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Houdt de incontinentiepatiënt het nog droog?
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GEVOLGEN VAN DE DAGPRIJSSYSTEMATIEK BESPROKEN
MET PATIËNTEN, MANTELZORGERS EN ZORGVERLENERS.

•

Meer dan één miljoen Nederlanders lijden aan incontinentie.
De impact hiervan op hun dagelijkse leven is groot.

•

Om kosten te besparen en effectieve continentiezorg te
kunnen leveren hebben de meeste zorgverzekeraars in 2013
een dagprijssystematiek ingevoerd.

•

Elke incontinentiepatiënt wordt hierbij in een zogeheten
patiëntprofiel ingedeeld, waaruit het soort, merk en
type materiaal waaruit de patiënt kan kiezen volgt en de
hoeveelheid die de zorgverzekeraar vergoedt.

•

Voor de leveranciers van materialen geldt daarnaast een
dagelijkse maximumvergoeding waarvoor de patiënt passende
hulpmiddelen moet krijgen.

•

Hierdoor dragen de leveranciers van hulpmiddelen het
financiële risico wanneer patiënten meer producten nodig
hebben dan volgens het patiëntprofiel is ingeschat.

•

Deze prijsdruk bij de leveranciers heeft negatieve gevolgen
voor de keuzevrijheid van de patiënt en raakt hen financieel
wanneer ze zelf materialen bij moeten kopen.

•

Ook de begeleiding van patiënten komt binnen het huidige
systeem in de knel. Mensen komen in verkeerde profielen
terecht of gebruiken verkeerde materialen met vaak extra
zorgkosten als gevolg.

•

Zo zorgt een systeem dat op kostenbesparing en prijsdruk is
gericht eigenlijk alleen maar voor een verschuiving van
zorgkosten.

•

Met deze notitie bepleiten we een hoognodige stelselwijziging
waarbij écht maatwerk mogelijk wordt, er rekening gehouden
wordt met de andere aandoeningen van incontinentiepatiënten
en de dialoog tussen zorgverzekeraars, patiënten en
zorgprofessionals centraal komt te staan.
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Meer dan één miljoen Nederlanders lijden aan incontinentie. Dat zijn meer dan één miljoen
Nederlanders die vaak gedurende zeer lange periodes, zo niet levenslang, afhankelijk zijn van
incontinentiemateriaal. De impact van incontinentie op het dagelijkse leven is groot. Alleen
met de juiste zorg is het mogelijk om zelfstandig te blijven wonen, niet in sociaal isolement
te geraken of het werkzame leven naar behoren invulling te geven. Om die zorg te kunnen
bieden en tegelijkertijd te besparen op de totale zorgkosten is het tegengaan van verspilling
en de juiste materiaalkeuze van groot belang.
Dat is niet altijd even eenvoudig. Want al komen de klachten met name bij ouderen en
vrouwen voor: ‘dé incontinentiepatiënt’ bestaat natuurlijk niet. Patiënten verschillen niet
alleen van elkaar in leeftijd, geslacht, dagritme en de mate van urineverlies. Ook lijden de
meeste incontinentiepatiënten aan andere complexe en dikwijls chronische aandoeningen,
waardoor ze van verschillende genees- en hulpmiddelen afhankelijk zijn en er vaak zowel
professionele zorg als mantelzorg nodig is. Alleen wanneer al dit soort factoren worden
meegewogen, is een onderbouwde keuze voor het juiste materiaal en de juiste hoeveelheden
te maken. Kortom, goede continentiezorg is maatwerk.
Door de introductie van het huidige vergoedingsstelsel proberen de grootste zorgverzekeraars dit maatwerk te leveren en tegelijkertijd de totale zorgkosten omlaag te krijgen.
Hiertoe hebben de meeste zorgverzekeraars in 2013 de dagprijssystematiek ingevoerd. Dit is
een door de zorgverzekeraar vastgestelde maximumvergoeding, waarvoor de leverancier een
passend hulpmiddel moet leveren. Elke incontinentiepatiënt wordt in een zogeheten patiëntprofiel ingedeeld, op basis van onder meer de vorm en mate van incontinentie, vochtinname
en de mate van zelfstandigheid. De toewijzing in een profiel bepaalt soort, merk en type
materiaal waaruit de patiënt kan kiezen en de hoeveelheid die hij of zij van de zorgverzekeraar
vergoed krijgt. Ook bepaalt het via de dagprijssystematiek de maximale vergoeding voor de
leverancier van de incontinentieproducten.
Met de uitgangspunten achter de dagprijssystematiek is in theorie niet veel mis. In de
praktijk zorgt het systeem echter voor problemen, zo geven zowel patiënten als zorgverleners
in toenemende mate aan. Om zicht te krijgen op de knelpunten waar zij binnen de huidige
systematiek tegenaan lopen, hebben we voor deze notitie gesprekken gevoerd met
verschillende patiënten en zorgverleners. Ook hebben we een gespecialiseerd
verpleegkundige ingeschakeld om samen met patiënten te kijken naar hun materiaalgebruik.
Deze gesprekken hebben belangrijke conclusies opgeleverd, en daarmee aanknopingspunten
voor beleidsmakers en zorgverzekeraars om de stap te zetten richting écht maatwerk. Zodat
meer dan één miljoen Nederlanders de zorg krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig en
waardig te kunnen functioneren.
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Drie uitgangspunten voor betere incontinentiezorg
Een beter leven voor de meer dan één miljoen incontinentiepatiënten
in Nederland, zonder de maatschappelijke kosten uit het oog te verliezen.
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Maak maatwerk mogelijk
Elke incontinentiepatiënt is anders. Dat klinkt als een open deur, toch is het binnen het huidige
zorgstelsel moeilijk om hier altijd rekening mee te houden. Efficiency en volumecontrole zijn te
vaak leidend, terwijl de zo variërende persoonlijke omstandigheden zich maar lastig in rekenkundige tabelletjes laten vangen.
Zo komt het vaak voor dat mensen in een verkeerd patiëntprofiel terecht komen. De risico’s
hiervan zijn groot, zegt Martinique Jaspers-Valentijn. Zij is gespecialiseerd UCS verpleegkundige bij het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en sprak voor deze notitie met verschillende
incontinentiepatiënten. “Incontinentiepatiënten worden in een profiel geplaatst op basis van
hun zorgdossier”, legt Jaspers-Valentijn uit. “Maar het lukt niet altijd om alle relevante data mee
te wegen, waardoor je ziet dat mensen in een verkeerd profiel terechtkomen, met alle gevolgen
van dien. Verkeerd materiaalgebruik kan leiden tot urineweginfecties, valincidenten of huidproblemen. En een schimmelinfectie kan bijvoorbeeld voor een vrouw van negentig écht grote
consequenties hebben”, aldus Jaspers-Valentijn.
Zaak dus om de persoonlijke omstandigheden van de incontinentiepatiënt leidend te laten zijn
bij het bepalen van materiaal en hoeveelheid. Het sneller betrekken van gespecialiseerde verpleegkundigen en beter luisteren naar patiënten kan hierbij een grote rol spelen. Dat is ook voor
beleidsmakers en zorgverzekeraars van belang. Een gebrek aan maatwerk levert tenslotte niet
alleen gezondheidsrisico’s op, maar daarmee ook mogelijk onnodig extra gebruik van medicijnen,
antibiotica of ziekenhuisopnames.
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Kijk verder dan incontinentie alleen
Incontinentie komt nooit alleen. Uit een onderzoek van Pharmo, Institute for Drug Outcome
Research uit juli 2011, blijkt dat de meeste incontinentiepatiënten lijden ook aan andere complexe
en dikwijls chronische aandoeningen. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat van de gebruikers
van lichaamsgedragen incontinentiemateriaal bijna 80% wordt behandeld voor een cardiovascolaire aandoening. Andere aandoeningen zijn onder meer diabetes, astma/COPD, depressie
en osteoporose. Hierdoor zijn ze van verschillende genees- en hulpmiddelen afhankelijk en is er
vaak zowel professionele zorg als mantelzorg nodig. Zodra er niet voldoende rekening wordt
gehouden met dit soort factoren, kan de patiënt in een verkeerd profiel worden ingedeeld.
Zo heeft mevrouw Jacobus (81) naast incontinentieklachten ook last van gewrichtspijn, vooral
aan haar handen en benen. “Vroeger gebruikte ik inlegverbanden”, vertelt ze tijdens haar interview. “Maar doordat ik steeds vaker pijn in mijn handen had, waren die niet meer fijn om te
gebruiken. De slips die ik nu krijg bevallen beter, maar daar worden er niet veel van door de
verzekeraar vergoed. Bij mijn leverancier mag ik nu nog maar twee producten per dag afnemen.
Dat is niet altijd genoeg”, zegt mevrouw Jacobus.
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Vanuit deze doelstelling hebben we de volgende uitgangspunten
geformuleerd voor beleidsmakers en zorgverzekeraars.

De moeder van mevrouw Van den Berg heeft ernstige rug- en heupklachten, kan bijna niet
zelfstandig bewegen en heeft intensieve zorg nodig van haar dochter en de thuiszorg. Voor haar
zware incontinentie krijgt zij echter onvoldoende incontinentiematerialen vergoed zodat zij zelf
bij de drogist extra producten moet bijkopen. Dit betekent een zware financiële belasting van
hun inkomen.
Gijs is een meervoudig gehandicapte jongen van 12 jaar die bij zijn ouders woont. Zij hebben hun
huis en leven op hem ingericht. Hij heeft zoveel materialen nodig dat dit wel ten koste moet
gaan van de beschikbaarheid van zorg of producten voor anderen. “Het kan bijna niet anders
dan dat de leverancier van de materialen hier verlies op lijdt. Maar dat geld moet wel ergens
vandaan komen, dus het kan zomaar ten koste gaan van de zorg voor andere patiënten”, zo
vermoedt zijn moeder.
Ook heeft niet elke incontinentiepatiënt dezelfde levensstijl. “Incontinentie is niet alleen iets
van oude grijze vrouwen. Daar ben ik wel het bewijs van”, vertelt Henriëtte Meijer (51). “Ik ben
een doorsnee vrouw, die midden in het leven staat. Er zijn dagen dat ik de hele dag stilzit op
kantoor, en weinig materiaal nodig heb. Maar er zijn ook dagen dat ik een stuk actiever ben, en
dat mijn verband na twintig minuten al is ‘volgelopen’. Daar wordt maar weinig rekening mee
gehouden”, aldus Meijer.
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Ga de dialoog aan met patiënten en zorgverleners
“Ik vind dat de zorgverlener meer ruimte en vertrouwen moet krijgen”, zegt Steven
Verhagen-Smits, apotheker bij Pharmalead in Rotterdam.  “Door de verschuiving naar landelijke
leveranciers wordt het netwerk van apothekers in de wijk afgebroken”, ziet Verhagen-Smits.
“Dat is slecht nieuws, voor zowel de patiënten als de zorgverzekeraars. Spreek met de
zorgverleners gewoon heldere kaders af, heldere protocollen. En laat die in samenspraak met
patiënten de volumes afspreken.”
Ook Henriëtte Meijer, die sinds vijfentwintig jaar last heeft van incontinentieklachten, vindt dat
patiënten beter gehoord moeten worden. “Kennis over incontinentie haal je niet uit tabelletjes
en rekensommen, die haal je bij de mensen die er verstand van hebben: de patiënten”, meent
Meijer. “Als dagelijks gebruiker weet ik precies welk materiaal het best bij mij past. Ze mogen
me best adviseren welk materiaal ik zou moeten gebruiken, maar niet dwingen.”
Het zou hierbij helpen als incontinentie uit de taboesfeer wordt gehaald, vindt verpleegkundige
Jaspers-Valentijn. “Het onderwerp moet makkelijker bespreekbaar worden, waardoor je
patiënten ook een stem geeft. Want zodra zij een stem krijgen, kunnen organisaties als
patiëntenverenigingen ook beter voor hun belangen opkomen. Dan is het alleen nog zaak om
een luisterend oor te vinden bij zorgverzekeraars en beleidsmakers.”
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Financiering

DE FINANCIERING VAN DE MEDISCHE HULPMIDDELEN
IS DE LAATSTE JAREN INGRIJPEND VERANDERD.

Functiegerichte aanspraak
Vanaf 2008 geldt een zogeheten ‘functiegerichte aanspraak’ op hulpmiddelen. Dat wil
zeggen dat het opheffen of verminderen van een stoornis of beperking het uitgangspunt van
het verstrekken en financieren van het hulpmiddel zou moeten zijn. Om te zorgen dat er gestructureerd vanuit een probleem naar een oplossing wordt gezocht, is functioneringsgericht
voorschrijven volgens richtlijnen en protocollen een randvoorwaarde. Maar om deze te
maken is een goede (wetenschappelijke) onderbouwing nodig.
De patiëntenverenigingen en de zorgverleners zijn financieel en organisatorisch niet in staat
om dergelijke richtlijnen en protocollen op te stellen. En producenten en zorgverzekeraars
zijn niet de aangewezen partijen om richtlijnen op te stellen aangezien zij niet de medischinhoudelijke kennis en ervaring hebben. Hierdoor is de functiegerichte aanspraak voor de
incontinentiepatiënten nog niet geïmplementeerd terwijl dat wel wenselijk zou zijn.
Dagprijzen
In 2013 hebben de meeste zorgverzekeraars de dagprijssystematiek ingevoerd, een door de
zorgverzekeraar vastgestelde maximumvergoeding, waarvoor de leverancier een passend
hulpmiddel moet leveren. Aangezien de gehanteerde dagprijzen gekoppeld zijn aan patiëntprofielen en gebaseerd zijn op een gemiddeld gebruik per categorie, is de leverancier van
hulpmiddelen verantwoordelijk voor het financiële risico wanneer patiënten meer producten
nodig hebben dan eerder was ingeschat. Bovendien is de dagprijs vaak niet toereikend voor
de producten en begeleiding van de patiënt. Hierdoor gaat het wringen bij de leverancier en
krijgt de patiënt minder producten verstrekt wanneer de prijsdruk van de zorgverzekeraars
toeneemt. De verhalen van de patiënten die hieronder zijn opgenomen tonen dit op
schrijnende wijze aan.
Verschuiving
Wanneer patiënten minder producten krijgen, zullen zij deze zelf moeten aanschaffen.
Ook is de kans reëel dat de druk op de thuiszorg toeneemt. Doordat de thuiszorg onder de
verantwoordelijkheid van de gemeenten valt, hebben de verzekeraars hierop geen zicht.
Gemeenten worden op hun beurt pas sinds 2015 geconfronteerd met de lasten voor de
thuiszorg en kunnen niet goed vergelijken met voorgaande jaren.
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Besparingen
De noodzaak om de zorguitgaven te beperken
wordt breed ondersteund. De invoering van de
dagprijzen is echter niet de beste manier om tot
een besparing te komen aangezien de kosten
verschuiven en de patiënt niet de juiste zorg
krijgt. Uit de verhalen van de patiënten blijkt dat
implementatie van functiegerichte aanspraken
tot gelijkblijvende of dalende kosten zullen
leiden ten opzichte van de situatie vóór
dagprijzen.
Balans tussen kwaliteit en kosten
Een rapport van ZOnMw over een Verkenning
Hulpmiddelen in opdracht van de minister van
VWS, levert hetzelfde beeld op. Zorgprofessionals zien dat maatwerk steeds lastiger
wordt: “Zelfs bij een goed gedocumenteerde
aanvraag’’, aldus een zorgverlener, ‘‘ lukt het
vaak niet om een meer geschikt hulpmiddel
vergoed te krijgen”.
Eind 2015 signaleerde de Beroepsvereniging
van Verpleegkundigen en Verzorgenden
(V&VN) dat cliënten vaak niet de medische
hulpmiddelen krijgen die passen bij hun aandoening. Een toenemend aantal cliënten klaagt
bovendien, zo geeft V&VN aan, over een beperkt
assortiment van hulpmiddelen. Hulpmiddelen
kunnen bij verkeerd gebruik ernstig lichamelijk
letsel opleveren en tot hoge extra zorgkosten
leiden. ZonMw geeft dan ook aan dat het
belangrijk is dat er voor zowel de keuze, de
begeleiding als de evaluatie van het gebruik
van een hulpmiddel duidelijke (professionele)
normen beschikbaar moeten komen.
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Maatwerk

OP NAAR ECHT MAATWERK

Maatwerk wordt mogelijk door verder te kijken dan incontinentie alleen en de dialoog aan
te gaan met patiënten en zorgverleners. Zo kunnen meer dan één miljoen Nederlanders de
zorg krijgen die ze nodig hebben om zelfstandig en waardig te kunnen functioneren. Wat
moet daarvoor gebeuren? In ieder geval moet de dagprijssystematiek die nu leidend is,
worden losgelaten als de situatie van de patiënt daar om vraagt.
Patiënten en zorgverleners zijn veel meer gebaat bij een landelijke richtlijn. Een
kwaliteitsstandaard en protocol, opgezet door neutrale en objectieve zorgprofessionals
en breed gedragen door het werkveld. Een protocol dat aandacht schenkt aan de totale
zorgkosten van de patiënt en wanneer de situatie daar om vraagt het mogelijk maakt om
de maximale vergoeding van de dagprijssystematiek los te laten. Een protocol dat
patiënten de mogelijkheid geeft om vrijwillig bij te betalen als ze meer materiaal willen
gebruiken dan het protocol toewijst en waarin patiënten, artsen en verpleegkundigen
gezamenlijk de keuze voor de beste hulpmiddelen kunnen bepalen. En waar de interactie
tussen zorgprofessional en patiënt centraal staat, zodat de patiënt vrij is om het product
te kiezen dat het beste bij hem of haar past.
Verantwoording
De leden van Nefemed, producenten van incontinentiemateriaal, maken zich zorgen over de
ontwikkelingen van de laatste jaren. Zij hebben het initiatief genomen om in enkele diepteinterviews te laten zien hoe de zorg voor patiënten met incontinentie zich ontwikkeld heeft.
De patiënten hebben zich bereid getoond om niet alleen hun persoonlijke verhaal maar ook
hun financiën te overleggen. Daarnaast heeft een incontinentieverpleegkundige de indicaties
van de patiënten beoordeeld en aangegeven welke producten de patiënten bij functiegerichte
aanspraken zouden ontvangen. Op basis daarvan zijn de financiële overzichten opgesteld bij
de interviews. Nefemed is hen allen bijzonder dankbaar voor hun medewerking. Zonder hen
was het opstellen van deze notitie niet mogelijk geweest

Bijlagen: interviews
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‘IK HAAL EXTRA SLIPS EN ONDERLEGGERS BIJ DE DROGIST’
Mevrouw Van den Berg, weduwe,
woont in het oosten van het land.
* De naam is op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd,
maar bekend bij de opstellers van dit rapport”

“Sinds 11 jaar zorg ik voor mijn moeder. Ze is volledig incontinent. En al zegt
de zorgverzekeraar dat ze alle materialen moet krijgen die ze nodig heeft,
van de apotheek krijgt ze géén inleggers en maar twee slips per dag. Eentje
voor overdag en eentje voor ’s nachts. Dat is veel te weinig, waardoor ik
genoodzaakt ben om zelf extra slips en inleggers te kopen. Dat kost me zo’n
110 euro per maand, wat zeker voor ons best een groot bedrag is.”

Hoe lang is uw moeder incontinent?
“Inmiddels is het al meer dan tien jaar geleden dat mijn moeder haar rug brak waardoor ze
incontinent werd. Ze had al langer een zwakke blaas, maar door de problemen in haar rug is
ze volledig incontinent geworden. Dit heeft veel invloed haar bewegingsvrijheid. Lopen doet
ze nauwelijks meer, ze ligt op bed of zit in een stoel.’’
Sinds wanneer verleent u mantelzorg voor uw moeder?
“Mijn moeder woonde ongeveer 150 kilometer van ons vandaan. We hebben geprobeerd
om in de omgeving een verzorgingstehuis te vinden, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk heb
ik haar in huis genomen om goede zorg te kunnen bieden. Op dat moment zorgde ik ook al
voor mijn man, die sinds zijn 38ste aan een progressieve vorm van MS leed. Tot hij vier jaar
terug overleed had ik dus twee bedden in de huiskamer staan.”
Hoe is de zorg geregeld?
“Iedere dag zijn er vijf zorgmomenten voor mijn moeder. Zo wordt ze bijvoorbeeld geholpen
bij het wassen of het naar bed gaan. Samen met vrijwilligers en de thuiszorg kan ik op deze
manier goed voor mijn moeder zorgen. Zonder hen had ik het niet gered. Van de gemeente
heb ik niet gehoord of het aantal zorguren binnenkort gaat veranderen, dus daar ga ik niet
vanuit. Wat ik wel weet is dat de huishoudelijke hulp de komende jaren in ieder geval vierenhalf uur per week blijft langskomen.”
Wat wordt er niet vergoed?
“Van de consulente bij de leverancier van het incontinentiemateriaal mag mijn moeder
overdag maar één slip gebruiken, en ’s nachts één. Maar dat is veel te weinig. De zorgverzekeraar heeft wel eens aangegeven dat mijn moeder alles moet krijgen wat ze nodig
heeft, maar de apotheek werkt daar niet aan mee. Ik haal dus extra slips en onderleggers
bij de drogist. Mijn moeder is de laatste tijd nogal ziek waardoor ze nog meer incontinentiematerialen nodig heeft. De leverancier denkt dat het wel vergoed zal worden maar ze
kunnen me geen zekerheid geven. Maar mijn moeder heeft toch recht op extra producten,
zeker nu het een bijzondere situatie is? Uiteindelijk betaal ik nu al zo’n 110 euro per maand
zelf aan incontinentiemateriaal voor mijn moeder. Ze heeft alleen AOW en ik een klein
pensioen, dus voor ons is het best wel een groot bedrag. We redden het wel, maar het is
zeker geen vetpot.”
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Bijlagen: interviews

Hoe vindt u dat er in Nederland met mantelzorgers wordt omgegaan?
“Soms vraag ik me wel eens af wat de regering eigenlijk allemaal van me verwacht. Ik
bedoel: een vrouw moet tegenwoordig werken en kinderen krijgen, maar is vaak ook de
aangewezen persoon als er mantelzorg nodig is. Het is geen wonder dat er zoveel jonge
vrouwen een burn-out krijgen. Dit kan allemaal veel beter georganiseerd worden. En vertel
me niet dat daar geen financiële ruimte voor is. De verzekeraars houden geld over, dat
moet toch gewoon naar de invaliden en patiënten gaan? Zij kunnen het pas écht goed
gebruiken.”
Financiën
Op basis van de gesprekken met mevrouw Van den Berg en met de incontinentieverpleegkundige blijkt dat mevrouw Van den Berg en haar moeder na de invoering van
dagprijzen door de zorgverzekeraars aanzienlijke bedragen moeten bijbetalen voor
medische hulpmiddelen. Waar zij eerst € 400 per jaar bijbetaalden voor incontinentiemateriaal, is dit bedrag nu gestegen naar € 1320,- per jaar. Doordat de thuisverpleging voor
de moeder van mevrouw Van den Bergs al bijzonder intensief was, heeft daar zich geen
verdere verschuiving van kosten van de verzekeraar naar bv de gemeenten voorgedaan.
* Enige tijd nadat dit interview is afgenomen is de moeder van mevrouw Van den Berg naar een
verpleegtehuis gegaan, onder meer vanwege het toegenomen aantal benodigde zorguren.”

‘EIGENLIJK KOMT HET ER OP NEER DAT JE VOOR ALLES ZELF MOET BETALEN’
Mevrouw Jacobus, 81 jaar,
weduwe, woont in regio Utrecht

“Het is me niet duidelijk wie wat betaalt en wat vergoed wordt via de
verzekeraar of de gemeente. De verzekeraar heeft me doorverwezen naar een
leverancier maar ik mag nu nog maar twee producten per dag en dat is niet genoeg. Ik kreeg eerst inlegverbanden maar daar kan ik niet mee overweg omdat
ik last van mijn handen heb. Daarom krijg ik nu broekjes. Maar twee producten
per dag is alleen genoeg wanneer ik alle dagen thuis blijf. Als ik extra nodig
heb, bijvoorbeeld omdat ik naar mijn dochter ga, moet ik ze zelf kopen.”

Van welke fysieke klachten heeft u last?
“Op mijn leeftijd ontkom je helaas niet aan fysieke ongemakken. Zo heb ik geregeld last
van mijn nek en schouder, zwakke botten en neuropathie, dat is een neurologische aandoening. Hierdoor heb ik vaak gewrichtspijn, vooral in mijn handen en benen. Ook heb ik
artrose, een bepaalde vorm van staar, een gehoorapparaat in beide oren én last van
incontinentie.”
Hoe is uw zorg geregeld?
“Ik doe veel zelf. Mijn zoon woont in Zwitserland en mijn dochter, die wel in Nederland
woont, is kostwinnaar waardoor ze geen tijd heeft om te mantelzorgen. Wel heb ik een
vriendin die ik nog ken uit de tijd dat ik in het ziekenhuis werkte. Zij helpt me vaak. Ook
heb ik een scootmobiel om mee naar de winkel te gaan.”
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“Mijn indicatiebesluit voor persoonlijke verzorging is vastgesteld op vier tot zes uur in
de week. Eerst kreeg ik vijf uur per week huishoudelijke hulp van de gemeente, maar dat
is door de bezuinigingen teruggeschroefd naar anderhalf uur, terwijl je wel meer moet
betalen voor je eigen risico. ‘Verhuis maar naar een kleinere woning’, zeggen ze dan
wanneer je aangeeft dat het te weinig is. Als de overheid het zo belangrijk vindt dat je
thuis blijft wonen, moeten ze toch ook de zorg leveren om dat mogelijk te maken?”
Hoe lang heeft u al last van incontinentie?
“Ik heb nu al een jaar of vijfentwintig last van incontinentie. Het begon in 1990, nadat ik
werd geopereerd voor een verzakking. Dankzij bekkenbodemtherapie heb ik de gevolgen
lang kunnen tegenhouden. Nu plaatst de gynaecoloog regelmatig een pessarium. Dat
helpt ook.”
Wat is de invloed van incontinentie op uw dagelijkse leven?
“Zolang ik thuis ben, heeft het gelukkig weinig invloed. Dan heb ik genoeg tijd om naar
de wc te gaan. Buiten de deur is het een ander verhaal, dan moet ik wel wat dragen. Ook
’s nachts moet ik bescherming dragen. Opstaan en naar de wc gaan duurt dan te lang.
Vroeger gebruikte ik inlegverbanden. Doordat ik steeds vaker pijn in mijn handen had,
waren die niet meer fijn om te gebruiken. Ook kreeg ik last van allergieverschijnselen. De
slips bevallen beter, maar daar worden er niet veel van vergoed door de verzekeraar. Bij de
apotheek mag ik nu nog maar twee producten per dag afnemen. Dat is niet altijd genoeg.’’
Wat zou het afschaffen van de vergoeding op incontinentieverband voor u betekenen?
“Tja, dan moet je alles zelf gaan betalen. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Nu zou ik
dat op zich wel kunnen, maar anderen weer niet. Dat hoor ik ook wel eens in mijn omgeving. Er zijn genoeg vrouwen met incontinentieproblemen die de deur nauwelijks meer
uitkomen. Misschien is dat niet bewust, maar je past je levensstijl er volgens mij toch op
aan. Incontinentie is nog altijd een taboe.”
Financiën
Uit de gesprekken met mevrouw Jacobus en met de incontinentieverpleegkundige blijkt
dat er vooralsnog geen noemenswaardige verschuiving van kosten of stijging heeft plaatsgevonden. De uitgaven van de zorgverzekeraar voor mevrouw Jacobus aan medicijnen,
hulpmiddelen, verpleging en verzorging en aanpassingen aan huis zijn door de invoering
van de dagprijzen niet ingrijpend veranderd.
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‘HET GEBREK AAN MAATWERK IS VERBAZINGWEKKEND’
Interview met de moeder van Gijs, woonachtig in het midden van het land.
Gijs is 12 jaar en lichamelijk en verstandelijk gehandicapt.

Welke klachten heeft uw zoon?
“Gijs is geboren met RCDP, een zeldzame genetische stofwisselingsziekte waar
wereldwijd zo’n honderd kinderen aan lijden. In Nederland is Gijs één van de
vier patiënten met deze ziekte. Vaak wordt pas na het overlijden ontdekt dat
kinderen deze ziekte hadden. Hun levensverwachting is erg kort, gemiddeld
vier jaar. Ongeveer twee weken na zijn geboorte wisten we dat het niet goed
zat: Gijs dronk niet meer. Na een half jaar kreeg hij een maagsonde. Ook moest
Gijs al jong geopereerd worden voor staar. We hielden rekening met het ergste
scenario, hadden zelfs al een kindergrafje besteld.”

“Maar met Gijs gaat het – relatief gezien – gelukkig uitzonderlijk goed: hij is inmiddels
twaalf jaar oud en behalve zijn ziekte lijkt er niet veel aan de hand. Bij de ziekte horen
verschillende fysieke ongemakken, zoals een vergroeiing van de handen, korte bovenarmen en bovenbenen en een slechte hoofdbalans. Hij is klein, al is hij één van de
weinigen met zijn ziekte die meer dan zestig centimeter lang is. Ook zit Gijs op het
mentale ontwikkelingsniveau van een twee- of driejarig kind. Verder zal hij niet komen.”
Wat voor invloed heeft de ziekte van Gijs op uw leven?
“We kunnen goed met de ziekte van Gijs omgaan. Hij vult ons leven goed aan: door hem
realiseren we ons waar het leven om draait. In huis is alles voor Gijs aangepast, zodat
hij zo goed mogelijk kan functioneren. Dat heeft flink wat geld gekost. Zo koste de
verbouwing van zijn aangepaste kamer bijna 40.000 euro.
Hoe is de zorg voor Gijs geregeld?
“Naast alle aanpassingen in huis heeft Gijs een persoonsgebonden budget, waarmee
we vijf hulpverleners kunnen inschakelen voor de zorg die hij nodig heeft. Een hulpverlener voor de dagopvang, een wekelijkse oppas voor dinsdagavond en iemand die bij
kan springen als we een avondje weg willen of zelf op vakantie gaan.”
Wat voor gevolgen heeft de invoering van de dagprijs voor incontinentiematerialen
voor u?
“ Gijs zit in het zwaarste profiel en heeft rond de zes slips per dag nodig. Deze kosten
ongeveer een euro per stuk. Het kan bijna niet anders dan dat de leverancier van de
materialen, Medireva, hier verlies op lijdt. De verbanden voor Gijs zal ze jaarlijks zo’n 1500
á 2000 euro kosten. Dat kan denk ik ten koste gaan van de zorg voor andere patiënten,
want het geld moet tenslotte ergens vandaan komen.”
“Bij de apotheek waar we vroeger incontinentiemateriaal haalden, was dit zeker weten
anders gegaan. Die zou door de invoering van de dagprijs ook verlies hebben geleden,

12

maar dat hadden ze niet geaccepteerd. De apotheek zou een extra betaling van ons
hebben geëist. Het totale gebrek aan maatwerk is soms verbazingwekkend. Op de een
of andere manier lukt het zorgaanbieders maar niet om zich écht in te leven in de situatie
van de patiënt.”
Financiën
Uit de gesprekken met de ouders van Gijs en met de incontinentieverpleegkundige blijkt
dat de keuze van de ouders van Gijs voor een andere leverancier voorkomt dat zij extra
persoonlijke uitgaven moeten maken voor incontinentiemateriaal. Wanneer zij bij hun
vorige leverancier waren gebleven hadden zij een aanzienlijk deel van de kosten
voor incontinentiemateriaal waarschijnlijk zelf moeten betalen.

“INCONTINENTIE IS NIET ALLEEN IETS VAN OUDE, GRIJZE VROUWEN”
Henriëtte Meijer (51) is ergotherapeut, en woonachtig in Hoofddorp. Ze heeft
drie kinderen en al vijfentwintig jaar last van incontinentie-klachten. Ondanks
de incontinentie wil Meijer graag een zo normaal mogelijk leven leiden.

Sinds wanneer heeft u last van incontinentieklachten?
“Mijn klachten zijn begonnen na de geboorte van mijn eerste kind, nu
zo’n vijfentwintig jaar geleden. Het was een complexe bevalling, waarbij
ik uiteindelijk ben ‘opengescheurd’ omdat het kindje het anders niet zou
overleven. Daar heb ik incontinentieklachten aan overgehouden, die – een
flink aantal operaties ten spijt – helaas niet meer zijn weggegaan. Dus draag
ik overdag altijd verband, en als ik verkouden ben ook ’s nachts.”

Wat voor invloed heeft incontinentie op uw leven?
“De impact is groot, en was dat zeker in het begin. Ik had net een nieuwe baan, maar kon
door de operaties steeds langere periodes niet werken en dus maar moeilijk een carrière
opbouwen. En ook in je privéleven zijn de consequenties groot. Ik doe mijn best om een zo
normaal mogelijk leven te leiden. Maar leven op de manier zoals ik het liefst zou willen, zit
er niet in. Werken, sporten, vrijen: incontinentie maakt de dingen die ik net als ieder mens
graag doe, die belangrijk voor me zijn, intens. Als ik een weekendje wegga, is verband het
eerste wat ik op de stapel in te pakken spullen leg. Ik ben er afhankelijk van, bij wijze van
spreken afhankelijker dan een blinde van zijn stok: die kan altijd nog een arm vastpakken.”
Hoe vindt u dat zorgverzekeraars hiermee omgaan?
“Ik heb echt het idee dat men onderschat hoeveel invloed incontinentie op je leven heeft.
Incontinentie is niet alleen iets van oude, grijze vrouwen. Daar ben ik het bewijs wel van:
ik ben een doorsnee vrouw, die midden in het leven staat. En dat is ook meteen het probleem. Want zorgverzekeraars kunnen wel met tabelletjes in de hand berekenen hoeveel
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materiaal ik per dag nodig heb, maar zo werkt het niet. Er zijn dagen dat ik de hele dag
stilzit op kantoor, en weinig materiaal nodig heb. Maar er zijn ook dagen dat ik een stuk
actiever ben, dat mijn verband na twintig minuten al is ‘volgelopen’. Hoe heftig incontinent
ik ben, is sterk afhankelijk van wat voor activiteiten ik op een dag  heb. En daar houden al
die tabelletjes geen rekening mee. Dit systeem is niet gemaakt voor actieve mensen.”
Wat moet er volgens u veranderen?
“De flexibiliteit ontbreekt volledig. Laat ze maar controleren hoeveel materiaal ik thuis
krijg en hoeveel ik uiteindelijk gebruik. Dat vind ik prima. Klopt er iets niet? Dan leg ik het
graag uit. Maar dan wel aan iemand met verstand van zaken, want ook dat ontbreekt vaak.
Kennis over incontinentie haal je niet uit tabelletjes en rekensommen, die haal je bij de
mensen die er verstand van hebben: de patiënten.”
Wat kan er van patiënten geleerd worden?
“Die kunnen duidelijk maken dat incontinentie écht een ziekte is. En dat incontinentiemateriaal geen luxeproduct is. Je bent er afhankelijk van. De keuzevrijheid van incontinentiemateriaal staat nu zwaar onder druk door de regels die zorgverzekeraars opleggen. Daar
ben ik faliekant op tegen. Als dagelijks gebruiker weet ik precies welk materiaal het best bij
mij past. Ze mogen me best adviseren welk materiaal ik zou moeten gebruiken, maar niet
dwingen.”
Financiën
Uit het gesprek met Henriette blijkt dat er door de invoering van de dagprijzen voor haar
nog geen ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden. Haar verzekeraar en
leverancier waren voor invoering van de dagprijzen al op de hoogte van haar indicatie en
haar gebruik van incontinentiemateriaal. Hierin is vooralsnog geen wijziging gekomen.
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‘HAAL INCONTINENTIE UIT DE TABOESFEER’
Martinique Jaspers-Valentijn is gespecialiseerd
UCS verpleegkundige bij het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.

Daarnaast is ze medebeheerder van het online patiëntenplatform
www.incoclub.nl. Op deze online community kunnen mensen informatie
vinden over incontinentie en met elkaar in contact komen om zo kennis en
ervaringen uit te wisselen. Achter de schermen is het patiëntenplatform een
gesprekspartner van zorgverzekeraars, leveranciers en beleidsmakers.

Voor mensen met incontinentie is er de afgelopen jaren veel veranderd.
Waar loopt u in uw werk zoal tegenaan?
“Incontinentiepatiënten worden in een profiel geplaatst op basis van hun zorgdossier, waarin
hun medische voorgeschiedenis en lichamelijke en geestelijke beperkingen zijn opgenomen.
Op basis van dit profiel krijgen mensen een bepaalde hoeveelheid materiaal. Maar het lukt
niet altijd om alle relevante data mee te wegen, waardoor je ziet dat mensen in een verkeerd
profiel terechtkomen. Hierdoor krijgen ze verkeerd materiaal of een verkeerde hoeveelheid,
met alle gevolgen van dien. Dit komt vooral voor bij patiënten die via de huisarts worden
verwerkt. Hier ontbreekt vaak de kennis, bij zowel de huisarts als de patiënt.”
Hoe komt het dat sommige patiënten slecht geïnformeerd zijn?
“Dat komt vooral door het taboe dat er nog op incontinentie ligt. Dat hoor je ook van huisartsen, incontinentie is echt een onderwerp waar mensen pas over durven te beginnen als
ze de bijna de deur uitlopen. Hierdoor weten veel mensen niet waar ze terecht kunnen voor
goede informatie over hoe met incontinentie om te gaan, ze durven er uit schaamte niet naar
te vragen. Dat klinkt misschien vrij onschuldig, maar de gevolgen kunnen verstrekkend zijn.
Zo kan verkeerd materiaalgebruik leiden tot urineweginfecties, valincidenten of huidproblemen. En een schimmelinfectie kan bijvoorbeeld voor een vrouw van in de negentig
echt grote consequenties hebben. ”
“Bovendien is het risico van verkeerd materiaalgebruik niet alleen voor de gezondheid van de
patiënten onwenselijk, maar ook vanuit bezuinigingsperspectief. De overheid wil korten op
hulpmiddelen, maar als dat vervolgens resulteert in extra gebruik van medicijnen, antibiotica
of ziekenhuisopnames, dan gaat er iets mis. Dan werkt het systeem contraproductief.”
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Hoe kan dit verbeterd worden?
“Er moeten zorgverleners zijn die dichtbij de patiënt staan, met specialistische kennis over
incontinentie’’ incontinentie hebben. In de tweedelijnszorg zit het wel goed: daar heb je
gespecialiseerde verpleegkundigen. Maar bij de huisarts ligt dat anders. Het zou al flink
helpen als je daar een in incontinentie gespecialiseerde assistent naast zet, al is het maar
voor één dagdeel in de week. Dan weten patiënten bij wie ze terecht kunnen én krijgen ze
advies op maat.”
“Bovenal moet incontinentie uit de taboesfeer worden gehaald. Het onderwerp moet
makkelijker bespreekbaar worden, waardoor patiënten ook een stem hebben. Want zodra
zij een stem krijgen, kunnen organisaties als patiëntenverenigingen ook beter voor hun
belangen opkomen. Dan is het alleen nog zaak om een luisterend oor te vinden bij
zorgverzekeraars en beleidsmakers.”

‘ALS APOTHEKER MIS IK DE GULDEN MIDDENWEG’
Steven Verhagen-Smits is apotheker bij Pharmalead in Rotterdam.

Hij wil graag totaalleverancier zijn en blijft daarom incontinentiemateriaal
aanbieden, ook al levert dit sinds het nieuwe vergoedingsstelsel weinig marge
meer op. “Vanuit financieel oogpunt is het voor een apotheker niet meer aantrekkelijk om incontinentiemateriaal aan te bieden, vanuit zorgoogpunt wel”,
zegt Verhagen-Smits.

Hoe kijkt u als apotheker naar de veranderingen in het vergoedingsstelsel
voor incontinentiemateriaal?
“Laat ik vooropstellen dat ik de stelselwijziging inhoudelijk zeker omarm. Zorg op maat,
volumecontrole, doelmatigheid, kwalitatief goede producten leveren: dat zijn prima
pijlers. Helaas blijft het bij theorie, en werkt de praktijk anders. De levering van
incontinentiemateriaal is steeds meer bij landelijke partijen komen te liggen.
En dat druist juist in tegen het idee van zorg op maat of wijkgerichte zorg.”
“Van die landelijke leveranciers krijgen patiënten eens per drie maanden een hele lading
incontinentiemateriaal. Dan kan het inderdaad voor een dumpprijs. Maar patiënten krijgen
het liever op maat, zoals ze gewend waren. Dit systeem is gericht op logistiek, volumebeheersing en een lagere prijs, maar nauwelijks op zorg. Dat is een bedenkelijke koers.
Wat mij betreft is het een nogal platte manier van bezuinigen. Je misbruikt op deze manier
een kwetsbare groep, die moeilijk voor zichzelf opkomt.”
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Wat betekent deze ontwikkeling voor apothekers?
“Dat het steeds moeilijker is om goede zorg te leveren. Het contracteren door zorgverzekeraars heeft een heel onvoorspelbaar karakter gekregen, bijna elk jaar worden
de spelregels veranderd. Hierdoor is het voor zorgverleners steeds moeilijker om in te
schatten wat de gevolgen zijn. Ondertussen komt het financiële risico steeds meer bij
ons te liggen, omdat de marges weg zijn.”
“Je krijgt het gevoel dat het voor apothekers zo onaantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt
om hulpmiddelen als incontinentiemateriaal te leveren. Een aantal collega’s doen het ook
niet meer. Te veel gedoe, te veel regeltjes. Dat is schrijnend voor de patiënten. Zelf heb ik
daar ook last van. Neem het declaratiesysteem: dat is inmiddels zo complex geworden dat
ik het moet uitbesteden. En daar staat geen vergoeding tegenover. Het lijkt haast op een
bewuste strategie: alsof zorgverzekeraars incontinentiezorg bij de apothekers weg willen
halen. ”
Waar loopt u bij uw klanten tegenaan?
“Voor zo’n vijftig procent van de patiënten is dat prima, voor de rest niet. Bij die helft loop
ik vast, draai ik verlies. Volumebeheersing is prima, maar ze schieten door. Alle aannames
en berekeningen van zorgverzekeraars zijn gebaseerd op gigantische volumes, en doen
geen recht aan de lokale situatie. Het gaat hier tenslotte om een kwetsbare groep mensen,
die niet zo makkelijk in een hokje te plaatsen is.”
Hoe kan het systeem volgens u verbeterd worden?
“Er worden constant uitersten gezocht, ik mis de gulden middenweg. Ik vind dat de zorgverlener meer ruimte en vertrouwen moet krijgen. Door de verschuiving naar landelijke
partijen wordt het netwerk van apothekers in de wijk afgebroken. Dat is slecht nieuws,
voor zowel de patiënten als de zorgverzekeraars. Spreek met de zorgverleners gewoon
heldere kaders af, heldere protocollen. En laat die in samenspraak met patiënten de
volumes afspreken. Dat er gecontroleerd moet worden om misbruik te voorkomen, snap
ik. Maar doe dat dan steekproefsgewijs en populatiegericht. Nu zijn de goedzakken de
dupe.”
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