
             
 

 

Debat over toekomst AWBZ wil nog niet goed van de grond komen  
 

Een analyse en een handreiking (2) 
 
Er moet iets gebeuren met de AWBZ zoveel is duidelijk. Doormodderen of  ‘polderen’ – soms 
verpakt als ‘een krachtiger rol voor het maatschappelijk middenveld’ – is niet langer aan de orde. 
Want juist dat maatschappelijke middenveld houdt de AWBZ in een ijzeren houdgreep.  
 
Zware en lichte gevallen 
Dan komen de voorstellen: laten we de AWBZ uitkleden en het restant reserveren voor de 
zware problemen, de ernstige risico’s, de serieuze gevallen, de brandende huizen. Maar ja hoe 
doe je dat? Voormalig Staatssecretaris Bussemaker (VWS) heeft het over “De professionele 
zorg moet er zijn voor de mensen die daar echt niet zonder kunnen“ Een 
merkwaardige omschrijving, omdat mensen die door hun 
gezondheidssituatie ernstige problemen in het dagelijks leven ondervinden 
(bijvoorbeeld ouderen met dementie) juist zijn aangewezen op een mix van 
professionele en niet-professionele zorg. Bovendien: wie maakt uit of iemand 
wel of niet voor het echie in aanmerking komt? Canoy heeft het over 
“Onverzekerbare zorg voor mensen met ongeneeslijke kwalen, dat wil 
zeggen zwaar gehandicapten en demente bejaarden.”(Volkskrant 13 juli 2012). We zijn weer 
terug in 1965. Want de ene demente bejaarde is immers de andere niet, en wat nemen we als 
graadmeter voor ‘zwaar’ gehandicapt: weinig IQ, beperkte sociale redzaamheid, geen 
draagkracht van de omgeving?  
 
Opnieuw een verstrekking verpleeghuiszorg? 
Guus van Montfort - voorzitter van Actiz – komt met het verfrissende idee dat de ouderenzorg 
best zonder de AWBZ kan (Volkskrant 16 juli 2012). De uitspraak is misleidend. De ‘gewone’ 
zwaardere (verpleeghuis)zorg kan volgens van Montfort goed in de ZWV vallen. Maar ja hoe 
bepaal je wat ‘zwaardere verpleeghuiszorg’ is? Dat kan alleen met de keuze uit 1965: met hulp 
van een erkende verstrekking Zwaardere VerpleeghuisZorg (zvz). Vervolgens horen daar 
natuurlijk ook uitgebreide participatiemogelijkheden (welzijnsactiviteiten) bij. Langdurige zorg is 
immers meer dan medisch specialistische en verpleegkundige zorg. Al snel horen wij dan de 
roep om de zwaardere verpleeghuiszorg ook thuis te kunnen (blijven) brengen 
(‘ambulantisering’), het pakket uit te breiden (‘heel de mens’) en voordat je het weet is de romp-
AWBZ weer een heel lichaam geworden.  
 
We komen bij de kern waar het AWBZ debat over zou moeten gaan: mensen die door hun 
gezondheidssituatie ernstige beperkingen in het dagelijks leven ondervinden, willen deel kunnen 

blijven nemen aan de samenleving – in welke mate dan ook - en willen 
daarvoor gefaciliteerd worden en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat 
‘deelnemen’ - thuis of in een instelling – vraagt om een samenhangend 
pakket waarvan een belangrijk deel op afstand staat van de 
‘geneeskundige zorg van het ZVW. Voorbeelden: goede huisvesting, prettig 
wonen, een zinvolle besteding van de dag, toezicht, kleine boodschappen, 

gras maaien, de rollator, huishoudelijke hulp. De natuurlijke neiging is om alles in één systeem 
(het zorgstelsel, de geneeskundige zorg) te organiseren, maar dan gaat het dus mis (zie 1968-
2012). Een beter idee is om een programmatisch uitgevoerde zorg te organiseren met een 
veelvoud van activiteiten en actoren uit verschillende sectoren. Om dat goed tot zijn recht te 
laten komen zijn drie stappen noodzakelijk.  
 
Stap 1: Faciliteer dat communicerende vaten (Zorgstelsel en WMO) elkaars taal kunnen 
spreken  
Ik heb me er over verbaasd dat bij de vernieuwing van het zorgstelsel (VWS, 2000-2001): de 
indeling binnen het zorgstelsel in twee compartimenten (AWBZ eerste en ZVW tweede) - het 
zogenaamde ‘derde compartiment’ buiten de zorg (WMO/gemeente) praktisch buiten schot is 
gebleven. Iedereen weet dat AWBZ en WMO in de praktijk communicerende vaten zijn (denk 
aan overheveling van functies AWBZ naar de WMO – maar ook langer thuis met hulp van WMO 
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betekent minder kosten AWBZ). Het had dus voor de hand gelegen om één samenhangend 
systeem te ontwerpen – dat is niet gebeurd. VWS heeft immers niets over gemeenten (i.c. 
andere beleidssectoren) te zeggen. "Ik heb geen invloed op gemeenten - dat is BiZa" om een 
voormalig Staatssecretaris van VWS (Margot Vliegenthart) te citeren. En van 
‘interdepartementaal overleg’ krijgen Ministers en ambtenaren al tenminste dertig jaar 
nachtmerries. Krachteloze regie.  
 

Stap 1: zorg dat communicerende vaten elkaars taal kunnen spreken 
dan wel eenzelfde taal hebben. Deze stap vraagt bemoeienis van 
een Premier omdat het het domein van afzonderlijke Ministers of 
Staatssecretarissen overstijgt. 
 
Stap 2: participatie niet meer in het zorgstelsel faciliteren 
Er is nog een andere incongruentie die minder aandacht krijgt. Die zit 

binnen het zorgstelsel tussen tweede (ZVW) en eerste (AWBZ) compartiment. Vraag: waarom is 
ten tijde van de compartimentering niet de participatiedoelstelling in de AWBZ geschrapt? 
Waarom niet de bijzondere ziektekosten als ‘geneeskundige risico’s’ omschreven maar de 
bestaande halfslachtigheid (geneeskundige én maatschappelijke zorg) gehandhaafd? 
Participatie heeft veel meer raakvlakken met de actoren van het dagelijks leven (WMO) dan met 
de actoren van een ziektekostenverzekering (ZVW). Zolang de AWBZ een belangrijke plek blijft 
waar een claim op participatie kan worden neergelegd én wordt gehonoreerd zullen 
belanghebbenden (de AWBZ-familie) zich met hand en tand tegen aantasting van hun rechten 
verzetten.  
  
Stap 2: schrap participatie in het zorgstelsel en breng onder bij de gemeente / de WMO. Dit 
vraagt om consistente beleidsvoering. 
 
Stap 3: AWBZ afschaffen  
Met de voorgaande twee stappen is voor de AWBZ maar één uitweg: dit familiebedrijf in zijn 
geheel afschaffen. Een maatregel die al een tijd wordt bepleit (RVZ) en nu heel langzaam 
navolging krijgt (Wouter Bos, Volkskrant juli 2012) .  
 
Nog even terug naar 1965. In Nederland bestaat een lange traditie om de aanspraken op 
participatie van burgers met (ernstige) gezondheidsbeperkingen in de volle omvang te 
omschrijven in termen van zorgbehoefte. Zo pleit menig politieke partij (waaronder de SP) nog 
steeds voor ‘meer handen aan het bed’. Je zal er maar in liggen en je zal er maar naast werken. 
De oplossing als voortzetting en versterking van het probleem. Natuurlijk: medische en 
verpleegkundige zorg zijn essentiële randvoorwaarden voor participatie, de valkuil is om 
vervolgens de samenleving volledig buiten spel te zetten door alles integraal in de zorg te 
regelen.  
 
Stap 3: Afschaffen AWBZ – vraagt politieke moed cq sense of urgency . Beide zijn op dit 
moment afwezig. Zie de verkiezingsprogramma’s - deze stemmen niet vrolijk.  
Conclusie: op zoek gaan naar werkbare alternatieven buiten de AWBZ.  
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