
‘onwenselijk’. Een aanvraag voor
thuiszorg dient sindsdien te worden
afgewezen als er met een hulpmid-
del kan worden volstaan.
‘Er wordt altijd wat lacherig over

gedaan,maar de steunkousenmachi-
ne staat symbool voor alle proble-
men in de langdurige zorg’, zegt Ka-
merlid Tamara Venrooy-van Ark
(VVD). Eind vorig jaar constateerde
ze in het debat over de zorgbegro-
ting dat het middel minder vaak
wordt uitgegeven dan verwacht.
De grote verzekeraars VGZ, Menzis

en CZ stellen dat de geschetste pro-
blemen verleden tijd zijn sinds de
toezichtshouders in 2008 aan de bel

trokken. Leveranciers van steunkou-
sen zeggen door ‘wurgcontracten’
van met name VGZ niet in staat te
zijn de hulpmiddelen te leveren.
Zoals zo vaak in de zorg weet nie-

mand hoeveel deze ‘overbodige’
thuiszorg precies kost. ‘Het gaat om
minstens tienduizend euro per pa-
tiënt per jaar. En dat is een conserva-
tieve schatting’, zegt arts-epidemio-
loog Arina ten Cate van het Maas-
tricht Universitair Medisch Cen-
trum. Edith Hagedoren van kennis-
centrumVilansdenktdat zo’n 75 dui-
zend mensen worden geholpen met
het aan- en uittrekken van hun
steunkousen, twee keer per dag.
Wanneer slechts eentiende dat afkan
met een hulpmiddel, is dat al een be-
sparing van 75miljoen euro per jaar.
Niet alle patiënten kunnen met de

hulpmiddelen overweg, zegt Hanne-
ke Knibbe van zorgonderzoeksbu-
reau Locomotion. ‘De producenten
vandehulpmiddelen zijn al eenpaar
jaar bezig met hun lobby. Voor een
deel terecht, maar bijvoorbeeld de
elektrische uittrekhulp is voor som-
mige ouderen een brug te ver.’
Verzekeraars hebben verschillen-

de manieren om aan de declaraties
van hulpmiddelen te ontkomen. De
Coöperatie VGZ, waar meer dan vijf
miljoen verzekerden onder vallen,
begon als eerste met het afsluiten
van wat een anonieme leverancier

‘wurgcontracten’ noemt. De leveran-
ciers, zogenoemde ‘bandagisten’,
meten de steunkousen bij de patiën-
ten thuis op. Zij zijn verplicht ook de
aan- en uittrekhulpmiddelen te leve-
ren, waar ze een vast budget per pa-
tiënt voor krijgen. Bij de VGZ is dat
slechts 17 euro per patiënt.
‘Wij promoten die hulpmiddelen

niet onder onze patiënten’, zegt de
anonieme bandagist tegen de Volks-
krant. ‘Ja, dat wringt. Maar wemaken
er gewoon verlies op. Dan zoudenwe
die mensen ook nog moeten leren
hoe ze die hulpmiddelenmoeten ge-
bruiken. Dat kost bakken tijd waar
geen geld voor is.

De bandagist zegt dat het contact
met de pers hem contractueel is ver-
boden. Volgens een woordvoeder
van VGZ is dat onzin. VGZ herkent
zich niet in de kritiek. ‘Wij geven een
vast budget omdat er anders eenper-
verse prikkel zou zijn voor de leve-
ranciers om zo duur mogelijke mid-
delen te leveren. Het is aan de ban-
dagist ommet het afgesproken bud-

get adequate zorg te leveren.’
Thuiszorg en patiënten juichen

het gebruik van hulpmiddelen toe.
Hanneke van den Berg, projectleid-
ster bij Omring Thuiszorg, ziet het
ziekteverzuim onder de medewer-
kers dalen en verwacht een groot
personeelstekort waardoor hulp-
middelen onmisbaar zullen zijn.
Ook patiënten geven de voorkeur

aan zelfredzaamheid, ondervond
Ten Cate in haar onderzoek. ‘Ze zien
de thuiszorg vaak als een enorme be-
perking.’ Er zijn mensen die lange
dagen in bed doorbrengen omdat ze
moeten wachten op de thuishulp.
‘Dit systeem hangt van perverse

prikkels aan elkaar, waardoor inno-
vaties veel te weinig kansen krijgen’,
zegt Venrooy-van Ark, bij wie de
steunkousenmachien ‘als een rode
draad’ door haar Kamerlidmaat-
schap heen loopt.
Agnes Wolbert (PvdA) is daar niet

verbaasd over: ‘Als je de markt haar
gang laat gaan, dan krijg je dit. Nie-
mand controleert of innovaties ook
daadwerkelijk worden toegepast.’
Misschien komt de oplossing in

2013, als zorgverzekeraars de taken
van de zorgkantoren overnemen.
Verzekeraars kunnen hun kosten
dan niet meer afwentelen op de
AWBZ, omdat ze daar zelf voor op-
draaien. Wolbert is sceptisch: ‘Wacht
eerst de verkiezingenmaar af.’
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Binnenland

Yvonne van Rooy (1951) is voor-
gedragen als voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen. Ze begint in de-
cember 2012. Van Rooy verlaat
dan de Universiteit Utrecht,
waar ze sinds februari 2004
voorzitter van de raad van be-
stuur is. Van Rooywas eerder
staatssecretaris Economische
Zaken en voorzitter van het
College van Bestuur van de
universiteit in Tilburg.

VanRooywegbij
Universiteit Utrecht

VOORZITTER

De ontslagen directeur van het
Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers, Nurten Albayrak,
hoeft het teveel aan salaris dat
zij heeft ontvangen niet terug
te betalen. Terugvordering is
in haar geval niet juridisch af
te dwingen. Albayrak kwam
vorig najaar in opspraak toen
medewerkers publiekelijk
over haar en hetwerkklimaat
hadden geklaagd. ANP

Terugvordering
salaris kanniet

NURTEN ALBAYRAK

De Rotterdamse corporatie
Woonbron verwacht bijna
230miljoen euro te verliezen
op de verkoop van het schip de
ss Rotterdam. De corporatie
hadmeer dan 256miljoen
geïnvesteerd in de renovatie
van het voormalige vlaggen-
schip van deHolland Amerika
Lijn,maar verwacht nu dat het
schip ietsmeer dan 25miljoen
euro zal opleveren. De ss Rot-
terdam is in gebruik als hotel
en congrescentrum. ANP

Corporatie verliest
230miljoen euro

SS ROTTERDAM

Het kabinet krijgt geen goed-
keuring van de Tweede Kamer
om tachtig overtollige Leo-
pardtanks te verkopen aan In-
donesië. PvdA, PVV, SP, Groen-
Links en de ChristenUnie ver-
zetten zich tegen de levering
omdat Indonesiëmensenrech-
ten zou schenden.

Indonesië krijgt
geen Leopardtanks

KAMER WEIGERT FIAT

Elektrisch hulpmiddel om steunkousen aan en uit te trekken. Foto Harry Cock / de Volkskrant

Steunkousenmachine symbool voor
langdurige problemen inde zorg

Gevreesd ‘waterbedeffect’ blijft uit na sloop
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

AMSTERDAMDe vrees voor een
‘waterbedeffect’ na de sloop van
sociale woningbouw, is onte-
recht. Dewijkenwaarnaar de
kansarme gezinnen verhuizen,
hebben nauwelijks last van extra
problemen door de komst van de-
ze nieuwe bewoners. Dat blijkt
uit onderzoek van de universitei-
ten van Utrecht en Delft.

De sloopkogel blijft een veelgebruik-

temethode omproblemen in achter-
standswijken op te lossen. Vooral ou-
de en goedkope sociale huurwonin-
gen moeten het veld ruimen voor
duurdere koopwoningen. Gemeen-
ten hopen zo beter verdienende be-
woners aan te trekken, omopdiema-
nier de wijk te verbeteren. In Rotter-
dam zijn sinds 2000 al 20.600 goed-
kopere huurwoningen verdwenen,
in Den Haag zo’n 8.900.
In die ‘ontvangstwijken’ kon ge-

makkelijk een nieuwe concentratie
mensen uit de onderklasse ontstaan.
Niet echt een verbetering dus.

In 2008 concludeerde onderzoe-
ker Gideon Bolt nog dat het water-
bedeffect inderdaad bestaat. De ge-
dwongen verhuizers kwamen vooral
terecht in nabijgelegen wijken met
veel sociale huurwoningen en veel
niet-westerse allochtonen.
Maar die conclusie wordt nu radi-

caal verworpen door dezelfde onder-
zoeker. Uit een nieuwe studie van de
Universiteit Utrecht en de Techni-
sche Universiteit Delft blijkt dat de
verhuisde kansarme bewoners zich
vier jaar later niet opnieuw concen-
treren in omliggende wijken.

In veertien van de vijftien onder-
zochte ‘ontvangstwijken’ in Breda,
Ede,DenHaag, RotterdamenGronin-
gen is van een dergelijk effect geen
sprake. Bolt: ‘Mensen krijgen lang de
tijd om iets nieuws te vinden. Boven-
dien heeft Nederland een relatief
groot aanbod aan sociale huurwo-
ningen. Er is dus veel vrijheid om te
kiezen waar je gaat wonen.’ Neder-
land telde in 2009 ongeveer 2,6 mil-
joen sociale huurwoningen.
Alleen in de buurt Vreewijk in Rot-

terdam-Zuid is het waterbedeffect
volgens de onderzoekers te merken.

Onderzoekster Hanneke Posthumus:
‘Vreewijk heeft van alle onderzochte
wijken te maken met de grootste
groep instromersuit de sloopwijken.
En er heerst in die wijk een sterke
buurtcultuur. Die combinatie leidt
tot spanningen.’
Met specifieke woningbouw en so-

ciaal beleid kan worden voorkomen
dat de ontvangstwijken van nu de
sloopwijken van morgen zijn, aldus
de Utrechtse wethouder Gilbert Gi-
sella. ‘Ook in de beterewijkenmaken
we een divers woningaanbod. We
bouwen geen Kanaleneilandmeer.’

Afbraak van achterstandswijken leidt niet tot nieuwe concentratie kansarmen

‘Dit systeem hangt
van perverse
prikkels aan elkaar’


