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FACTS EN FIGURES  
EN RESULTATEN VAN DE PILOT

   92 gezinnen zijn geholpen met de indicatie(s). Door het 
stroomlijnen, termijnen op elkaar af te stemmen en inzichtelijk 
te krijgen welk wettelijk kader aan zet is, werden ouders niet 
meer van het kastje naar de muur gestuurd.

   Er zijn in totaal 64 verschillende aandoeningen in de 
casuïstiek behandeld.

   Er is een Vektis data-analyse uitgevoerd, waarvan de 
resultaten zijn gebundeld in een factsheet;

   Er zijn zeven grote kennissessies georganiseerd 
waaronder een serie van 3 webinars die bekeken zijn 
door meer dan 400 mensen (en nog steeds bekeken 
worden!)

   De indicatieteams zijn 46 keer bij elkaar gekomen 
voor casuïstiekbesprekingen

   De experts en projectleider hebben 17 keer 
geadviseerd bij buiten regionale vragen uit 
het veld
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1.  ACHTERGROND
In 2018 is de rapportage patient journeys kinderpalliatieve zorg 
verschenen. De patient journeys maakten zichtbaar dat ouders veel 
knelpunten ervaren bij het organiseren van de benodigde zorg voor 
kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende 
aandoening door de verschillende soorten zorgsystemen waar ouders 
mee te maken krijgen. Daar komt bij dat de zorgbehoefte bij deze zieke 
kinderen ook nog eens kan fluctueren. Daarnaast bleek uit de patient 
journeys dat ouders in de zorg voor hun kind worden geconfronteerd 
met steeds zwaardere en complexere zorgtaken. Er wordt meer en 
eerder thuis voor kinderen gezorgd, en dankzij technische en medische 
voortuitgang duurt deze zorg ook langer. Aan de hand van de patient 
journeys hebben we meer inzicht gekregen in wat ouderschap 
en zorgverlening voor een kind met een levensbedreigende of 
levensduurverkortende aandoening inhoudt en tegen welke knelpunten 
ouders aanlopen als het gaat om het organiseren, beschikbaar hebben 
en financieren van integrale zorg en ondersteuning.

Op basis van de patient journeys is een landelijke werkagenda opgesteld 
vanuit de knelpunten die ouders in de zorg voor hun kind tegenkomen. 
Deze werkagenda is door de betrokken partijen onderschreven en 
omarmd. Een prominent en specifiek onderdeel van de hiervoor 
genoemde knelpunten betreft het feit dat ouders veel energie en 
tijd moeten steken in het organiseren van de benodigde indicatie(s) 
en de daarin geindiceerde zorg. Er zijn namelijk vaak veel partijen 
betrokken bij de indicatiestelling voor deze gezinnen, zoals het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ), kinderverpleegkundigen, gemeenten 
(wijkteams), zorgkantoren en zorgverzekeraars. Er zijn daarnaast een 
aantal witte vlekken benoemd in integrale kindzorg; een deel daarvan 
vindt zijn oorsprong in de financiering van de zorg en ondersteuning uit 
de verschillende systemen (Zvw (specialistische ziekenhuiszorg, thuiszorg 
en eerste lijn), Wlz, Wmo en Jeugdwet).
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Vanuit de Branchevereniging INtensieve KindZorg (BINKZ) is daarom 
in 2020 in samenspraak met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg 
een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw voor het uitvoeren van een 
meerjarige pilot in de regio van twee Netwerken Integrale Kindzorg. Deze 
aanvraag is door ZonMw gehonoreerd. Binkz is in deze pilot penvoerder 
geweest en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft de uitvoering 
van de pilot voor haar rekening genomen onder begeleiding van 
expertbureau jb Lorenz. De pilot had een looptijd van 23 maanden en 
heeft uitvoering gekregen in de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 
september 2022. 

Doel van deze pilot was om te onderzoeken hoe ouders ontlast kunnen 
worden in de organisatie en indicatiestelling van benodigde zorg en 
ondersteuning en de hoge administratieve lasten die de schotten van 
de wetgevende kaders met zich meebrengen. Belangrijk onderdeel van 
de pilot was te onderzoeken of vormen van clientvolgende bekostiging 
of de invoering van domeinoverstijgende betaaltitels werkzaam zouden 
kunnen zijn. De proeftuin liep parallel aan de implementatie van het 
Medische Kindzorg Systeem (MKS) en de verdere implementatie van het 
Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg. 

De doelgroep van deze pilot betrof kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar 
waarbij sprake is van een levensbedreigende of levensduurverkortende 
aandoening. De zorg en ondersteuning voor het kind en/of de 
gezinsleden die meegenomen is in deze pilot bevat lichamelijke, 
psychologische, sociale, pedagogische en spirituele aspecten.

3.  LEESWIJZER
Vanwege de looptijd van deze pilot en het volume van casuistiek zijn 
de opbrengsten rijk; we hebben daarom gekozen voor de opzet van 
een beknopte rapportage met de bevindingen op hoofdlijnen en 
daarbij factsheets als bijlage toe te voegen. De factsheets kunnen 
ook zelfstandig gelezen en toegepast worden als gespreksinstrument 
in de uitvoeringspraktijk. Daarmee beogen we niet alleen een 
analyse en uitkomsten te rapporteren maar nodigen we iedereen 
uitdrukkelijk uit om in de eigen uitvoeringspraktijk te reflecteren op 
de diverse perspectieven van organisatie en bekostiging van zorg en 
ondersteuning voor gezinnen met een kind met een levensbedreigende 
of levensduurverkortende aandoening. 

2.   INVULLING VAN DE PILOT DOMEINOVERSTIJGEND 
INDICEREN KINDERPALLIATIEVE ZORG
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Conclusie 1: domeinoverstijgende betaaltitel voor de 
zorgfunctie persoonlijke verzorging zou helpend zijn 
1 indicatie over alle wetgevende kaders heen (Wlz, Zvw, Jeugdwet en/
of Wmo) bleek niet haalbaar. Maar op 1 veel voorkomende zorgfunctie 
van de zorg en ondersteuning binnen de kinderpalliatieve zorg zien we 
wel mogelijkheden voor een domeinoverstijgende betaaltitel en dat 
betreft de zorg- en ondersteuningsfunctie persoonlijke verzorging. Bij 
de decentralisatie van zorg en ondersteuning in 2015 is persoonlijke 
verzorging voor een deel gedecentraliseerd naar de gemeenten en voor 
een ander deel overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Daar waar 
sprake is van persoonlijke verzorging die als grondslag een medische 
noodzaak heeft, ligt de verantwoordelijkheid voor financiering bij de 
zorgverzekeraars. Daar waar persoonlijke verzorging geen medische 
noodzaak als grondslag heeft, maar wel benodigd is in het kader van de 
draagkracht versus draaglast of gebruikelijke- en boven gebruikelijke zorg 
van ouders in Wmo en/of Jeugdwet ligt de verantwoordelijkheid voor 
compensatie bij gemeenten.

Aanbeveling
Vanuit de pilot komt duidelijk naar voren dat er voor nagenoeg alle 
casuïstiek in meer of mindere mate sprake is van samenloop van 
deze twee wetgevende kaders (Zvw en Jeugdwet en/of Wmo) op deze 
specifieke zorgfunctie. Het verdient aanbeveling om de mogelijkheden 
voor een integrale bekostiging voor deze zorgfunctie nader te 
onderzoeken. Dit past ook in de ambities die hierover vastgelegd zijn in 
het Integraal Zorg Akkoord.  

Conclusie 2: kennishiaten bij indicatiestellers zijn groot 
Daarnaast hebben we geconstateerd dat er grote kennishiaten bestaan 
bij indicatiestellers en bij onafhankelijk cliëntenondersteuners over de 
uitgangspunten en (on)mogelijkheden in wetgevende kaders in een 
ander domein dan waarin men werkzaam is. Veel van de vraagstukken 
en knelpunten zijn op te lossen door helderheid te bieden in de 
verantwoordelijkheidstoedeling vanuit de bestaande wettelijke kaders. 
Daar waar geen kennis van 1 van de wetgevende kaders waar samenloop 
mee is, zien we dat er knelpunten voor ouders ontstaan. 

Aanbeveling
Verandering in wet- en regelgeving en spelregels vragen een 
kennisinfrastructuur waar professionals enerzijds betrouwbare 
informatie kunnen vinden en anderzijds gelegenheid is om een 
consultatie aan te vragen op casusniveau. 

Conclusie 3: bij kinderpalliatieve zorg is altijd het sociaal 
domein betrokken
Een verrassende opbrengst van de pilot, betreft het feit dat iedere ouder 
die te maken krijgt met de zorgsystemen in Nederland altijd in meer 
of mindere mate te maken heeft met de gemeente waar zij wonen in 
het kader van de verantwoordelijkheid die deze lokale overheid heeft 
voor het sociaal domein. Tegelijkertijd zien we dat veel gemeenten in 
eerste instantie veronderstellen dat de volledige verantwoordelijkheid 
voor organisatie en bekostiging van zorg en ondersteuning ligt bij de 
zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Gezien de versnippering 
van de gemeentelijke zorginfrastructuur en onvoldoende samenhang 

4.  BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
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met andere wetgevende kaders, levert dit kennisvraagstukken op 
bij gemeenten en veel frustratie en ervaren onbegrip bij ouders. Die 
versnippering vindt zijn oorzaak in het feit dat de zorgfuncties waar 
ouders in het kader van de Jeugdwet en/of de Wmo een beroep 
op doen, laagdrempelige, eenvoudige zorgfuncties als persoonlijke 
verzorging betreffen. Deze soort zorgfuncties worden bij alle gemeenten 
in Nederland georganiseerd op lokaal niveau in lokale verordeningen 
en beleidsregels waarbij verondersteld wordt dat inzet van deze 
zorgfuncties niet altijd tijdelijk is en gericht op zelfredzaamheid. 

Aanbeveling
Meer bekendheid over de rol die gemeenten spelen in kinderpalliatieve 
zorg zou op de agenda van de VNG gezet kunnen worden waarbij meer 
bekendheid gegeven wordt over de verantwoordelijkheids-toedeling die 
gemeenten hebben vanuit de Wmo en/of Jeugdwet voor kinderen met 
een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening. Dat kan 
door inzet van verschillende producten, zoals handreikingen, webinars 
en de organisatie van luistersessies. Het kenniscentrum kinderpalliatieve 
zorg zou hierin een waardevolle rol kunnen spelen. 

Conclusie 4: beperkte toegang Wlz vraagt inkoop van 
andere vormen van zorg door zorgverzekeraar
Tot slot zagen we, naarmate de proeftuin in tijd vorderde, krapte 
en hiaten in de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning in de 
zorgverzekeringswet en sociaal domein door het beleid van CIZ waarbij 
de toegang tot de Wlz voor kinderen met een levensbedreigende 
aandoening of levensduurverkortende aandoening verder beperkt 
is. We zien dat met name zorgverzekeraars nog niet altijd beschikken 
over een passend zorgaanbod voor de benodigde specialistische 
zorg en ondersteuning voor deze kinderen. Daarnaast zien we dat de 
indicatiestelling voor toegang tot de Wlz voor deze doelgroep nader 
aandacht verdient.

Aanbeveling
Voor de indicatiestelling voor de Wlz is soms heel specifieke kennis en 
kunde nodig omdat veel zeldzame aandoeningen op zeer jonge leeftijd 
fluctuaties in ontwikkeling laat zien die aanleiding geven geen toegang tot 
de Wlz te verlenen. Daarnaast zien we dat veel kinderen door hun jonge 
leeftijd ontwikkelbaar lijken maar dit niet zijn. Daardoor krijgen deze 
kinderen ook geen toegang tot de Wlz terwijl dit wel in rede ligt, gezien 
het ziektebeeld. Hier zouden flankerende maatregelen aan de orde 
kunnen zijn. 
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Voor de inrichting van de pilot is een projectstructuur ontworpen. De 
Stuurgroep en de Klankbordgroep is gedurende de duur van de pilot 
4 maal bijeengekomen waarbij ieder half jaar een tussenrapportage is 
besproken. 

6.  COMMUNICATIE
Er is een eigen beeldmerk voor de pilot ontwikkeld waarmee 
we ons konden onderscheiden. Dit beeldmerk is op alle 
documenten en communicatie-uitingen gebruikt. Daarnaast 
is er een mix van communicatiemiddelen ingezet om de pilot 
onder de aandacht te brengen en partijen te informeren over 
de voortgang, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwbrieven, de 
inrichting van een pagina op de website van het Kenniscentrum 
en plaatsing van berichten op social media. 

5.  PROJECTSTRUCTUUR PILOT DOMEINOVERSTIJGEND INDICEREN
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In de periode 1 april -1 juli 2020 zijn zowel in de regio Noord-Holland/
Flevoland als in de Holland Rijnland indicatieteams geformeerd. De 
maanden januari tot en met maart zijn als aanloopperiode gebruikt om 
te komen tot de definitieve samenstelling van de indicatieteams.

Na een zoektocht naar de meest optimale organisatie is men gekomen 
tot het best werkende ritme van overleg. De bijeenkomsten van de 
indicatieteams hebben structureel 1x per 2 weken plaatsgevonden op 
een vaste dag en tijdstip. 

Daarnaast is er met de indicatieteams een handboek ontwikkeld dat 
gedurende het werken ermee een revisie heeft ondergaan waardoor 
het handboek een kompas was voor de leden van de indicatieteams. 
Dit komt de kwaliteit van de uitvoering van de pilots ten goede. Het 
handboek bevat een mindmap van aangehaakte organisaties, een 
stappenplan en uitgewerkte werkwijze, een casusoplegger, een 
knelpunten formulier, een vragenlijst voor ouders over ervaring met het 
indicatieteam, een toestemmingsbrief en toestemmingsformulier om 
gegevens te mogen delen en een tool om het ontwikkelingspotentieel 
te beschrijven als testen van een kind niet mogelijk is. Elke casus is 
door de vaststelling van de inhoud van het handboek volgens een vast 
stramien opgepakt. Vanaf het begin was het helder wat de leden van de 
indicatieteams van elkaar verwachten bij “Volgend”, “Actief”, “Signalerend” 
en “Afgerond”. In het eerste kwartaal van 2021 is (het gebruik van) het 
handboek geëvalueerd en is vastgesteld dat het handboek werkzaam is. 

Escalatieroute
Er is in het eerste half jaar van 2021 besloten tot de inrichting van een 
escalatieroute wanneer een casus dreigt vast te lopen. Wanneer dit 
het geval is, worden experts van jb Lorenz bijgeschakeld en is er een 
responstijd van 24 uur en een inspanningsverplichting om binnen 
72 uur een escalatieplan aan te leveren. In 2 casussen hebben we 
de escalatieroute daadwerkelijk ingezet. Dit betreft een casus uit de 
gemeente Zaanstad en uit de gemeente Haarlem. 

7.  INRICHTING VAN DE PILOT - INDICATIETEAMS

De gemeente Zaanstad wil graag meedenken over casuïstiek en zij hebben 
behoefte aan duidelijkheid over afbakening Zvw en Jeugdwet rondom 
persoonlijke verzorging. De gemeente was er niet van overtuigd dat de aanvraag 
voor persoonlijke verzorging onder verantwoordelijkheid van de Jeugdwet viel, 
ook niet na overleg met de kinderverpleegkundigen in het indicatieteam. In twee 
intensieve werksessies is hier een relevante opbrengst uit voortgekomen rondom 
de afbakening van persoonlijke verzorging. Hierover leest u verderop in deze 
rapportage meer onder het kopje “uitwerking casus persoonlijke verzorging”. 

De andere casus waarin de escalatieroute is ingezet, betreft een casus uit 
Haarlem. De gemeente Haarlem is in het prille begin van de pilot uit het 
indicatieteam gestapt, waardoor we nu de standaardroute moeten volgen 
wanneer voorzieningen vanuit de Jeugdwet of de Wmo ingezet zouden kunnen 
worden. De escalatieroute werd ingezet om niet te veel vertraging op te lopen.  
De gemeente Haarlem participeert weliswaar niet meer in de pilot, maar we  
willen voorkomen dat ouders de volledige, lange route moeten doorlopen.



Eindrapportage Pilot | Domeinoverstijgend indiceren

10

We hebben opbrengsten en knelpunten in de pilot op een 
gestructureerde wijze verzameld en besproken in de stuurgroep en de 
klankbordgroep. Daarnaast bespraken we de tussenrapportages ook 
met het bureauoverleg van de landelijke werkagenda Kinderpalliatieve 
zorg. Dat heeft tot concrete opbrengsten geleid. Zo is de website van 
het CIZ naar aanleiding van signalen aangepast en zijn onduidelijkheden 
weggenomen. We ontvingen daarover ook direct feedback vanuit 
bijvoorbeeld de onafhankelijk cliëntenondersteuners, die hier erg content 
mee waren. 

Vanuit de casuïstiekbesprekingen hebben we aan de hand van een aantal 
categorieën de opbrengsten van de pilots gecodeerd, waarbij we steeds 
zoveel mogelijk een domeinoverstijgend perspectief hebben gekozen. 
We identificeerden de casuïstiek aan de hand van de navolgende 
categorieën:
- Signaal
Met betrekking tot signalen registreren we in de pilot opvallendheden in 
een casus die vaak structureler voorkomen. 
- Aandachtspunten
Met betrekking tot aandachtspunten, registreren we in de pilot hier 
met name lacunes in kennis bij ketenpartijen en registreren we “hoe” 
vragen. Vaak is hier sprake van een dilemma; zo gaat de Jeugdwet uit van 
zelfredzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid terwijl er bij de 
betreffende kinderen in de pilot sprake is van een progressief verloop 
van een ziekte of aandoening.

- Knelpunten
Met betrekking tot knelpunten, registreren we hier concrete (systeem)
knelpunten of elkaar tegensprekende wet- en regelgeving en/of 
werkprocessen die niet op elkaar aansluiten. Het identificeren en de 
analyse van de knelpunten is de voedingsstof voor het zoeken naar 
oplossingsrichtingen in de pilot.
- Oplossingsrichtingen
Zo belangrijk als het is om knelpunten te identificeren, zo belangrijk 
is het ook om veelbelovende initiatieven en/of oplossingen die in 
de uitvoeringspraktijk tot stand gekomen zijn en werkzaam blijken, 
te identificeren en te analyseren. Wat zijn de werkzame elementen 
geweest? En waarom is het gelukt om te komen tot oplossingen? De 
categorie opbrengsten “oplossingsrichtingen” is daarom relevant voor 
deze pilot!

Door de opbrengsten van de pilot op deze manier te categoriseren 
konden we komen tot een matrix waarin we drijvende, succesvolle 
ervaringen konden analyseren (oplossingsrichtingen), maar we ook een 
schaal hadden voor het analyseren van belemmeringen die ouders en 
deelnemers aan de pilot ondervinden (van signaal, naar aandachtspunt 
naar knelpunt). Door deze categorisering waren we in staat om 
effectief bij te sturen. De matrix is opgenomen als Factsheet 2 bij deze 
rapportage. De inhoud van de matrix biedt veel aanknopingspunten om 
verbeteringen aan te brengen en werkzame elementen te versterken. 

8.  ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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In totaal zijn er 92 casussen geanonimiseerd geregistreerd en 
geanalyseerd. Dit heeft geleid tot de conclusie dat het sociaal domein in 
100% van alle casussen betrokken is en een belangrijke rol speelt in het 
dagelijks leven van ouders en kinderen. Het is niet mogelijk gebleken om 
binnen de ruimte van de pilot te komen tot een diepgaande analyse van 
de omvang en kosten van de zorg en ondersteuning van gemeenten. 
Dit blijkt arbeidsintensief te zijn omdat gemeenten niet alleen zorg en 
ondersteuning indiceren maar vaak ook in beeld zijn als het gaat om 
woningaanpassingen, hulpmiddelen en passend onderwijs. Daarnaast 
wordt niet alle zorg en ondersteuning via maatwerk beschikbaar gesteld. 
Zo zijn vormen van psycho-sociale ondersteuning en maatschappelijk 
werk vrij toegankelijk via een algemene voorziening. Het gebruik van 
algemene voorzieningen wordt niet geregistreerd bij gemeenten. 

In bijlage 3 is wel een uitgebreide Vektis-analyse opgenomen, waarbij 
nadrukkelijk ook disclaimers zijn benoemd. Zo beperkt deze analyse 
zich tot vier diagnosegroepen en daarmee geeft de analyse 
weliswaar een doorkijk maar is de analyse zeker niet compleet. De 
incompleetheid heeft overigens ook te maken met de beperkte 
registratie door professionals in de tweedelijnszorg wat een 
andere oorzaak is van het feit dat we niet alle inzichten 
beschikbaar hebben. 

9.  CASUS-ANALYSE EN DATA-ANALYSE

11
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Rondom persoonlijke verzorging zien we dat er onduidelijkheid is over 
de verantwoordelijkheids-toedeling vanuit de Zvw en de Jeugdwet of 
Wmo. Vanuit de casuistiek zijn we aan de slag gegaan met het ontrafelen 
van deze zorgvorm. We zien daarbij dat de afbakening van persoonlijke 
verzorging vanuit de zorgverzekeringswet en de indicatiestelling door 
de kinderverpleegkundige helder is; als de passende interventie (in dit 
geval persoonlijke verzorging) in een geneeskundige context plaatsvindt, 
dan valt deze onder de Zorgverzekeringswet. Het bepalen of sprake 
is van een geneeskundige context is dus van belang bij de afbakening 
tussen Zvw en de Jeugdwet/Wmo. Verzorging valt onder de Zvw als deze 
samenhangt met ‘een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog 
risico daarop’. Ontbreekt deze, dan kan de verzorging onder de Jeugdwet 
of Wmo vallen (gegeven de voorwaarden van de gemeenten hiervoor). 
Geneeskundige context wil dus ook zeggen dat de aard van de handeling 
niet volstaat om te bepalen of deze zorg al of niet onder de Zvw valt. 
Het gaat om de handeling binnen de context van de gesteldheid van de 
verzekerde, de risico’s die de handeling met zich mee kan brengen voor 
diens gezondheid, de mogelijkheden om via de handeling de gezondheid 
van de verzekerde te volgen. Het is aan de verpleegkundige om deze 
context te beschrijven bij de indicatie en hiermee te onderbouwen 
waarom de zorg onder de Zvw kan vallen. 

Bij het analyseren van de verantwoordelijkheidstoedeling zijn een aantal 
belangrijke observaties gedaan die we verder gaan uitwerken in het 
laatste half jaar van 2021:

-  Het vaststellen of er sprake is van persoonlijke verzorging die een 
medische noodzaak heeft en daarmee onder de Zvw valt, kan alleen 
vastgesteld worden door een medisch professional die daartoe is 
aangewezen door een zorgverzekeraar.

-  Het vaststellen van vormen persoonlijke verzorging die NIET vallen 
onder de Zvw, kan ook alleen plaatsvinden door een medische 
professional. MAAR, dat betekent niet dat de niet medisch 
noodzakelijke persoonlijke verzorging daarmee geïndiceerd is voor 
de Jeugdwet en Wmo. Ouders kunnen zich wenden tot de gemeente 
om hiertoe een aanvraag in te dienen.

-  Het is aan de gemeente om vast te stellen of er sprake is van een 
plicht tot compensatie door niet medische persoonlijke verzorging 
toe te kennen als voorziening.

Het uiteenrafelen van deze verantwoordelijkheidstoedeling heeft 
helderheid geschept. We hebben daarbij geconstateerd dat het 
belangrijk is dat een kinderverpleegkundige begrijpt vanuit welke 
wettelijke kaders de gemeente handelt, de rol die de verordening en de 
nadere regels hierbij spelen en de variëteit die er is tussen gemeenten. 
Maar ook vice versa is het belangrijk dat consulenten van gemeenten 
begrijpen hoe de medische noodzaak of het ontbreken daarvan wordt 
vastgesteld door kinderverpleegkundigen. 

FACTSHEET 1: PERSOONLIJKE VERZORGING



Eindrapportage Pilot | Domeinoverstijgend indiceren

Daarbij is ook gebleken dat de huidige verordeningen tekortschieten 
als het gaat om helderheid rondom de invulling die gemeenten geven 
aan de Jeugdwet en/of Wmo. Te vaak zijn de verordeningen en/of 
nadere regels dusdanig globaal omschreven dat er weinig houvast is 
voor ouders. Bovendien wordt er in iedere verordening/nadere regels 
uitgegaan van het gegeven dat zelfredzaamheid vergroot wordt bij inzet 
van vormen van zorg en ondersteuning. In het geval van kinderpalliatieve 
zorg is dit niet aan de orde. 

13
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Knelpunt De ervaring is dat gemeenten snel aangeven dat als een kind een ziekte heeft, de persoonlijke verzorging in de Zvw thuishoort, maar 
er is lang niet altijd een medische context tijdens de verzorging. 

Knelpunt Incontinentie en andere zaken zijn niet altijd gerelateerd aan het ziektebeeld. Soms weigert een school te verschonen, dan komt de 
vraag vaak bij de Zvw terecht, maar die past daar dan niet. Waar hoort een dergelijke vraag wel thuis? 

Knelpunt Ouders wordt regelmatig dringend ‘gevraagd’ vanuit een gemeente een pgb aan te vragen vanwege een zorgintensief kind met de 
bedoeling om vervolgens de bijstand stop te zetten.

Knelpunt Deskundigheidsbevordering van jeugdwetmedewerkers door verpleegkundigen blijkt in complexe casussen onvoldoende om 
gewaarborgde zorg te leveren.

Knelpunt Er lijkt een landelijk format te missen hoe je alle zorg in een gezin in kaart kunt brengen. 
Knelpunt Mdo’s zijn niet altijd effectief, waardoor soms onduidelijk is waar de regie ligt bij zorgvragen. 
Aandachtspunt Veel gemeenten stellen dat Zvw voorliggend is en eerst uitgevraagd moet worden, alvorens een jeugdwetmedewerker ingezet mag 

worden. Omgekeerd kan een kinderverpleegkundige wel makkelijk meelopen met een jeugdwetmedewerker wanneer daarom 
gevraagd wordt. Kunnen we kinderverpleegkundigen ook zien als medisch specialist in het kader van de Jeugdwet? Zo ja, dan mogen 
zij ook de indicaties stellen voor de Jeugdwet.Het blijkt niet mogelijk om van alle casussen een indicatiebesluit te uploaden in de map. 
Dit komt omdat er bij ZIN zorg in de Zvw geen indicatie besluit wordt afgegeven. Verder krijgen de VP ook geen indicatiebesluit bij PGB 
zorg vanuit de Zvw toegestuurd. Dit definitieve besluit wordt door de zorgverzekeraar genomen en gaat rechtstreeks naar de ouders. 
Technisch gezien kan de zorgverzekeraar ook nog afwijken van de indicatie.  

Aandachtspunt De Wmo is vrij strikt in het afwijzen van bepaalde zorgvragen als bepaalde “termen” worden gebruikt: ’Oppas’, ‘respijtzorg”.
Aandachtspunt Wie pakt de regie wanneer er een PGB vanuit de Zvw wordt afgegeven en ouders het budget gebruiken om zichzelf in te zetten?

Aandachtspunt Hoe zet je logeeropvang in als dat invloed heeft op het PGB? Zodra het gaat om “ontzorgen”, wordt het PGB in de thuissituatie ook 
minder. Welke rol kan de gemeente hierin hebben? 

Aandachtspunt Binnen de Jeugdwet wordt altijd gekeken naar de mate van zelfredzaamheid vergroten. Nu is dat bij progressieve spierziekten lastig 
omdat een kind alleen maar verder achteruit zal gaan. Het is dan van belang om goed maatwerk te leveren.  

FACTSHEET 2:  GECODEERDE KNELPUNTEN EN 
OPLOSSINGSRICHTINGEN CASUÏSTIEK
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Veelbelovend Allerzorg is gestart met het opstarten van begeleidingsteams van pedagogen naast de verpleegkundige teams. Hiervoor zijn 
contracten afgesloten met een aantal gemeenten.
Vivre heeft op de agenda voor 2020 staan om na te gaan in hoeverre het mogelijk is contracten met gemeenten aan de gaan voor de 
laagcomplexe zorg. 

Veelbelovend Allerzorg; Aantal gemeenten samenwerking twijfel Jeugdwet-Zvw en Allerzorg. Met twee gemeenten (Almere en Lelystad) is er een 
contract afgesloten. Dmv consultfunctie meedenken met de gemeente om in eerder stadium helder te krijgen welke wetgeving 
passend is. Gemeente betaalt voor deze consultfunctie.

Veelbelovend Per 1 augustus zal er een handreiking kindzorg actief zijn die kinderverpleegkundigen richting kan geven in hun handelen. 

Aandachtspunt in deze: De handreiking die bijna af is, geeft nog geen duidelijke afbakening wat je mag verwachten van met name 
“toezicht’ en “ouderlijke verantwoordelijkheid”. Wat nog mist is een uitwerking op ontwikkelingsniveau wat je wanneer van een kind 
mag verwachten.

Knelpunt 
Jeugdwet

Veel gemeenten alsmede de gemeente Almere stelt als doel dat er sprake moet zijn van het bereiken van doelen zoals het vergroten 
van de zelfredzaamheid en stimulatie van de ontwikkeling. Hoe verantwoord je het dan binnen de Jeugdwet als dit niet aan de orde is, 
wat we vaker zien bij de doelgroep kinderen met een palliatieve diagnose?

Knelpunt Zvw Sommige zorgverzekeraars 
accepteren geen verpleegkundig toezicht en richten zich alleen op de formele handelingen die worden uitgevoerd door 
verpleegkundigen. Verpleegkundig toezicht is dan niet indiceerbaar vanuit de Zvw.

Knelpunt Zvw Sommige zorgverzekeraars zijn geneigd om een aanvraag te willen overhevelen naar de Wlz als de zorgaanvraag te hoog is, terwijl dit 
geen argumentatie is voor overheveling. Niet alle verzekeraars hebben voldoende kennis van de Wlz.

Knelpunt Zvw Niet alle kinderverpleegkundigen blijken het verpleegkundig proces helder genoeg te kunnen beschrijven in de zorgplannen. Dat 
resulteert in afwijzing of lager inzetten van de indicatie door de verzekeraars. Daar wordt nu op ingezet met het maken van de 
handreiking en binnen de handreiking ligt ook het doel om de scholingen t.a.v. het indicatieproces voor kinderverpleegkundigen te 
verbeteren.

Aandachtspunt 
Wlz

Wanneer kinderen een Wlz indicatie met verblijf hebben, is de voorziening verantwoordelijk voor het aanschaffen van hulpmiddelen. 
Nu is dat bijv in geval van de noodzaak van een spraakcomputer heel lastig omdat dat at €10.000 of meer kost en vaak niet te 
bekostigen is voor een instelling en wat dan????

Aandachtspunt 
Wmo

Soms wordt een aanvraag door de Wmo afgewezen, omdat ouders in de looptijd van de ziekte zijn verhuisd en ze hadden kunnen 
weten dat ze hulpmiddelen nodig hadden voor hun kind.
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Aandachtspunt
Zvw en Wlz

Het lijkt alsof er kennis ontbreekt rondom PGB en Wlz zorg bij de WSG (William Schrikker Groep). Men lijkt het allemaal zelf op te willen 
pakken. Wanneer kinderen onder voogdij vallen van de WSG groep zijn ze allen verzekerd via VGZ.

Aandachtspunt 
algemeen

Organiseren van MDO’s erg belangrijk om allemaal samen beslissingen te nemen. Online kan dat eigenlijk ook prima. De kracht is vaak 
als er een iemand de regie heeft. Dit wordt nog regelmatig gemist

Aandachtspunt
Overheveling 18-
/18+

De volwassen thuiszorg is onvoldoende voorbereid op de intensieve zorgvraag die uit kan gaan van terminaal zieke jongeren waarbij 
regelmatig ook sprake is van een ernstige verstandelijke beperking. In de kinderpalliatieve zorg is vaak sprake van 24 uurs zorg tijdens 
de terminale fase en is sprake van een goede voorbereiding op deze periode middels een IZP. Bij de volwassen palliatieve zorg is dit 
minder het geval en zijn er vaak maar 3 contactmomenten op een dag. 

Signaal Erg vermoeiend voor ouders om alle zorg te regelen. Geven het soms gewoon maar op om ondersteuning vanuit ZIN of een PGB aan 
te vragen omdat ze geen energie meer hebben.

Signaal Gemeenten dringen regelmatig aan op overheveling naar de Wlz, lijken ook niet voldoende toegerust in de juiste toelatingscriteria 
waardoor ze ouders valse hoop geven om de zorg nodeloos stagneert of niet op gang komt

Knelpunt Zvw/
jeugdwet-Wlz

Wat als ouders geen ontwikkelingsonderzoek willen laten doen, waardoor Wlz sowieso wordt afgewezen

Knelpunt pgb Zvw 
en Jeugdwet

Ouders weten vaak niet dat ze financieel in de problemen kunnen komen als ze uitkering krijgen en zichzelf gaan uitbetalen middels 
een pgb. Vaak moeten ze dan toeslagen terug gaan betalen

Signaal Zvw De tarieven voor zzp’ers (pgb) binnen de verschillende wetten liggen uit elkaar. Binnen de Jeugdwet is het formele tarief voor pgb heel 
verschillend per gemeente, maar komt bijna nergens boven de €55 uit. Ook binnen de Zvw is het heel verschillend, afhankelijk van het 
pgb reglement per verzekeraar. Tarieven van meer dan €65 per uur komen niet veel voor (noot; lijkt nu eind 2022 wel iets opgehoogd 
te zijn in de Zvw) Binnen de Wlz is het formele tarief 
€ 68,20.  Mede door deze verschillen zie je niet vaak een verpleegkundige die zowel zorg vanuit de Zvw als vanuit de Jeugdwet oppakt, 
waardoor ouders dan verschillende zorgverleners in huis moeten halen.  
 
Rondom gecontracteerde zorg schijnt het anders te liggen, maar dit zou verder uitgezocht moeten worden. 

Signaal Zvw Zorgverzekeraar geeft aan dat jongen ook na z’n 18e geen aanspraak mag maken op pgb, doordat er voor z’n 18e jaar fraude is 
gepleegd met pgb door zijn wettelijk vertegenwoordigers. 
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Signaal Zvw Van meerdere kanten horen we terug dat zorgverzekeraars steeds vaker een afwijzing van de Wlz eisen alvorens zorg vanuit de 
Zvw te willen bekostigen. Ook als de incerend kinderverpleegkundige aangeeft dat aanvraag Wlz geen zin heeft. Het is wel gelukt dit 
ongedaan te krijgen wanneer de projectleider domein overstijgend indiceren contact opneemt met de zorgverzekering (Zilveren Kruis)

Overigens horen ouders af en toe ook rechtstreeks van de zorgverzekeraar zelf dat ze eerst een Wlz afwijzing moeten kunnen laten 
zien. 

Signaal Zvw Er dreigt in sommige regio’s een tekort aan indicerend kinderverpleegkundigen (met name wanneer het puur om een pgb gaat), ook 
is er tekort aan kinderverpleegkundigen om nachtzorg te kunnen bieden (vooral vanuit ZIN zorg nauwelijks in te zetten, alleen bij 
terminale zorg)

Signaal Wlz Tijdens de looptijd van de pilot is het twee keer voorgekomen dat een kindje overleed tijdens de aanvraagprocedure van een Wlz 
aanvraag. Dit is bij de kinderpalliatieve zorg echt wel een aandachtspunt.

Signaal Jeugdwet Het budget voor clientondersteuning van halverwege 2021 al op. Burgers konden geen beroep meer doen op clientondersteuning.
Signaal Jeugdwet Binnen de gemeente Zaanstad kunnen ouders niet meer zelf een aanmelding doen voor jeugdhulp. Dit kan nu alleen via een verwijzer
Signaal jeugdwet De informele zorg binnen gemeenten staat onder druk. Steeds vaker wordt deze aanvraag afgewezen en mag er alleen “formele” zorg 

ingezet worden, die vervolgens niet voorhanden is voor de doelgroep palliatieve kindzorg omdat het vaak om onplanbare momenten 
gaat of hulpverleners zich niet toegerust voelen voor de hulpvraag. 

Signaal Wlz Binnen de pilot zien we kinderen met ernstige spierziekten of stofwisselingsziekten die door hun beperkingen altijd 24/7 afhankelijk 
zullen blijven van anderen. Uitspraken doen over de ontwikkelingsmogelijkheden is vaak erg ingewikkeld, doordat het zulke zeldzame 
ziekten zijn, maar duidelijk bij deze doelgroep is wel dat ze zich nooit zo zullen ontwikkelen dat ze in staat zijn zonder continue 
afhankelijkheid van anderen te functioneren. Waarom is er geen plek voor deze kinderen in de Wlz? Zeker als het IQ normaal is, 
komen deze kinderen niet in de Wlz.  En waarom geeft het CIZ dit niet duidelijker weer op haar website? Hier staat nog steeds: “ uw 
kind heeft een verstandelijke beperking, lichamelijke ziekte of beperking en/of een zintuigelijke handicap”  wat suggereert dat Wlz wel mogelijk 
is met een lichamelijke ziekte zonder verstandelijke beperking, mits er dag en nacht iemand in de buurt moet zijn en het nu al duidelijk 
is dat dit het hele leven nodig is.

Aandachtspunt 
Zvw

Je moet als indicerend kinderverpleegkundige niet indiceren naar wat je organisatie kan bieden, maar wat een gezin nodig heeft en 
wie je daar vervolgens op in kunt zetten. Dat betekent ook samenwerking met andere partijen

Aandachtspunt 
Zvw

RMA regeling (asielzoekers) geldt zowel voor ziektekosten als dagbesteding bij vluchtelingen. Dit verandert als een kindje over gaat 
naar de Zvw. De basisverzekering waar een kind dan in terecht komt, biedt vaak geen sluitende zorg. 
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Aandachtspunt 
Zvw

Ook bij kinderen die volledig onder de Zvw vallen, is er vaak niet alleen verpleging en verzorging aan de orde. Er moet ook altijd 
aandacht zijn voor het ontwikkelings/pedagogische element, zeker als je blokzorg biedt. Een kinderverpleegkundige zou ook 
pedagogisch/ontwikkelingsgericht moeten kunnen optreden, maar voor begeleiding is nu geen ruimte in de Zvw.

Aandachtspunt 
Zvw

Tijdens de “connectstudie” is met kinderverpleegkundigen gesproken over het belang van zingevingsgesprekken. De meeste 
verpleegkundigen geven aan dat ze niet goed weten hoe ze zo’n gesprek zouden moeten declareren. 
- Er is volgens hen bij zorgverzekeraars standaard geen gedeclareerde ruimte voor een dergelijk gesprek 
- psychosociale zorg wordt alleen bij oncologie gehonoreerd 
Anderen pakken juist wel wat ruimte bijvoorbeeld onder ‘Organisatie van zorg’.  
Het is van belang dat er aandacht komt voor het inbedden van het kunnen indiceren van deze zorg. 

Aandachtspunt 
Jeugdwet/Wmo

De samenwerking tussen de jeugdteams en de wijkteams loopt vaak niet goed. Zeker in de grotere gemeenten is er geen overleg 
tussen de teams en kennen ze elkaar nauwelijks tot niet. Zo moeten ouders die eigenlijk begeleiding voor zichzelf nodig hebben 
eigenlijk naar de Wmo, maar zodra die horen dat er kinderen bij betrokken zijn, worden de ouders weer terug verwezen naar het 
jeugdteam. 

Aandachtspunt Het kopje “zingeving” staat nu tussen de andere onderwerpen bij de inventarisatievragenlijst in de HIK toolbox. Daardoor wordt het 
gemakkelijk overgeslagen. 

Oplossingsrich-
tingen

Een kindje dat werd overgeheveld van de Zvw naar de Wlz, dreigde in een tijdelijk budget gat te vallen in verband met de 
meerzorgaanvraag. In overleg met het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid hebben we het traject kunnen versnellen en is er geen 
budget gat ontstaan. 

Oplossingsrich-
tingen

Vivre heeft bij een aantal gemeenten waaronder Tilburg zorg in laten kopen door de gemeente. Zodoende kunnen zij soms toch één 
persoon in het gezin inzetten, die dan uit verschillende potjes (Zvw en Jeugdwet) wordt betaald en waarbij het uurtarief gemiddeld 
wordt. 

Oplossingsrich-
tingen

Voor de zorgverzekeraar is het zorgplan niet altijd goed navolgbaar. Het is enorm van belang om het verpleegkundig proces steeds in 
alle onderdelen terug te koppelen. Dit moet in de training voor de indicerend kinderverpleegkundigen goed terugkomen.  
Binnen kinderverpleegkunde.nl is een expert team opgetuigd, waar kinderverpleegkundigen zorgplannen met knelpunten kunnen 
inbrengen.  

Oplossingsrich-
tingen

Als je kinderverpleegkundig toezicht indiceert, hoef je niet meer te specificeren naar VP en PV. Dit hoeft alleen nog als er zorg in 
nabijheid nodig is, of het om losse handelingen gaat. 
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Oplossingsrich-
tingen

Hoe kun je de communicatie goed laten verlopen als er twee verschillende organisaties samen zorg leveren?
MijnKinderComfortNet biedt een veilig dossier waar alle professionals in kunnen werken
Hier zou je dan de zorgplannen kunnen delen met elkaar
Nu belt men elkaar vaak om bijzonderheden door te geven, maar via berichten in MijnKinderComfortNet kan dit ook, bovendien is het 
dan ook terug te lezen
Zzp’ers krijgen bij sommige organisaties al de inlogcodes om bij een Kinderthuiszorg organisatie te rapporteren? Zou dat ook kunnen 
voor ZIN zorg?
Vinden er al op regelmatige basis evaluaties plaats met elkaar? Is dit geborgd in het zorgplan?

Knelpunt Zvw-Wlz De Overgang van Zvw naar Wlz kan tot vacuüm in zorg leiden omdat er in sommige gevallen tijdelijk geen doorbetaling is.
Wanneer indicatie Wlz is afgegeven, stopt direct de Zvw. Het duurt vaak enkele maanden voordat de Wlz uitbetaling kan starten. 
Gezinnen dreigen daardoor zorgverleners kwijt te raken. Omzetting naar PGB duurt nog langer. Een beschikking wordt altijd eerst 
afgegeven in ZIN, maar als het overgezet moet worden naar PGB, dan duurt dat nog maanden door een bewust keuze gesprek wat 
nog moet wachten en alle zorgovereenkomsten en zorg-beschrijvingen die opnieuw opgemaakt worden.

Knelpunt 
Jeugdwet

Mandaat van de medisch professional wordt vaak niet erkend door de Jeugdwetconsulent

Signaal algemeen, 
gaat om alle 
wetten

Jongen 12 jaar, Duchenne. Rolstoelafhankelijk en bij alles ondersteuning nodig. Ouders doen veel zorg zelf, willen PGB voor netwerk 
van informele zorgverleners. Wlz tot 2 keer afgewezen omdat de jongen nog zelf om hulp kan roepen. Het juiste loket verwijst naar 
Zvw, maar er zijn geen verpleegtechnische handelingen. Gemeente heeft tijdelijk ZIN en PGB afgegeven, maar verwijst nu door naar 
Zvw. Kortom, gezin krijgt nergens ondersteuning

Signaal Zvw Begin van het jaar was er 14 weken wachttijd bij een van de zorgverzekeringen. Daardoor kon de verzilvering van het PGB niet rond 
gemaakt worden.

Signaal Zvw en 
Wlz

Wanneer je eenmaal als fraudeur bent aangemerkt bij PGB zorg, heb je nooit meer recht op een PGB. Of dit nu in de Zvw of de Wlz 
is. Ook als de jongere zelf 18 wordt, ook als niet willens en wetens met budgetten is gefraudeerd, maar dat wel als zodanig wordt 
aangemerkt omdat er verkeerd budgetbeheer heeft plaatsgevonden.

Signaal Wlz Het is zorgelijk dat zorg van sommige instellingen niet ingezet kan worden vanuit Wlz ZIN. Dit is namelijk “te duur” geven de 
zorgkantoren aan. Je “dwingt” ouders eigenlijk om een PGB te beheren voor hun kind, ook als dit nadelig voor hen is.



Eindrapportage Pilot | Domeinoverstijgend indiceren

20

Signaal Wlz In sommige casussen is het erg lastig om meerzorg te krijgen. Kindzorg vraagt echter altijd om maatwerk en de problematiek is vaak 
erg complex. Daarbij zien we ook dat de aanvraagprocedure voor meerzorg pas kan worden gestart als de indicatie is afgegeven door 
het CIZ. Daardoor onstaat er een “gat” in de zorg. 

Signaal Jeugdwet/ 
Wmo

Er is behoefte aan meer respijtzorg voorzieningen. Met name voor kinderen die persoonlijke verzorging krijgen zonder “verpleging”.

Signaal Jeugdwet
en Wmo

Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt niet altijd aangeboden door gemeenten.

Signaal MEE MEE kon tot dit jaar de onafhankelijke cliëntondersteuning voor kinderen doorzetten na het 18e jaar, maar dat is vanaf dit jaar niet 
meer mogelijk. Er moet dus sowieso op zoek gegaan worden naar een nieuwe cliëntondersteuner als jongere 18 jaar wordt.

Dit signaal komt vanuit de Jeugdwet en de Wmo en wordt nog niet herkend binnen de Wlz.
Aandachts punt 
algemeen

Er is behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning die mee gaat met het gezin en niet is gebonden aan bepaalde wetgeving of 
beperkt aantal uren.

Aandachts punt 
Jeugdwet

Ouders kunnen via de gemeentelijke procedure in bezwaar tegen een uitspraak van de gemeente, maar er is geen overkoepelend 
orgaan waar ouders zorgen over afgegeven indicaties kunnen neerleggen zoals binnen de Zwv de SKGZ.

Aandachts punt 
Zvw

Iedere organisatie werkt nog met eigen zorgplan, terwijl binnen de kinderpalliatieve zorg is afgesproken dat het Individueel Zorgplan 
leidend is

Aandachts punt 
Zvw/
Jeugdwet

Als de uren zorg al genoemd staan in een zorgplan van een kinderverpleegkundige,
maar waarbij niet alle zorg indiceerbaar

Aandachts punt 
Zvw

Soms is het makkelijker om een PGB voor een formele zorgverlener te verkrijgen, dan een PGB waarmee ouders zichzelf in zetten. Dit 
is duurdere zorg, maar soms is het echt het meest passend als ouders of familie de zorg zelf op zich nemen. Natuurlijk moet opgepast 
worden dat het gezin niet afhankelijk wordt van het budget.

Aandachts punt 
Zvw

Het is nu niet verplicht voor ouders om het zorgplan van het voorgaande jaar te delen met de indicerend verpleegkundige, maar 
dit wordt wel zeer wenselijk geacht. Ook zou er eigenlijk standaard contact op moeten worden genomen met de indicerend 
verpleegkundige die de indicatie het jaar ervoor heeft afgegeven.

Aandachts punt 
Zvw/Jeugd wet

Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium het kind en/of de ouders in hun kracht te zetten en elke expertise die daarbij 
nodig is in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk huisbezoek kinderverpleegkundige en jeugdwetmedewerker. Zo voorkom je 
dat gezinnen afhankelijk worden van zorg, die ze mogelijk (in de toekomst) zelf kunnen uitvoeren.
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Aandachts punt 
Jeugdwet

Jeugdwet mag geen eigen bijdrage vragen, terwijl dat soms bij bijvoorbeeld “dure” buitenschoolse opvang soms wel goed zou zijn. 
Omdat het nu gratis zorg is, hoeven ouders ook niet na te denken hoeveel ze inzetten en vragen dan soms 4 of 5 dagen aan, maar 
maken er niet altijd gebruik van. Je moet wel opletten dat je geen groepen uitsluit. Sommige mensen kunnen het echt niet zelf betalen.

Aandachts punt
Jeugdwet

De kern van de Jeugdwet is dat je wilt normaliseren en dat bijt met de term palliatief.

Oplossings 
richtingen

Gerechtelijke uitspraak op 10 juni 2021: De in de Jeugdwet bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend 
vermogen van de ouder(s) bieden geen ruimte voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te 
kunnen verlenen.

Oplossings 
richtingen

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om een brandpuntfunctionaris binnen een gemeente in te schakelen. Deze kan zaken 
voor elkaar krijgen die anderen niet lukt.
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Achtergrond
De pilot Domeinoverstijgend indiceren kinderpalliatieve zorg1 heeft zich 
de afgelopen twee jaar gericht op een aantal doelstellingen. Doelstelling 
was het onderzoeken van de mogelijkheid om één indicatiestelling te 
realiseren voor alle benodigde zorg en ondersteuning en een juiste 
afstemming tussen de stelsels om zo voor deze kinderen tijdig en 
efficiënt één pakket van zorg te bieden en ervoor te zorgen dat passende 
zorg2 gerealiseerd kan worden, met speciale aandacht voor de juiste zorg 
op de juiste plek (ziekenhuis (specialistisch of periferie) en thuis). 

“Wat is dan passende zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van 
leven in de laatste levensfase? Dat is voor iedere patiënt anders. 
In vergelijking met volwassenen verloopt de palliatieve fase bij 
kinderen vaak grillig. Het gaat vaak om zeldzame aandoeningen en 
het ziektebeeld is complex. Dit kan het moeilijk maken om de zorg 
goed te plannen. Juist daarom is het belangrijk om goed in gesprek 
te blijven met het kind en zijn ouders/verzorgers over zijn wensen, 
waarden en behoeften. En om deze wensen onderling te delen tussen 
zorgverleners, zodat alle betrokken zorgverleners goed op de hoogte 
zijn”.

Quote van NZa uit Monitor Palliatieve Zorg

De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft een basisanalyse opgesteld waarin 
per jaar de populatie overleden mensen – ook kinderen – met palliatieve 
zorg in beeld is gebracht: Monitor Palliatieve Zorg. Bij kinderen zijn de 
overlijdens volgens de statistiek doodsoorzaken van het CBS gekoppeld 
aan declaratiedata van Vektis. Op basis van de selectie van relevante 
ICD-10 codes (door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) is de populatie 
vastgesteld. Zorgkosten en zorggebruik zijn voor volwassenen en 
kinderen in beeld gebracht. 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft vervolgens het initiatief 
genomen om in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een 
verdiepend onderzoek te initiëren om de zorg aan kinderen die aan een 
levensduur verkortende of levensbedreigende aandoening zijn overleden 
te monitoren en zicht te krijgen op knelpunten. 

FACTSHEET 3: VEKTIS-ANALYSE

1  De doelgroep van deze pilot betreft kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar waarbij 
sprake is van een levensbedreigende of levensduur verkortende aandoening. 
De zorg en ondersteuning voor het kind en/of de gezinsleden bevat lichamelijke, 
psychologische, sociale, pedagogische en spirituele aspecten.

2  Passende zorg:
1. Is waardegedreven;
2. komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand;
3. is de juiste zorg op de juiste plek;
4. gaat over gezondheid in plaats van ziekte.

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/12/08/monitor-palliatieve-zorg-brengt-kinderpalliatieve-zorg-in-kaart
https://www.kinderpalliatief.nl/over-kinderpalliatieve-zorg/wat-is-kinderpalliatieve-zorg/kinderpalliatieve-zorg
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Om de pilot en eventuele afstemming of wijzigingen in het verzekerde 
pakket en/of Wet langdurige zorg (Wlz) te kunnen identificeren, was het 
cruciaal om het aantal kinderen met een levensduur verkortende of 
levensbedreigende aandoening en de zorgomvang van deze kinderen 
in kaart te brengen. Hiertoe is met behulp van subsidie van ZonMw een 
onderzoek uitgevoerd door Vektis. Het onderzoek dat is uitgevoerd door 
Vektis is opgebouwd uit een aantal fasen. Deze fasen zijn beschreven in 
bijlage 1. 

De opgeleverde analyse van Vektis is vervolgens gebruikt om een 
brede consultatie te organiseren die de input heeft geleverd voor deze 
factsheet. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de betrokkenen die 
hun tijd en expertise beschikbaar hebben gesteld om de cijfermatige 
analyse van Vektis te duiden.  

Afbakening onderzoek
De cijfermatige analyse van Vektis is geen volledig of uitputtend 
overzicht van ALLE kinderen in Nederland die te maken hebben met 
een levensduur verkortende of levensbedreigende ziekte. Kinderen 
die zijn overleden aan externe factoren, psychische problematiek en 
kinderen die in hun eerste levensjaar overlijden zonder dat sprake is 
van een levensduur verkortende of levensbedreigende aandoening, 
zijn uitgesloten, net als een aantal andere zorgcategorieën, zoals 
cardiologische aandoeningen en neonatologische zorg. Deze analyse 
beperkt zich tot de vier hieronder genoemde diagnoses. Het is overigens 
de eerste keer in Nederland dat er een extractie van deze soort data 
heeft plaatsgevonden, waardoor we door deze analyse weer iets meer 
inzicht en overzicht hebben gekregen van de staat van kinderpalliatieve 
zorg in Nederland. We lichten een en ander onderstaand toe. 

De onderzoekers hebben het zorggebruik en de zorgkosten van de groep 
jeugdigen vanaf het moment dat een eerste diagnose is vastgesteld vanaf 
2012 en die uiterlijk op 30 juni 2020 zijn overleden, onderzocht. Daarbij 
is een dataset gebruikt met informatie over diagnose, zorggebruik en 
zorgkosten en overlijden vanaf 2015 tot en met juni 2020 (volledige 
ziektejaren vanaf 2015). Het aangrijpingspunt voor de data-selectie is 
dus het moment vanaf de eerste diagnose. Dan start kinderpalliatieve 
zorg in formele zin. We weten echter op basis van de opbrengsten van 
de patiënt journeys3 en de ervaringen uit de praktijk dat voorafgaand 
aan de diagnose vaak al sprake is van (intensief) gebruik van zorg en 
ondersteuning. Het zorggebruik voorafgaand aan de eerste diagnose is 
niet meegenomen in deze analyse maar is dus vaak wel substantieel van 
aard en in omvang.  

Op basis van selectiecriteria zijn de onderzoekers uiteindelijk gekomen 
tot een selectie van kinderen die op enige moment zijn behandeld (voor 
wie een DBC is geopend) – bij een UMC of het Prinses Maxima Centrum 
of een algemeen ziekenhuis. Daarbij zijn vier diagnoses onder de loop 
genomen. 

- Oncologie
- Stofwisselingsziekten
- Neurologie
- Dysmorfologie

In totaal omvat dit onderzoek ruim 30.000 kinderen met een eerste 
diagnose in een van de 4 diagnosegroepen in de periode van 2012 tot 
juli 2020. Dit betekent niet dat deze gehele groep kinderen zich ook in 
een palliatieve fase bevinden. De datum van de eerste diagnose is de 
eerste keer dat een kind een diagnose voor een van de 4 diagnoses heeft 
gehad. Als de diagnose is gesteld in een algemeen ziekenhuis dan is de 

3 https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/beleidsontwikkeling/detail/rapportage-patient-journeys-kinderpalliatieve-zorg-10
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datum bij het algemene ziekenhuis leidend. Als een diagnose naderhand 
is bijgesteld, dan is dit verwerkt in de analyse. Voor de bovenstaande vier 
onderzochte diagnoses is dit bij 6% van de kinderen gebeurd. 

De inhoud van deze factsheet
De inhoud van deze factsheet is samengesteld op basis van de 
duiding van wetenschappers, artsen en verpleegkundigen en 
ervaringsdeskundigen en richt zich met name op de informatie die is 
verkregen over de vaststelling van de eerste diagnose en het moment 
van overlijden en de combinatie van zorgvormen en zorggebruik tussen 
eerste diagnose en moment van overlijden. De analyse van Vektis bevat 
ook een uitwerking van zorgkosten maar in de brede consultatie kwam 
echter telkens naar voren dat deze zorgkosten geen volledig beeld geven 
en ook niet uitputtend genoeg zijn om hier conclusies aan te verbinden, 
mede omdat de onderzoekspopulatie klein is en de resultaten slechts 
indicatief. Omdat de pilot zich bovendien niet richt op de zorgkosten 
maar op de organisatie van zorg en ondersteuning, laten we daarom dit 
deel van de analyse van Vektis buiten beschouwing. 

Wat we wel vaststellen, is dat de zorgkosten met name in het 
laatste levensjaar van kinderen met een levensduur verkortende 
en levensbedreigende aandoening sterk toenemen ten opzichte 
van de voorgaande levensjaren. We zien dan bij alle onderzochte 
diagnosegroepen veel inzet van specialistische zorg en ook neemt 
de intensiteit van zorg toe. 

Een belangrijke doelstelling van de pilot was om meer kennis en inzicht 
te vergaren over de organisatie van zorg en indicatiestelling in het kader 
van de zorgbehoefte van gezinnen met een kind met een levensduur 

verkortende of levensbedreigende aandoening. Het cijfermatige 
onderzoek van Vektis in combinatie met de opbrengsten van de pilot 
heeft een schat aan informatie opgeleverd maar roept ook nieuwe en 
verdiepende vragen op.

Conclusie 
Het kernbegrip dat vanuit de analyse en de brede consultatie naar voren 
komt, is variëteit. Er is, als het gaat om kinderpalliatieve zorg en binnen de 
scope van deze data-analyse, op alle vlakken een (zeer) grote variëteit in:

- soorten aandoeningen, 
- leeftijd bij eerste diagnose,
- leeftijd van overlijden, 
- soorten zorggebruik, en ook 
- variëteit in mate van zorggebruik. 

Die variëteit neemt nog verder toe als we de resultaten van de proeftuin 
betrekken. In de casuïstiek van de proeftuin zijn namelijk ook de 
gegevens van het zorggebruik binnen het sociaal domein en andere 
voorzieningen van gemeenten betrokken. Gemeenten hebben veel 
beleidsvrijheid hebben bij het vormgeven van de jeugdhulpplicht en de 
compensatieplicht in de Wmo2015. Daarom neemt de variëteit en de 
complexiteit direct sterk toenemen zodra een integraal beeld gecreëerd 
wordt van zorg en ondersteuning voor gezinnen met kinderen met 
een levensduur verkortende of levensbedreigende aandoening. Deze 
factsheet beperkt zich tot de verzekerde zorg (Zvw) en langdurige zorg 
(Wlz). 

Uit deze analyse blijkt eens temeer dat kinderpalliatieve zorg per 
definitie maatwerkzorg is. Dat betekent dat kinderpalliatieve zorg zich 
lastig verhoudt tot de Nederlandse zorgsystemen. Integraal indiceren 
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en ruimte voor maatwerk, in continue afstemming tussen professionals 
en ouders en kinderen, verlaagt de administratieve lasten voor 
zorgorganisaties en zorgprofessionals en verhoogt de kwaliteit van 
de organisatie van zorg en ondersteuning voor ouders en kinderen 
verhogen. Binnen de grenzen van de huidige systemen, moeten we 
ruimte vinden voor maatwerk voor deze groep kinderen. 

1/3 van de diagnoses en behandeling buiten UMC
We zien dat van de 1.555 kinderen die overleden zijn 487 kinderen niet in 
een UMC voor een eerste keer is gediagnosticeerd noch behandeld. De 
onderstaande analyses richten zich op de populatie van 1.068 overleden 
kinderen. 

Grote variatie in soorten aandoeningen
Binnen de vier onderzochte diagnosegroepen is er een grote variëteit 
van soorten aandoeningen. In de oncologie alleen al zijn er 22 soorten 
aandoeningen te onderscheiden. Aandoeningen die specifieke 
kenmerken hebben en specifieke zorgbehoefte met zich meebrengt. 
Het aantal aandoeningen bij stofwisselingsziekten is gecategoriseerd 
in vier soorten aandoeningen maar er zijn honderden verschillende 
metabole ziekten. In de data-analyse zijn er 16 soorten neurologische 
aandoeningen geïdentificeerd. In de categorie dysmorfologie 
onderscheiden we 6 soorten aandoeningen die binnen deze soorten ook 
weer een grote variëteit aan aandoeningen kennen. 

Grote variatie in leeftijd bij eerste diagnose 
We zien dat er grote verschillen zijn tussen de overleden kinderen in de 
leeftijdsklassen waarop de eerste diagnose vastgesteld wordt. 6% van de 
kinderen heeft overigens te maken met een combinatie van 2 of meer 
diagnoses binnen de onderzochte diagnosegroepen. Niet onderzocht 
zijn de diagnoses buiten de onderzochte diagnosegroepen.  

Populatie 1.068 overleden kinderen (2012 – medio 2020)

Aantal patiënten Aantal patiënten

Eerste diagnose en behandeling (1 van 4) in een 
willekeurig ziekenhuis inclusief UMC 1.555

Geen diagnose en behandeling (geen DBC) in UMC 
voor een van de 4 diagnosegroepen 487

Met diagnose en behandeling voor een van de 4 
diagnosegroepen in een UMC* 1.068

waarvan eerste diagnose in een UMC 756

waarvan eerste diagnose in een ander ziekenhuis 312

16 januari 2023Inzicht in kinderpalliatieve zorg - Eindrapportage 25

* UMC is inclusief Prinses Máxima Centrum

NB Volgens deze analyse is in de periode 2012-juni 2020 tweederde van de overleden 
kinderen in een UMC behandeld.

Zie bijlage 
voor 
nadere 
uitwerking

Leeftijd bij eerste diagnose – grote verschillen tussen diagnoses

16 januari 2023Inzicht in kinderpalliatieve zorg - Eindrapportage 31

Beeld wordt herkend
NOOT We rekenen in het gehele onderzoek met de datum van de eerste diagnose ongeacht of deze in een UMC of elders is 
gesteld. 
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Grote variëteit in leeftijd bij overlijden
De leeftijdsklasse van overlijden van kinderen bij de verschillende 
diagnosegroepen varieert sterk. Zo zien we dat bij oncologische 
aandoeningen de meeste kinderen tussen 5 en 12 jaar sterven waar bij 
stofwisselingsziekten, neurologische aandoeningen en dysmorfologie het 
zwaartepunt dat kinderen overlijden ligt in de eerste levensjaren.  

Veel variëteit in aantal maanden tussen eerste diagnose 
en overlijden
Er is ook veel variëteit tussen de verschillende aandoeningen en het 
aantal maanden tussen eerste diagnose en overlijden. Zo zien we:
-  dat het percentage overlijden in het eerste jaar na diagnose bij 

stofwisselingsziekten het hoogst is (54%) waarbij 37% van de kinderen 
in de eerste drie maanden na diagnose overlijdt

-  bij oncologie 51% van de kinderen binnen het eerste jaar na diagnose 
overlijdt, en 17% in de eerste drie maanden;

-   bij dysmorfologie leeft 33% van de kinderen nog na 36 maanden of 

langer, waar dit voor kinderen met een oncologische aandoening 13% 
na 36 maanden of langer het geval is; 

-  bij neurologie en dysmorfologie is het percentage kinderen dat voor 
1 van de vier diagnoses in een UMC is behandeld fors lager dan bij 
oncologie en stofwisselingsziekten. 

Leeftijdsklasse bij overlijden – verschillen tussen diagnoses

16 januari 2023Inzicht in kinderpalliatieve zorg - Eindrapportage 32

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Oncologie Stofwisselingsziekten Dysmorfologie Neurologie

Leeftijdsklasse overleden kinderen bij overlijden (in % per diagnose)

    0 jaar  1- 4 jaar  5-12 jaar 13-17 jaar 18-24 jaar

Aantal maanden tussen eerste diagnose en overlijden

16 januari 2023Inzicht in kinderpalliatieve zorg - Eindrapportage 39

NOOT Maand ‘0’ staat voor de maand waarin de diagnose is gesteld
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Instroom Wlz is beperkt 
Voor de analyse over de instroom in de Wlz per kalenderjaar, beschikten 
de onderzoekers over een bestand met zorggebruik vanaf 2015. Vanaf 
februari 20154 is bekeken wanneer iemand voor het eerst gebruik heeft 
gemaakt van Wlz-instellingszorg of Wlz-thuis. De uitstroom is buiten 
beschouwing gelaten. We zien dat de instroom in de Wlz bij oncologische 
aandoening heel laag is. Bij de overleden kinderen maar ook bij de 
kinderen die niet overleden zijn, is dit het geval. 18 jaar en dan?

Van de jongeren die een eerste diagnose kregen op minderjarige 
leeftijd en zijn overleden in de onderzoekspopulatie, waren 
97 jongeren op het moment van overlijden ouder dan 18 jaar 
(leeftijdsklasse 18-24). Steeds meer kinderen met een levensduur 
verkortende of levensbedreigende ziekte worden ouder dan 18 
jaar. Het verdient aanbeveling om in een vervolgonderzoek data 
te onderzoeken over het zorggebruik voor en na het achttiende 
levensjaar (zowel bij overlijden als overlevenden). 

Aantal maanden tussen eerste diagnose en overlijden

16 januari 2023Inzicht in kinderpalliatieve zorg - Eindrapportage 40

NOOT Maand ‘0’ staat voor de maand waarin de diagnose is gesteld

Populatie overleden kinderen - instroom Wlz is beperkt

16 januari 2023Inzicht in kinderpalliatieve zorg - Eindrapportage 88

NB De populatie omvat dus de kinderen die vanaf 2012 een eerste diagnose hebben gehad 
en in de periode 2012-2020 zijn overleden. Je ziet hier vanaf februari 2015 de instroom in de Wlz. 
Dat kunnen dus kinderen zijn die nog maar net zijn geïndiceerd maar ook kinderen die al 
langer in zorg zijn. 
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NB De populatie omvat dus de kinderen die vanaf 2012 een eerste diagnose hebben gehad 
en in de periode 2012-2020 niet zijn overleden. Een deel van de kinderen zal niet meer in zorg 
zijn. Waarschijnlijk stromen deze kinderen niet in. 
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4 De maand januari 2015 is uitgesloten om de kinderen die in 2014 zijn ingestroomd uit te sluiten.
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Gebruik van zorgsoorten varieert per diagnosegroep
We zien dat het gebruik van verschillende soorten zorg varieert per 
diagnosegroep. Dat ligt ook in de rede als we kijken naar de duur van het 
ziekteverloop na eerste diagnose tot overlijden. 

In de duiding geven de zorgprofessionals aan dat het aandeel 
wijkverpleegkundige zorg vaak onder een vergrootglas ligt op 
casusniveau en veel aanleiding tot discussie geeft, maar dat het aandeel 
wijkverpleegkundige zorg op macro-niveau bij het merendeel van de 
aandoeningen relatief laag is. 

We zien verder dat de betrokkenheid van eerstelijnszorg bij oncologische 
aandoeningen hoog is maar bij andere aandoeningen juist weer heel 
laag. Ouders en ervaringsdeskundigen geven als verklaring aan dat er 
vaak rechtstreeks contact is tussen ziekenhuis en ouders als er medische 
vragen zijn en huisartsen daarbij vaak niet in beeld zijn. Voor een 
gemiddelde huisartsenpraktijk komt kinderpalliatieve zorg relatief weinig 
voor, waardoor specifieke kennis ontbreekt; een andere reden voor een 
lage betrokkenheid van huisartsenzorg bij kinderpalliatieve zorg. 

We zien in het laatste ziektejaar voor overlijden een hoge 
betrokkenheid van huisartsen bij het kind, alhoewel er hier ook 
wel weer verschillen zijn. Zo wordt in 99% van de oncologische 
aandoeningen een huisarts in het laatste levensjaar betrokken, waar 
dit voor stofwisselingsziekten in 80% van de gevallen aan de orde is. 
Dit zijn grote verschillen. 

In de wijkverpleegkundige zorg zijn de verschillen nog groter. Bij 
oncologische aandoeningen zien we dat 77% gebruik maakt van 
wijkverpleegkundige zorg waar dit voor stofwisselingsziekten slechts 34% 
bedraagt. Daarbij tekenen wijkverpleegkundigen wel aan dat het beeld 
vertekend kan raken omdat vormen van zorg in 1 pakket kunnen zitten, 
waardoor de zorg wel geleverd wordt maar niet zichtbaar is in de data. 

Oncologie - % zorggebruik per zorgsoort in het laatste ziektejaar (0)

16 januari 2023Inzicht in kinderpalliatieve zorg - Eindrapportage 68

Stofwisselingsziekten - % zorggebruik per zorgsoort in het laatste 
ziektejaar (0)

16 januari 2023Inzicht in kinderpalliatieve zorg - Eindrapportage 70
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Bijlage 1 Onderzoeksfasen 

Fase 1 Vaststellen populatie 
Vektis heeft een totaaloverzicht gemaakt van alle overleden jeugdigen 
in de leeftijd van 0 tot 25 jaar. De groep overleden jeugdigen in de 
periode 2016-2018 is onderzocht. Vervolgens hebben zij ingezoomd 
op de kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende 
aandoening. Hiervoor is gekeken naar specifieke diagnoses in het 
sterfjaar of in eerdere jaren. Zonder koppeling op persoonsniveau zijn de 
resultaten van de analyse met de statistiek doodsoorzaken van het CBS 
gematcht, om eventuele verschillen in kaart te brengen en in een iteratief 
proces te komen tot een plausibel resultaat. Daarbij is ook gekeken welke 
andere diagnoses voorkomen om na te gaan of er een diagnose gemist 
is. 

Fase 2 In beeld brengen zorggebruik 
Van de populatie die in fase 1 is vastgesteld is het zorggebruik in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) geanalyseerd. 
Daarbij is in eerste instantie uitgegaan van het zorggebruik per 
zorgstroom:

-  Zvw: medisch-specialistische zorg, wijkverpleging, extramurale 
farmacie, dure geneesmiddelen, hulpmiddelen, eerstelijnsverblijf

- Wlz: Wlz-instellingszorg, Wlz-zorg thuis 

Bij het zorggebruik is gekeken naar het % kinderen dat deze zorg heeft 
ontvangen en de hoogte van de zorgkosten. Voor de indeling is gebruik 
gemaakt van een standaardtabel van Vektis die relatief snel en eenvoudig 
was te ontsluiten. De zorgstromen zijn hier verder in onderverdeeld. De 
medisch-specialistische zorg is bijvoorbeeld onderscheiden naar de NZa-
patiëntgroepen. Als de resultaten hier aanleiding toe geven is er - waar 
nodig - dieper gekeken naar de declaratiedata.

Fase 3 Rapportagefase
Vektis heeft vervolgens een rapportage opgesteld waarin de resultaten 
toegankelijk zijn gepresenteerd in de vorm van een powerpoint 
presentatie. 

Neurologie - % zorggebruik per zorgsoort in het laatste ziektejaar (0)
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Bijlage 2 Deelnemers duidingssessies

   Meggi Schuiling – Otten (bestuurder Kenniscentrum Kinderpalliatieve 
Zorg, mede-opdrachtgever)

   Carolien Huizinga (beleidsadviseur Kenniscentrum Kinderpalliatieve 
Zorg, projectleider)

   Sabrina Sluiter (adviseur bekostiging en beroepsbelangen)
   Eduard Verhagen (hoogleraar kinderpalliatieve zorg, kinderarts en 

afdelingshoofd UMCG)
   Hennie Knoester (kinderarts-intensivist, Amsterdam UMC)
   Judith Aris (onderzoeker kinderpalliatieve zorg, UMCG)
   Chantal Pereira (beleidsadviseur bekostiging IKNL)
   Iris Bogers (ervaringsdeskundige)
   Renate van Huizen (dataspecialist)
   Erika van der Bilt (onafhankelijk cliëntenondersteuner)
   Leandra Beeloo (projectleider pilot domeinoverstijgend 

indiceren)
   Natalie Bakker (kinderverpleegkundige, ZigZag Zorg) 
   Brenda Grandiek (kinderverpleegkundige, Kindzorg Alkmaar)
   Colinda Machielsen (kinderverpleegkundige, 

KinderThuisZorg)
   Denise van der Ben (onderzoeker, CIZ)
   Kirstin Kat (gedragswetenschapper, Ons Tweede Thuis)
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