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Serviceplein, gemeente Alphen aan den Rijn, 2016 

Casusboek
Wat leren we uit de praktijk?



23

Jay is 23 jaar en wordt al bijna zijn hele leven 
door iedereen met de nek aangekeken. Zijn vader 
was drugsverslaafd en zijn ouders gingen uit 
elkaar toen hij nog jong was. Hij is veel gepest 
en kwam vaak in de problemen met zijn vriendjes. 
Inmiddels is hij al meerdere keren in de gevan-
genis beland. Als hij een eigen woning vindt, 
gaat alles slechter in plaats van beter. Hij wordt 
continu teruggetrokken naar zijn oude leven 
en raakt wanhopig. Zijn begeleiders proberen 
een goed diagnostisch onderzoek van de grond 
te krijgen, maar Jay lijkt nergens in te passen. 
Omdat het moeilijk is vast te stellen welk pro-
bleem in zijn hoofd het belangrijkst is en welke 
behandeling hij nodig heeft, komt hulp moeilijk 
op gang en verergeren de problemen. 

Na een rechtszaak moet Jay kiezen of hij zijn boetes 

betaalt, een taakstraf uitvoert of opnieuw gaat zitten. 

Zijn voorkeur gaat uit naar het laatste omdat hij geen 

geld heeft. Echter, dat betekent dat het onderzoek 

weer stop zal worden gezet. Omdat Jay erg beïnvloed-

baar is, zullen de contacten met medegevangenen hem 

ook geen goed doen. 

Door de ogen van Jay 
“Mijn eerste contact met de gemeente was voor de 

aanvraag van een uitkering. Ook zocht ik hulp bij 

mijn verhuizing. Ik stond al lang ingeschreven bij de 

woningbouw toen ik eindelijk in aanmerking kwam voor 

een huis. Ik woonde nog samen met mijn broer bij mijn 

moeder, maar wilde daar weg. Ik werd daar door ieder-

een in de buurt aangekeken en voelde mij niet vrij.”

Jay
Verslaafde jongere valt overal tussen wal en schip

Methode:

vertaalmachine

Ontbrekende diagnose blokkeert behandeling, 

stress

Pijn in sociale contacten, geen vertrouwen in 

anderen, voortdurend negatieve ervaringen  

in sociale contacten

Korte termijn keuzes, zelfstandig zijn financiën 

doen lukt niet

Zelfstandig wonen is (te) moeilijk, basis is  

niet op orde

Gevaar voor zichzelf, gevaar voor anderen, 

detentieverleden en detentietoekomst?

Wat Jacob ons leert:

Kansen, uitdagingen en dilemma’s

Uitvoering

• Dilemma: Geen vast woonverblijf, onregelmatige inkomsten, al dan niet direct beschik-

 baar vermogen en het onderzoek of BBZ een kans van slagen heeft (levensvatbaar bedrijf 

 en het behouden van zijn bedrijf). Tevens zijn mogelijkheden (kunnen, willen en gemoti-

 veerd blijven) om mee te werken aan alle gestelde verplichtingen (de weg bewandelen  

 om een aanvraag in te dienen, het inleveren van bewijsstukken, het begrijpen van de 

 wetgeving, het niet bezwijken onder zijn problematiek etc.).

• Uitdaging: Wat wil Jacob zelf? Wat is zijn toekomstperspectief i.p.v. het sociaal gewenste 

 toekomstperspectief van de hulpverleners/de maatschappij?

 Zijn er mensen binnen het netwerk van Jacob waarmee hij kan samenwerken/samenleven

 in meerdere of minder mate?

• Kans: Laat een open minded en coachend persoon de tijd nemen om echt vertrouwen 

 met Jacob op te bouwen, zijn wensen te formuleren en van daaruit zijn netwerk te 

 betrekken om tot lange termijn oplossingen te komen.

• Kans: We hebben nergens geprobeerd om Jacob te veranderen. We hebben de leefwereld 

 aan laten sluiten op de systeemwereld via samenwerking. Belangrijk voor die samenwerking 

 is elkaar persoonlijk te spreken en te vertalen tussen werelden als dat nodig is.

•	Dilemma: Jacob versus systeem: vrijgevochten, overleveraar, buitenmens, eigenheimer 

 versus volgens de regels, hokjes, zoals het hoort in de maatschappij, netjes, je aanpassen.

Alle schakels

De ontwikkelagenda
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Onduidelijkheid financiën
“Volgens de gemeente kon ik verhuisgeld krijgen, maar 

dan moest ik eerst 3 maanden verhuisd zijn. Bij de 

mediamarkt heb ik toen het een en ander gekocht van 

mijn moeders geld. Vervolgens heb ik het verhuisgeld 

nooit gekregen. Het duurde heel lang voordat ik te horen

kreeg hoe hoog - of eigenlijk hoe laag - mijn uitkering 

was; slechts € 900,-. Het was moeilijk om daarvan 

rond te komen. Als ik dat vooraf had geweten, dan 

had ik die woning misschien niet genomen.” 

Hulp
“De Servicepleinmedewerker in de wijk heeft mij geholpen 

met mijn financiën. Zij begreep de hele situatie en 

wilde mij ook echt helpen. Dat gaf hoop en het gevoel 

dat ik er niet alleen voor stond. Anders zou ik misschien 

weer zijn gaan dealen. Ze hielp mij aan te kloppen bij 

die instanties waar ik zelf niet terecht zou kunnen of 

op het idee zou komen. 

Ik dacht altijd dat er vrij weinig gebeurde bij de gemeente, maar dat is nu wel beetje veranderd. Ik zie dat ze de hele 

dag bezig zijn en er gebeurt nu ook iets. Ik vind het wel belangrijk dat ze goed uitzoeken hoe iets in elkaar zit voordat 

ze me iets beloven. Ik heb ook wel minder prettige gesprekken gehad met de Servicepleinmedewerker in de wijk. Dan 

wees ze mij erop dat er, ongeacht wat ik ervan vond, echt iets moet gebeuren. Ik werd daar niet boos over. Misschien 

omdat ik het er ergens wel mee eens ben. Ze legde ook goed uit waarom zij dit zo ziet. Als mensen eerlijk en direct 

zijn en niets achter mijn rug om doen, ben ik gauw tevreden. Dat gebeurt niet zo vaak en daarom ben ik over het 

algemeen wantrouwig. Ik kom voor hulp en niet om te worden afgezeken. Het is een beetje geven en nemen.”

Normaal leven
“Ik heb diverse testen gehad, waaronder een MRI-scan vanwege mijn auto-ongeluk. Mijn geheugen is niet zo goed 

meer. Ik hoop dat ik uiteindelijk een beetje normaal werk kan vinden, met normale mensen en een normaal leven 

kan leiden. Ik word nu de hele tijd weer teruggetrokken in mijn oude leven, waarin iedereen een slecht beeld van 

mij heeft. Ik heb laatst een meisje ontmoet, die vervolgens aan iedereen vertelde dat ik heroïne rook. Dan loop ik 

weg en heb ik het gevoel dat ik niemand kan vertrouwen. Ik heb ontdekt dat ik het leuk vind om met planten te 

werken. Ik heb nu een tuintje van honderd vierkante meter gekregen via een jongerenwerker. Het is mooi om te 

zien hoe alles groeit.”

Door de ogen van de Servicepleinmedewerker in de wijk 
“Op verzoek van de integrale intaker ben ik voor het eerst in februari 2015 bij Jay op huisbezoek geweest. Hij was 

ruim een half jaar daarvoor uit detentie gekomen, waar hij 4 maanden had vastgezeten. Dat was niet de eerste keer. 

Volgens Jay en zijn moeder heeft de politie het op hem gemunt en hangt er een foto van hem op het politiebureau. 

In de buurt wil niemand iets met hem te maken hebben. Jay heeft geen vrienden, geen dagbesteding en een ver-

stoord dagritme. Hij gebruikt drugs en kan niet goed voor zichzelf zorgen. Zijn moeder regelt eigenlijk alles voor 

hem. Hij dealt en is vaak betrokken bij vechtpartijen. Vanaf het moment dat we met Jay aan de slag zijn gegaan 

is het op dat vlak gelukkig stil.”

‘Jay’s moeder heeft vaak om hulp gevraagd, maar vindt dat ze hier nooit in gehoord is. Ze geeft aan het heel fijn 

te vinden dat er nu eindelijk iets gebeurt. Jay heeft toen hij 18 jaar was een auto-ongeluk gehad en daar blijvende 

lichamelijke klachten aan over gehouden. Vanwege de achtergrond van de hulpverleners (psychiatrie en MEE) 

kwamen we er al snel achter dat er meer met Jay aan de hand was. Hij is snel boos en ontvlambaar. Hij toont geen 

schaamte en kan niet goed over zijn emoties praten. Toen wij in beeld kwamen, liep er nog een strafzaak. De advo-

caat had bezwaar gemaakt. Omdat zijn zaak in cassatie ging, werd hij van alle rechten en plichten in het kader van 

de participatiewet ontheven. In de tussentijd zat hij thuis.”

Eigen woning 
“Op een dag werd ik gebeld en hoorde dat Jay een woning had gevonden. Het contract was al getekend. Jay wilde 

ontzettend graag weg uit zijn woonplaats en dacht dat alles dan wel weer goed zou komen. Niets bleek minder 

waar; er ontstonden juist nieuwe problemen. Jay kan niet voor zichzelf zorgen en lag de hele dag in bed te gamen. 

Er ontstonden betalingsachterstanden, hij kreeg problemen met zijn gebit en kon daar geen zorg voor krijgen. Hij 

maakte keuzes die niet bij zijn leeftijd passen. Hoe meer verantwoordelijkheden hij kreeg, hoe gekker het werd. 

Zijn schulden lopen steeds verder op. Er wordt een diagnostisch onderzoek uitgevoerd door onze collega van 

MEE. Op basis van dit eerste onderzoek blijkt een vervolgonderzoek nodig omdat hij geen gangbare problemen 

heeft en deze ook moeilijk te plaatsen zijn.” 

In de zomer belt Jay’s moeder om te vertellen dat Jay is vertrokken uit zijn woning. Hij had er geen zin meer 

in en zou wel onder de brug gaan slapen. Eerlijk gezegd hadden we dit al voorzien: een kat in het nauw 

maakt immers rare sprongen. Met Jay was geen land meer te bezeilen. Hij was de realiteit kwijt, verkrampt 

en verstard. 

Ik heb de politie en de crisisdienst gebeld en zijn moeder instructies gegeven wat ze moest doen. Er was al 

proactief contact met de woningbouw opgenomen en uiteindelijk is voorkomen dat hij zijn huis kwijtraakte. Er is 

een budgetplan gemaakt en zijn moeder beheert nu zijn financiën. Hij kan geen geld opnemen en krijgt wekelijks 

leefgeld. Dat loopt nu goed.”
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Patstelling
“Het onderzoekstraject loopt veel te langzaam en er is een patstelling ontstaan. Onze collega heeft een duidelijke 

vervolgonderzoeksvraag gesteld. Desondanks heeft het ziekenhuis toch hetzelfde onderzoek herhaald. Dat kost tijd 

en geld. Jay is moeilijk te motiveren en wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Als we een duurzame aanpak 

nastreven, moet eerst duidelijk zijn wat er met hem aan de hand is. Echter, iedere instelling heeft een contra-indicatie 

en het is moeilijk mensen in die wereld op de juiste plek te krijgen. Vooral wanneer mensen psychiatrische problemen 

hebben in combinatie met problemen op andere levensdomeinen is het moeilijk daar een organisatie verantwoordelijk 

voor te krijgen. Er is immers sprake van verschillende grondslagen. De afspraak is dat de voorliggende grondslag 

telt, maar dat is niet altijd helder. Jay is daar een goed voorbeeld van. Instellingen wijzen dan vaak naar elkaar en 

de gemeente lijkt dan wel een afvoerputje te zijn.”

Diagnose
“Waar hoort Jay nu thuis? Daar is bijna geen vinger op te leggen. Met een goede diagnose kan zijn problematiek in 

goede banen worden geleid. Verslavingszorg schuift de verantwoordelijkheid terug omdat zijn verslaving niet zwaar 

genoeg is en de GGZ wil niet met Jay aan de slag omdat hij gebruikt. Beschermd wonen is een oplossing, maar dan 

is eerst een diagnose nodig. Het zou voor alle partijen goed zijn als duidelijk is wat er precies met Jay aan de hand 

is. Hij roept de gekste dingen. Dat kan tot niets leiden, maar ook exploderen. En als dat het geval is, telt dat weer 

mee op zijn strafblad, terwijl het misschien wel verklaarbaar is uit zijn gedrag.

De voortdurende patstelling brengt dilemma’s met zich mee. Zo heeft de gemeente de zorgkosten voor het diagnostisch 

onderzoek betaald omdat er door zijn goedkope verzekering geen onderzoek kon plaatsvinden. Daardoor bleef 

hij in de vicieuze cirkel hangen. Nu heeft hij wederom gekozen voor de goedkope zorgverzekering. Dit brengt het 

onderzoekstraject in gevaar omdat hij veel zorgkosten zelf moet betalen. Daaruit blijkt maar weer dat wij niet altijd 

met mensen te maken hebben met hapklare problemen. Ze passen niet allemaal in één hokje!”

Positie gemeente
“Tijdens het onderzoekstraject kregen we vaak het verwijt ‘waar we ons als gemeente mee bemoeien’? De gemeente 

blijkt niet echt een geloofwaardige positie te hebben in dit soort onderhandelingen. Je moet verbindingen leggen op 

alle fronten en dat kost veel tijd. Instanties zijn niet gewend dat wij ons ermee bemoeien. Ik voel me dan ook niet 

altijd serieus genomen. Aan de ene kant sta je naast de klant en aan de andere kant ziet men je ook als dienstverlener. 

Er is vertrouwen nodig en tijd om de link te leggen en te laten zien wat we doen.

Jay heeft nu een uitkering, maar moet ook richting re-integratie. Dat wil hij zelf ook. Hij krijgt geen VOG1 dus vrijwil-

ligerswerk is een uitdaging. Een match is niet heel makkelijk te maken. Als iets uitloopt op een teleurstelling zijn 

we met Jay gelijk weer een aantal stappen terug. Jay heeft groene vingers en we hebben nu samen met hem een 

volkstuintje gevonden. Er wordt gekeken of hij hier met hulp van het jongerenwerk aan de slag kan.”

Verdieping: tijdslijn diagnostisch onderzoek

Tot heden: Gedragsdeskundige MEE is in contact met (VG-)GGZ, en verslavingszorg om vervolgonderzoek te laten  

plaatsvinden.

23-01-15

Kennismaking 
met Jay en zijn 
moeder.

Tussen 23-01 en 28-04

Observatieperiode, gespreksvoering  
en gegevens verzameld. Op basis van 
deze informatie is een verslag geschreven 
door de Servicepleinmedewerker in de 
wijk voor de gedragsdeskundige.

28-04-15

Datum bekend 
van diagnostisch 
onderzoek.

18-05-15

Diagnostisch 
onderzoek uit- 
gevoerd door  
de gedragsdes-
kundige van MEE.

05-06-15

Adviesgesprek/uitslag diagnostisch  
onderzoek gedragsdeskundige.  
Gedragsdeskundige adviseert neuro- 
psychologisch onderzoek.

24-06-15

Verwijzing bij huisarts geregeld voor  

neuropsychologisch onderzoek.  

NPO komt in eerste instantie niet van  

de grond vanwege middelengebruik.

13-08-15

Jay meldt zich op verzoek van de Service-
pleinmedewerker in de wijk aan bij de 
Brijder verslavingszorg. Zowel Jay als zijn 
moeder hebben een telefonisch gesprek 
met een medewerker van de Brijder.

09-09-15

Jay heeft een 

intakegesprek 

bij de Brijder.

17-09-15

Jay heeft een afspraak voor een  
neuropsychologisch onderzoek in het  
ziekenhuis.

28-09-15

Jay heeft samen met zijn moeder een 
afspraak bij de Brijder. Conclusie: er zou 
geen sprake zijn van verslavingspro- 
blematiek. Brijder ziet geen mogelijk- 
heden voor behandeling bij hen.

02-11-15

Uitslag neuropsychologisch onderzoek. Op de hersenscan  
zijn geen afwijkingen gevonden. Het NPO levert geen nieuwe 
informatie op naast het diagnostisch onderzoek dat door de  
gedragsdeskundige van MEE is uitgevoerd. Het vermoeden is  
dat het rapport met de onderzoeksvraag van de gedragsdes- 
kundige niet gezien is door de neuropsycholoog.

1 Verklaring omtrent gedrag
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Verdwijnende hokjescultuur
“Mijn ervaring is dat de hokjescultuur langzaam verdwijnt. Zeker als je het hebt over de Wmo2 in de nieuwe situatie. 

Een positieve ontwikkeling is dat er meer ruimte is om te kijken naar wat nodig is in plaats van de voormalige 

’slagboom-diagnostiek’. In de oude situatie werd vaak veel waarde gehecht aan bijvoorbeeld IQ-cijfers. Hoewel 

deze zeker van belang zijn, is het net zo belangrijk - zo niet belangrijker - om te kijken naar adaptieve vaardigheden. 

Lukt het iemand om bijvoorbeeld te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de samenleving/maatschappij? 

Ook in onze diagnostiek proberen we hier nu meer de focus op te leggen. Die verandering lijkt langzaam door te 

dringen, zowel bij gemeenten als ook binnen andere sectoren als de GGZ, maar kost veel tijd.”

Betere aansluiting
“Omdat de doelgroep voor de gemeenten breder is geworden (psychiatrie en verstandelijke beperkingen), proberen 

wij ook mee te denken hoe gemeenten mogelijk beter kunnen aansluiten bij inwoners. Iets wat je veel terugziet bij 

mensen met een verstandelijke beperking is dat men afspraken niet nakomt, zaken niet aanlevert en lui, ongemo-

tiveerd en ongeïnteresseerd overkomt. Dit is vaak geen onwil, maar heeft te maken met onvermogen. Gelukkig is 

daar ook binnen de gemeente steeds meer begrip en aandacht voor.” 

 

Door de ogen van de gedrags-
deskundige van MEE 
“Het gedrag van Jay hindert hem op verschillende 

gebieden. Jay heeft veel meegemaakt en er zijn 

zorgen rondom zijn persoonlijkheidsontwikkeling. 

Daarnaast loopt hij ook op praktisch gebied vast, 

Dit kan niet direct verklaard worden vanuit zijn in-

telligentieprofiel. Momenteel wordt er weinig druk 

op hem gelegd, waardoor het redelijk gaat. Er is 

ondersteuning nodig om Jay vaardigheden aan te 

leren op dit gebied. Echter, ook op gedragsmatig 

vlak heeft hij ondersteuning nodig. Daarvoor 

moet eerst helder worden wat er met Jay aan de 

hand is, zodat hij ook op praktisch vlak op een 

juiste manier kan worden aangesproken. In aanleg 

heeft Jay zeker wel capaciteiten, maar het lukt 

hem momenteel onvoldoende om deze capaciteiten 

ook ten volle te benutten.”

GGZ
“Binnen de GGZ is het erg zoeken waar Jay op zijn 

plek is voor de juiste ondersteuning. De kans dat 

hij binnen de reguliere GGZ overvraagd wordt, is 

naar mijn idee groot. Doorgaans wordt hier een 

groot beroep gedaan op de eigen verantwoorde-

lijkheid van mensen. Ik ben nu in gesprek met 

gespecialiseerde psychiatrische zorg voor mensen 

met een lager niveau wat wellicht, ook op sociaal-

emotioneel gebied, beter bij Jay kan aansluiten. 

Zij zouden aanvullend een uitgebreid diagnostisch 

traject kunnen doen en multidisciplinair kunnen 

kijken wat er aan de hand is en indien nodig ook 

een behandeling starten. Ik zou het enorm zonde 

vinden als Jay weer verder zou afglijden en in 

detentie terecht zou komen omdat hij naar mijn 

idee erg beïnvloedbaar is.” 

Duidelijke afspraken
“Ik heb de Servicepleinmedewerker in de wijk geadvi-

seerd om hele duidelijke afspraken met Jay te maken. 

Zodra hij het gevoel heeft agressief of boos te worden 

of ingrijpende beslissingen te gaan nemen, moet hij bij 

hen aan de bel trekken. Dat kan heel intensief zijn voor 

de betrokken medewerkers. 

Stel dat Jay bijvoorbeeld weer in detentie komt, dan 

zal het niet gemakkelijk worden hem ergens binnen 

te laten komen. Dan volgt er mogelijk een langdurig 

justitieel traject en komt alles wat regulier is ingezet 

weer in de wachtstand. Vanuit een forensisch kader is 

dan wellicht ook een en ander mogelijk. Hopelijk wordt 

dan wel gekeken naar zijn voorgeschiedenis en eerdere 

onderzoeken. Bij het neuropsychologisch onderzoek is 

dit bijvoorbeeld niet gebeurd, waardoor dit onderzoek 

niet helemaal is gelopen zoals het bedoeld was. Jay 

is niet in staat om dit zelf aan te geven tijdens een 

dergelijk onderzoek of gesprek.”

Grondslagen
“De discussie gaat nu vooral over wat er op de voor-

grond staat. Is dat mogelijk psychiatrie of een ver-

standelijke beperking? Beschermd wonen is wellicht 

een optie, maar dan moet eerst duidelijk zijn wat de 

juiste insteek is en welke plek passend is voor Jay. 

Vervolgens kan worden gekeken waar dit te realiseren 

valt. Daar moet Jay het uiteraard ook zelf mee eens 

zijn. Vanuit de verschillende grondslagen (psychiatrie 

en LVB) volgen ook weer andere financieringsstromen 

die bepalend zijn voor de route. Het is dus niet alleen 

belangrijk om de juiste plek te vinden, maar ook om de 

financiering hiervoor rond te krijgen.”

2 Wet maatschappelijke ondersteuning



Wat Jay ons leert: 

Kansen, uitdagingen en dilemma’s Kansen, uitdagingen en dilemma’s

Uitvoering

• Uitdaging: Een goede diagnose is van groot belang voor de duurzame oplossing. Maar 
 het is moeilijk mensen in die wereld op de juiste plek te krijgen. Vooral wanneer mensen 
 psychiatrische problemen hebben in combinatie met problemen op andere levensdomeinen. 
 Dan is het moeilijk daar een organisatie verantwoordelijk voor te krijgen omdat er sprake is 
 van verschillende grondslagen. De afspraak is dat de voorliggende grondslag telt. Maar 
 dat is niet altijd helder. Jay is daar een voorbeeld van. En dan wijzen de instellingen 
 naar elkaar. En de gemeente lijkt hierbij wel een afvoerputje te zijn. Dit soort processen 
 kosten veel tijd. En in de tussentijd kunnen we vaak met de andere problemen geen 
 échte stappen vooruit zetten. Als gemeente wordt je gegijzeld door die patstelling. We 
 brengen de basis op orde, maar als er dan geen vervolghulp komt, valt het kaartenhuis 
 om of kost het heel veel tijd dat kaartenhuis overeind te houden tot die hulp er wel is. 
 Daar is Jay het voorbeeld van. En het kan ook uit de hand lopen. Jay roept de gekste dingen 
 en dat kan tot niets leiden maar het kan ook exploderen. En als er iets gebeurt krijgt 
 hij dat mee op zijn strafblad terwijl het misschien wel verklaarbaar is uit zijn gedrag. 
 Dit alles terwijl hij open staat voor behandeling die uitblijft omdat er maar geen 
 passende diagnose kan worden gesteld. 

•  Uitdaging: Kan passende dagbesteding actiever een onderdeel van de oplossing worden? 
 Hierdoor zou Jay wat meer buiten zijn huidige sociale netwerk komen te staan en kan 
 zijn eigenwaarde groeien mits een goede plek wordt gevonden. 

•  Dilemma: Weinig tijd. Door dit soort onvoorziene neveneffecten heb je altijd een tekort 
 aan tijd. We zijn eigenlijk te lang bezig met het oplossen van problemen die voortkomen 
 uit het feit dat de juiste diagnose uitblijft. Daarnaast moeten we leren en presteren tegelijk. 

•  Uitdaging: Iets wat je veel terugziet bij mensen met een verstandelijke beperking is dat 
 men afspraken niet nakomt, zaken niet aanlevert en lui, ongemotiveerd en ongeïnteres-
 seerd overkomt. Hoe verwarren we deze symptomen niet met de stempel ‘niet-willen’?

De ontwikkelagenda De ontwikkelagenda

•	Uitdaging: Hoe creëren we een netwerk met GGZ/ gezondheidszorg om bij lastige proble-
 matiek (verslaving, persoonlijkheid- en gedragsproblemen en mogelijk hersenletsel) snel te 
 schakelen en diagnose traject te verkorten?

•	Uitdaging:	Contra-indicatie. Hoe zorg je voor échte samenwerking. Dat men op elkaar 
 aangewezen is. Er lijkt nog steeds gewerkt te worden vanuit kokers en zo vergeten we dat 
 het om een mens gaat die hulp nodig heeft. Hoe gaan we dit aanpakken/ wat is er nodig? 
 En wie doet wat? Volgens mij zou de uitvoering dit niet alleen op moeten willen lossen.

•	Kans: Mijn ervaring (gedragsdeskundige) is wel dat de hokjes steeds meer verdwijnen. 
 Een positieve ontwikkeling vind ik dat er meer ruimte is om te kijken naar wat nodig is 
 in plaats van de ’slagboom-diagnostiek’ in de oude situatie. In de oude situatie werd veel 
 waarde gehecht aan IQ-cijfers en dergelijke. Hoewel deze zeker van belang zijn is het 
 kijken naar adaptieve vaardigheden minstens net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Lukt 
 het iemand bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de samen-
 leving/maatschappij? Die verandering lijkt langzaam door te sijpelen zowel bij gemeenten 
 als ook binnen andere sectoren als de GGZ, maar dat kost veel tijd. 

Alle schakels
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Methode:
argumentatie-

machine

Bert wordt in januari 2015 met spoed opgeno-
men in het ziekenhuis. Hij is al een tijd ziek maar 
besloot desondanks om drie jaar geleden naar 
Thailand te emigreren. ‘Liever pijn in de zon on-
der een palmboom dan pijn in de regen’ vond hij. 
Bert is een succesvolle zelfstandige ondernemer 
in de creatieve sector. Vanaf het moment dat hij 
in Thailand woont, is hij veel ziek en bijna niet 
in staat om te werken. 

Omdat zijn gezondheidstoestand sterk achteruit gaat en 

hij geen goede medische zorg krijgt, keert hij in januari 

2015 met spoed terug naar Nederland. Door een ernstige 

ontsteking aan zijn voet en een diabeteswond die 

hierdoor niet meer heelt, wordt Bert opgenomen in 

een ziekenhuis in Leiden. Uiteindelijk wordt een deel 

van zijn voet geamputeerd. Vanaf maart 2015 verblijft 

hij vier maanden in een verpleeghuis. Hij krijgt daar 

medische behandeling en fysiotherapie. Daarnaast 

heeft hij structurele gesprekken met een psycholoog 

vanwege depressies en andere psychische klachten. 

Huisvestingsprobleem
Op het moment dat Bert uit het ziekenhuis wordt ont-

slagen, ontstaat er een urgent huisvestingsprobleem. 

Hij heeft hier geen huisvesting, geen spullen en is zijn 

inkomen kwijt. Hij kan ook niet bij iemand uit zijn 

- beperkte - netwerk terecht. De enige met wie hij struc-

tureel contact heeft, is zijn zus. Zij wil haar broer niet 

in huis nemen omdat hij medische zorg nodig heeft die 

zij hem niet kan geven. Die verantwoordelijkheid willen 

zij en haar gezin niet op zich nemen. Het verpleeghuis 

voert de druk op en vertelt Bert dat hij vanaf 

17 april een eigen woning moet hebben. Dit heeft een 

Ziek, pijn, slapeloosheid, angsten

Heeft betrokken familie maar kan er  

niet wonen

Eigen vermogen opeten, geen inkomen,  

ontbrekende kennis, nieuwe rechten  

vanwege ziekte (Wmo)

Urgente huisvestigingsvraag, druk voor woning 

veroorzaakt stress en bemoeilijkt herstelproces, 

moet langer in verpleeghuis blijven omdat er 

geen woning is, kan niet zelfstandig wonen

negatieve weerslag op zijn herstel. In deze periode gaat zijn gezondheidstoestand achteruit, waardoor hij uiteindelijk 

ook medisch gezien langer in het verpleeghuis moet blijven omdat zijn wond onvoldoende hersteld is. Daarvoor is 

de tussenkomst van de behandelend arts uit het LUMC nodig, die bemiddelt met het verpleeghuis. 

Gemeente 
Kort daarvoor wordt Bert via Tom in de buurt bij de Servicepleinmedewerker in de wijk aangemeld. Binnen een 

week vindt een brede intake plaats. De drie doelen die met hem worden opgesteld, hebben betrekking op zijn 

inkomen, psychische ondersteuning en huisvesting. Voor Bert is het uiteindelijk van cruciaal belang geweest dat de 

gemeente voor dit gesprek naar hem toe kwam omdat hij daar zelf niet toe in staat was. 

Door de ogen van de Servicepleinmedewerker in de wijk
“Ik heb veel tijd besteed aan het bellen naar woningbouwcoöperaties en andere betrokken instanties om druk te zet-

ten op het tijdig vinden van woonruimte.. Hij stond inmiddels ook ingeschreven als woning-zoekende, maar er is 

een grote wachtlijst. 

Samen met de Wmo-consulent ga ik bij Bert op bezoek. Ik zorg dat de Wmo-consulent de situatie thuis komt be-

kijken en de beoordeling niet op papier doet. Bert krijgt een indicatie voor dagelijkse verzorging (40 minuten in de 

ochtend en 20 minuten in de avond voor wondzorg en medicatie) en 1,5 uur huishoudelijke hulp per week. Ten-

slotte wordt vastgesteld dat Bert recht heeft op een scootmobiel omdat hij nauwelijks in staat is te lopen. Voor Bert 

betekende het contact met de thuiszorg heel erg veel. Omdat ze dagelijks komen, is dit zijn houvast. Ze helpen hem 

niet alleen, maar denken ook met hem mee.”

Seniorenwoning
“Via zijn zwager hoort Bert dat er seniorenwoningen vrijkomen. Helaas maakt hij daar geen aanspraak op en zijn de 

appartementen al vergeven. Ik heb de afgelopen maanden het contact met verschillende instanties warm gehouden 

en wordt op en dag door de woningbouwcorporatie gebeld dat er een woning beschikbaar is. Samen met een vriend 

(eigenaar van enkele kringloopwinkels) koopt Bert de basismeubelen voor zijn huis. Omdat hij een aangepast bed 

nodig heeft, wordt dat geregeld via de Wmo2. Omdat Bert naar een andere wijk verhuist, valt hij eigenlijk onder een 

ander team en moet hij worden overdragen. De medewerker beargumenteert dat dit voor alle partijen geen goed plan 

is en zorgt ervoor dat ze Bert kan blijven begeleiden.”

Bert
Zelfstandig ondernemer emigreert, maar moet vanwege gezondheid terug naar Nederland

2 Wet maatschappelijke ondersteuning
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Pensioenpotje
“De medewerker begeleidt Bert ook op het vlak van inkomen. Na contact met de gemeente blijkt Bert 

een lijfrentepolis te hebben die hij als pensioenvoorziening heeft opgebouwd. Daardoor kan hij geen aanspraak 

maken op een uitkering. Hij moet eerst zijn pensioenpotje opmaken. Vanaf mei betaalt hij daar zijn dagelijkse 

kosten van. Hij krijgt wel zorgtoeslag en huursubsidie. Zijn zwager doet zijn administratie omdat hij zelf vergeet-

achtig is en geen overzicht heeft over zijn financiële situatie.”

Psychologische en psychische hulp
“Vanaf juli/augustus start ook de psychische ondersteuning. Via een onderzoek van het TRIMBOS-instituut komt 

Bert in contact met een psycholoog die hem wekelijks bezoekt. Er zijn ook meerdere psychiaters bij zijn situatie be-

trokken. Dit loopt tot op dit moment nog niet goed. Zo zijn er bijvoorbeeld problemen met het afstemmen van de 

juiste medicatie. Bert zegt zelf dat hij ups en downs heeft. Hij kampt met slapeloosheid en angsten, waardoor hij 

niet naar buiten gaat. Fysiek heeft hij veel pijn, waaronder fantoompijn in zijn deels geamputeerde voet. Ook heeft hij 

afscheid moeten nemen van zijn droom om in Thailand te wonen. Daar heeft hij het erg moeilijk mee. Omdat Bert 

altijd zeer zelfstandig heeft geleefd, vindt het lastig om vanwege zijn medische situatie afhankelijk te zijn van 

anderen en steeds om hulp te vragen.”

Door de ogen van Bert
“Eind augustus is de begeleiding afgerond. Ik heb altijd alles zelf geregeld en had geen ervaring met hulpinstanties. 

Ik heb er een goed gevoel aan over gehouden. De gemeentemedewerker koppelde altijd alles terug; ik vergat nog 

wel eens wat dus dat was heel handig. Sommige dingen nam ze van me over en zei dan: ‘laat het los, dat doe ik 

wel’. We hadden een goede wisselwerking. De Servicepleinmedewerker in de wijk weet veel beter de juiste weg te 

bewandelen. Daarnaast heb ik last van angsten en durf ik niet buiten te komen. Dat maakt het ook lastiger. Zij was 

een soort klankbord voor mij: gaf advies, hield bij hoe alles ging en stopte pas als het geregeld was. Ze bevestigde 

via de e-mail wat we hadden afgesproken zodat ik ondanks mijn vergeetachtigheid altijd op de hoogte was. De me-

dewerker gaf mij nooit valse verwachtingen. Ze hielp me met die dingen die ik echt niet zelf kon en liet mij de rest 

zelf doen. Dat gaf een goed gevoel. Een beeld zal me altijd bijblijven. Het goot een keer van de regen, maar toch 

kwam ze langs. Helemaal doorweekt. Dat iemand dat voor je over heeft, maakt diepe indruk.” 

Samenvatting gebeurtenissen & ondersteuningsactivteiten:

Gebeurtenissen aanpak

jan 2015 - feb 2015 Spoedoperatie aan het been, twee inwendige operaties en amputatie van de voorvoet, twee 

maanden ziekenhuisopname

jan 2015 - jan 2015 Bert komt acuut terug uit Thailand in verband met diabetes wond

feb 2015 - sep 2015 Bert heeft fysieke pijn (o.a. fantoompijn ivm amputatie) en psychische klachten

mrt 2015 - mrt 2015 Bert komt in het verpleeghuis

mrt 2015 - mrt 2015 Via Tom in de buurt komt Bert bij de gemeente

mrt 2015 - mrt 2015 Bert schrijft zich in in de gemeente waar hij huisvesting heeft gevonden. 

Inschrijving verloopt moeizaam

apr 2015 - apr 2015 Indicatie voor verpleeghuis loopt af en er is druk om een nieuw huis te vinden.  

Gezondheid is nog te zwak om te verhuizen

jun 2015 - sep 2015 Bert verhuist naar eigen woning in serviceflat (seniorenwoning) 

aug 2015 - sep 2015 Inkomsten geregeld. Omdat Bert een pensioen heeft opgebouwd moet hij deze 

afkopen en heeft hij geen recht op een uitkering

sep 2015 - sep 2015 Veel last van diabetes

sep 2015 - sep 2015 Aanval inwendige ontsteking

Ondersteuningsactiviteiten aanpak

jan 2015 - feb 2015 Ziekenhuisopname € 26.100

jan 2015 - apr 2015 Bert komt acuut terug uit Thailand in verband met diabetes wond € 560

mrt 2015 - sep 2015 Mailcontact met Bert € 0

mrt 2015 - aug 2015 Wekelijks huisbezoek door Servicepleinmedewerker in de wijk € 3.696

mrt 2015 - jul 2015 Wekelijks bezoek van de psycholoog € 1.600

mrt 2015 - jun 2015 Opname in een verpleeghuis € 17.600

mrt 2015 - mei 2015 Fysio & revalidatie € 2.100

mrt 2015 - mrt 2015 Brede intake door Servicepleinmedewerker in de wijk € 115

apr 2015 - apr 2015 Outreachend werker adviseert voor verlenging indicatie € 0

apr 2015 - apr 2015 Contact met woningbouw om snel een woning te regelen € 0

jun 2015 - sep 2015 Huishoudelijke hulp € 480

jun 2015 - jun 2015 Outreachend werker en welzijnsorganisatie op huisbezoek € 70

jul 2015 - sep 2015 Thuiszorg, 1 uur per dag € 2.268

jul 2015 - sep 2015 Bezoek van psycholoog € 480

jul 2015 - sep 2015 Bezoek psychiater voor extra medicatie € 285

sep 2015 - sep 2015 Contact thuiszorg medewerker psychiater over medicatie € 0
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Het alternatieve scenario
Samen met Bert is bekeken wat aannemelijke ontwikkelingen zouden zijn geweest als de Servicepleinmedewerker in de 

wijk (als nieuwe manier van werken in het sociaal domein) niet was ingeschakeld:

•	Er zou wel woonruimte zijn gevonden, maar waarschijnlijk via de reguliere manier met een langere wachttijd 

 (circa 1 jaar). Bert zou dan langer in het verpleeghuis hebben moeten blijven, waarvan de kosten € 4400,- 

 per maand waren. 

•	Als er geen huisvesting zou zijn gevonden, zou Bert misschien wel bij het Leger des Heils terecht zijn 

 gekomen. Zijn familie had het volgens hem waarschijnlijk niet zover laten komen, maar zij hadden ook niet 

 lang voor hem kunnen zorgen.

•	Er zou volgens Bert gewoon niet zoveel geregeld zijn als de Servicepleinmedewerker in de wijk niet naar 

 hem was toe gekomen. 

Overzicht gebeurtenissen & ondersteuningsactivteiten in referente situatie:

Gebeurtenissen referente aanpak

jan 2015 - jan 2015 Bert komt acuut terug uit Thailand in verband met diabetes wond

jan 2015 - feb 2015 Spoedoperatie aan het been, twee inwendige operaties en amputatie van de voorvoet, twee 

maanden ziekenhuisopname

feb 2015 - sep 2015 Bert heeft fysieke pijn (onder andere fantoompijn na amputatie) en psychische klachten

mrt 2015 - mrt 2015 Bert komt in het verpleeghuis

mrt 2015 - mrt 2015 Bert meldt zich bij de gemeente in verband met huisvesting en financiële ondersteuning. Hij 

kan alleen telefonisch contact hebben vanwege zijn medische conditie. Hij komt niet 

in aanmerking voor urgentie, hij moet zelf reageren via het reguliere circuit. Er wordt 

uitgezocht of meneer in aanmerking komt voor een uitkering. Dan blijkt dat hij een 

lijfrentepolis heeft. Hij krijgt het advies deze te verkopen en eerst op te maken alvorens hij 

recht heeft op uitkering. Daarnaast krijgt hij het advies om toeslagen via de belastingdienst 

aan te vragen

mrt 2015 - mrt 2016 Bert schrijft zich in bij de gemeente waar hij huisvesting heeft gevonden. Bert komt op de 

wachtlijst van minimaal een jaar

apr 2015 - apr 2015 Indicatie voor verpleeghuis loopt af en er is druk om een nieuw huis te vinden. Gezondheid 

is nog te zwak om te verhuizen

jun 2015 - mrt 2016 Scenario 1: Bert blijft in verpleeghuis wonen tot maart 2016 in verband met de wachtlijst 

van een jaar (€ 17.000, kosten zijn tot september doorberekend maar lopen eigenlijk door 

tot maart 2016).

Scenario 2: Bert blijft nog enkele maanden in verpleeghuis. Het is niet ondenkbaar dat hij 

op straat komt te staan of naar het Leger des Heils moet (volgens eigen zeggen). 

Hij denkt dat zijn zus het niet zover zou laten komen. Maar zijn zus heeft ook medische 

klachten en kan eigenlijk niet voor hem zorgen. (inschatting van minimaal 2 maanden ex-

tra verpleeghuis, daarna naar zus: (€ 8.500). 

aug 2015 - sep 2015 Scenario 1: Geen thuiszorg/huishoudelijke zorg van toepassing.

Scenario 2: Persoonlijke verzorging thuiszorg bij zus thuis.

Huishoudelijke hulp start niet omdat Servicepleinmedewerker in de wijk een gesprek in 

thuissituatie heeft georganiseerd, wat nu niet plaatsvindt. Hierdoor schakelt Wmo-consu-

lent zelf geen huishoudelijke zorg in (Bert geeft dit zelf niet aan). 

juni 2015 - sep 2015 Psychische klachten nemen toe. Psycholoog en psychiater zijn frequent(er) betrokken. 

Herstel van Bert gaat langzamer

sep 2015 - sep 2015 Veel last van diabetes

sep 2015 - sep 2015 Aanval inwendige ontsteking

Ondersteuningsactiviteiten referente aanpak

Jan 2015 - feb 2015 Ziekenhuisopname € 26.100

jan 2015 - apr 2015 Maandelijkse controle diabeteswond in ziekenhuis € 560

mrt 2015 - jul 2015 Wekelijks bezoek van de psycholoog € 1.600

mrt 2015 - jul/sep 2015 Opname in een verpleeghuis
Scenario 1: € 17.000
Scenario 2: € 8.500

€ 26.100 
-

34.600

mrt 2015 - jul/sep 2015 Fysio & revalidatie (€ 700 per maand) € 3.500 
-

4.900

Aug 2015 Wmo-consulent zorgt voor zorg op medische indicatie (scenario 2) € 70

juli 2015 - sep 2015 Bezoek van psycholoog (wekelijks i.p.v. 2-wekelijks) € 960

jul 2015 - sep 2015 Bezoek psychiater voor extra medicatie (2 keer per maand i.p.v.  

maandelijks)

€ 570



Financierende 
partijen

Saldo Aanpak Referentie

Wmo € 1.032 € 550 € 1.582

Zorgverzekeraar € 28.047 € 46.143 € 74.190

Serviceplein € -3.811 € 3.811 € 0

€ 25.268 € 50.504 € 75.772

Uitvoerende 
partijen

Saldo Aanpak Referentie

Psycholoog € 20.130 € 2.080 € 22.210

Arts voor wondcontrole € 0 € 560 € 560

Verpleeghuis € 8.500 € 12.750 € 21.250

Thuiszorg € -756 € 2.268 € 1.512

Woningbouwvereniging € 0 € 0 € 0

Psychiator € 285 € 285 € 570

Outreachend werk € -3.881 € 3.881 € 0

Tom in de buurt € 0 € 0 € 0

Huishoudelijke hulp € -480 € 480 € 0

Welzijn- en participatie-
organisatie

€ 0 € 0 € 0

Revalidatie & Fysiotherapie € 1.400 € 2.100 € 3.500

Specialist € 0 € 26.100 € 26.100

Wmo-consulent € 70 € 0 € 70

€ 25.268 € 50.504 € 75.772
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Vergelijking oude en nieuwe werkwijze in beeld:

Kostenverloop per maand
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Tijdslijn in de 2 scenario’s: Interpretatie
In het verhaal van Bert wordt duidelijk dat het werken in de wijk van groot belang is geweest voor het herstel en 

positieve ontwikkelingen heeft gehad, met name op leefgebieden huisvesting en inkomen. Bert was wegens zijn 

ziekte en psychische klachten zelf niet in staat om administratieve zaken op te pakken, zoals het regelen van 

een huis, toeslagen en het bekijken van de opties voor inkomen. 

Een van de meest bepalende ondersteuningsactiviteiten is het warmhouden van de contacten met de woningcorporaties 

geweest. Daardoor kon hij thuis door thuiszorg verzorgd worden, wat zijn herstel naar eigen zeggen aanzienlijk 

heeft bevorderd. Zoals in de alternatieve situatie beschreven, is het aannemelijk dat Bert zonder ondersteuning 

van de Servicepleinmedewerker in de wijk langer in het verpleeghuis zou zijn verbleven. Verblijf in een verpleeg-

huis brengt hoge kosten met zich mee, die betaald worden door de zorgverzekeraar. Dat is de voornaamste reden 

dat de kosten in de situatie zoals die heeft plaatsgevonden aanzienlijk lager zijn dan in een aannemelijke alterna-

tieve aanpak. Met de berekening van de kosten zijn we zeer voorzichtig geweest. We hebben slechts twee maanden 

extra verpleeghuis meegenomen, terwijl het ook denkbaar zou zijn dat Bert in het verpleeghuis zou hebben moeten 

blijven totdat hij een woning zou vinden. De wachtlijst voor het vinden van een woning is een jaar, dat betekent dat 

de kosten voor het verpleeghuis tot maart 2016 zouden doorlopen (€ 4250 per maand van aug-feb = 7 x € 4.250 = 

€ 29.750). Een indicatie van de (toekomstige) kosten liggen dan vele malen hoger dan de kosten die hij nu maakt voor 

dagelijkse zorg in zijn woning (maandelijkse kosten: thuiszorg persoonlijke verzorging, uur per dag: € 756, twee keer 

per maand psycholoog: € 160, maandelijks psychiater: € 95, 1,5 uur per weer huishoudelijke hulp: € 120 per maand 

= €1.131 x 7 = € 7917). Deze bedragen zijn niet meegenomen in de berekening omdat we hebben gerekend tot 

september 2015, maar wel belangrijk te noemen.

Ook is het waarschijnlijk dat psychische ondersteuning intensiever zou zijn geweest als Bert niet in contact zou zijn 

met de Servicepleinmedewerker in de wijk. Bert benadrukte de positieve werking van het contact met de thuiszorg-

medewerker en Servicepleinmedewerker in de wijk op zijn herstel en psychische toestand.

In de sessie rondom de Effectencalculator kwam naar voren dat de Servicepleinmedewerker in de wijk steeds mee-

beweegt met Bert, hem zoveel mogelijk zelfstandig laat doen, omdat hij dat gewend was, en zaken overneemt als 

die meneer wegens zijn ziekte niet lukken. Deze manier van werken is duidelijk van waarde geweest in het proces. Bert 

kreeg altijd een eigen rol, hij heeft dat positief ervaren en wij denken dat dit een positieve uitwerking heeft gehad 

op zijn gevoel voor eigenwaarde. Ook de rol van de thuiszorg ervaart Bert als zeer positief. 

Zij vormen zijn dagelijkse houvast. 
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Idee en ontwikkeling:

www.e�ectencalculator.nl
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R E F E R E N T I E3.

 
 
 
 
 

Titel casus  (gebruik geen persoonsnamen):

Contactpersoon casus  (naam | email | telefoonnummer):

Beginsituatie

Meneer heeft in 2010 besloten te emigreren. Hij is al een tijd ziek maar 
heeft drie jaar geleden besloten in Bali te gaan wonen: 'liever pijn in de zon 
dan pijn in de regen'. Hij verkoopt al zijn spullen en vertrekt uit Nederland. 
Tot op dat moment heeft hij in Nederland een succesvolle carrière gehad 
als zelfstandig ondernemer in de creatieve sector. Zijn gezondheidstoe-
stand dwingt hem in januari 2015 met spoed terug te keren naar Neder-
land. Daar wordt hij opgenomen in het ziekenhuis en later in een verplee-
ghuis. Omdat hij geen bezttingen of woning meer heeft, komt hij in de 
problemen op het moment dat ontslag uit verpleeghuis in zicht komt. 

jan - feb 2015

Ziekenhuisopname 
2 maanden
€ 26.100

Maandelijkse controle
specialist € 560

jan - feb 2015

Ziekenhuisopname 
2 maanden
€ 26.100

Maandelijkse controle
specialist € 560

Januari 2015

Dhr B

EP

september 2015

Jan 2015

Spoedoperatie aan 
been. Later nog twee 
inwendige operaties en 
ambutatie van voorvoet.
Twee maanden zieken-
huisopname. 

Jan 2015

Spoedoperatie aan 
been. Later nog twee 
inwendige operaties en 
ambutatie van voorvoet.
Twee maanden zieken-
huisopname. 

Januari 2015

Dhr B komt acuut terug 
uit Bali (waar hij tot dan 
toe woont) vanwege 
kritieke medische situ-
atie

Januari 2015

Dhr B komt acuut terug 
uit Bali (waar hij tot dan 
toe woont) vanwege 
kritieke medische situ-
atie

maart -  mei 2015
Opname verpleeghuis
€ 17.600

Psycholoog (wekelijks)
€ 1.600

Fysio & Revalidatie
€ 2.100

Maart 2015

Dhr B komt in een ver-
pleeghuis terecht na 
ontslag uit ziekenhuis

Maart 2015

Dhr B komt in een ver-
pleeghuis terecht na 
ontslag uit ziekenhuis

maart - augustus 2015

Wekelijkse begeleiding 
(huisbezoeken) van
outreachend mw. 

€ 3696

€ 50.504

€ 75.772

Maart 2015

Via TOM in de buurt 

wordt dhr B aangemeld 

bij gemeen-

te/outreachend medew-

erker

juli - sept 2015

twee-wekelijks 
huisbezoek
psycholoog 

€ 480         

juni - sept 2015

Huishoudelijke hulp (1,5 
uur per week)
€ 480
Thuiszorg (1 uur per dag
ivm medicatie/wondzorg)
€ 2.268             

maart 2015

Dhr B schrijft zich in als 
woningzoekende. 

maart 2015

Meneer schrijft zich in 
als woningzoekende. 
Meneer komt op de 
wachtlijst van minimaal 
een jaar

juli - sept 2015

Bezoek van psycholoog 
(wekelijks i.p.v. 2-wekeli-
jks) 

€ 960 

Aug 2015

WMO-consulent zorgt 
voor zorg op medische 
indicatie 

€ 70

april 2015

Indicatie verpleeghuis 
loopt af.Via interventie 
specialist wordt indi-
catie verlengd (gezond-
heidstoestand is niet 
stabiel genoegd)

april 2015

Indicatie verpleeghuis 
loopt af.Via interventie 
specialist wordt indi-
catie verlengd (gezond-
heidstoestand is niet 
stabiel genoegd)

juli-sept 2015

Bezoek psychiater voor 
extra medicatie (2 keer 
per maand i.p.v. maan-
delijks) 

€ 570 

Maart 2015

Meneer meldt zich bij de gemeente ivm 
huisvesting en �nanciële ondersteuning. Hij 
kan alleen telefonisch contact hebben 
vanwege zijn medische conditie. Hij komt 
niet in aanmerking voor urgentie, hij moet 
zelf reageren via het reguliere circuit. Er 
wordt uitgezocht of meneer in aanmerking 
komt voor een uitkering. Dan blijkt dat hij 
een lijfrentepolis heeft. Hij krijgt het advies 
deze te verkopen en eerst op te maken 
alvorens hij recht heeft op uitkering. 
Daarnaast krijgt hij het advies om toeslagen 
via belastingdienst aan te vragen.

Aug-sept 2015
Scenario 1: geen thuiszorg/huishoudelijke 
zorg van toepassing
Scenario 2: persoonlijke verzorging 
thuiszorg bij zus thuis
Huishoudelijke hulp start niet omdat 
outreachend medewerker een gesprek in 
thuissituatie heeft georganiseerd, wat nu 
niet plaatsvindt. Hierdoor schakelt 
WMO-consulent zelf geen huishoudelijke 
zorg in (meneer geeft dit zelf niet aan). 

Psychische klachten nemen toe. Psycholoog 
en psychiater zijn frequent(er) betrokken
Herstel van meneer gaat langzamer

Juli-september 2015

Scenario 1: meneer blijft in verpleeghuis 
wonen tot maart 2016 ivm wachtlijst van 
een jaar (€ 17.000, kosten zijn tot september 
doorberekend maar lopen eigenlijk door tot 
maart 2016)
Scenario 2: meneer blijft nog enkele 
maanden in verpleeghuis. Het is niet 
ondenkbaar dat hij op straat komt te staan, 
of naar het leger des heils moet (volgens 
eigen zeggen). Hij denkt dat zijn zus het niet 
zover zou laten komen. Maar zijn zus heeft 
ook medische klachten en kan eigenlijk niet 
voor hem zorgen. (inschatting van minimaal 

juli-sept 2015

Bezoek psychiater
ivm extra medicatie

€ 285

 

juni 2015

Dhr B heeft woning 
gevonden en verhuist 
naar seniorenwoning. 

augustus 2015

Inkomsten zijn geregeld 

maart 2015

Brede intake door out-
reachend medewerker

€ 115

juni 2015

Huisbezoek outr. 

medewerker 

en WMO-consulent 

€ 70 (bovenop traject 

outr. medewerker)  

maart -  juli of sept 2015
Opname verpleeghuis
€ 26.100

Psycholoog (wekelijks)
€ 1.600

Fysio & Revalidatie
€ 3.500 
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