
Spectrum

Tijdschr gezondheidswet (2018) 96:307–308
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0199-x

Mensenmet een chronische aandoening of beperking zijn
weinig positief over het contact met de gemeente

Corine Zijderveld

Published online: 30 October 2018
© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Gemeenten hebben de taak om mensen te ondersteu-
nen zodat zij zelfredzaam zijn en kunnen participeren.
Dit is vooral belangrijk voormensen die opmeerdere le-
vensterreinen beperkingen ervaren en baat hebben bij
een integrale aanpak. Deze Spectrum-bijdrage geeft in-
zicht in de manier waarop mensen die een beroep doen
op deWmo 2015 de inspanningen van de gemeenten er-
varen en beantwoordt de vraag of zij zich voldoende on-
dersteund voelen. Dit biedt gemeenten handvatten om
beter aan te sluiten op de behoeften vanmensenmet een
chronische aandoening of beperking.

Burgers zijn nog geen gelijkwaardige gespreks-
partner

Uit onderzoek onder mensen die de overgang van
AWBZ naar Wmo hebben meegemaakt, weten we
dat mensen schromen om met zorgvragen bij de ge-
meente aan te kloppen. Zij ervaren de gemeente niet
als ‘aanspreekbaar en dichtbij’. Gesprekken kunnen
moeizaam verlopen, ook omdat burgers niet altijd
(goed) in staat zijn om hun zorgvraag, hun toekomst-
plan en hun eigen mogelijkheden duidelijk onder
woorden te brengen. Verder valt op dat het in deze
gesprekken bijna nooit gaat over het effect van de
geboden zorg en ondersteuning, en over de vraag of
die passend is (geweest) [1].

Leven met een chronische aandoening of beper-
king

Het hebben van een chronische aandoening of beper-
king heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven.
De gevolgen zijn onder meer zichtbaar in de manier
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waarop mensen hun dagelijks leven waarderen. Bijna
een op de drie mensen met een chronische aandoe-
ning of beperking is ontevreden over het eigen leven.
Zij geven hun dagelijks leven een 6 of lager [2].

Mensen met een chronische aandoening of beper-
king ervaren op verschillende levensgebieden belem-
meringen. Een aanzienlijk deel van de mensen geeft
aan dat zij met andere of meer hulp en/of hulpmidde-
len beter kunnen leven zoals bij hen past (zie tab. 1).
Zo zegt ongeveer 40% dat zij met hulp(middelen) be-
ter zouden kunnen gaan en staan waar zij willen, hun
huis op orde zouden kunnen houden of sociale con-
tacten zouden kunnen hebben. Dit zijn zaken waar
gemeenten mensen bij kunnen ondersteunen.

Naarmate mensen op meer levensgebieden belem-
meringen ervaren, beoordelen ze hun dagelijks leven
slechter. Ruim vier op de tien mensen met een beper-
king ervaart belemmeringen op vier of meer levens-
gebieden en geeft aan dat het beter kan (niet in de
tabel).

Een belemmering op een bepaald levensgebied kan
vergaande invloed hebben op andere levensgebieden.
Zo ervaart iemand die belemmerd is in zijn mobiliteit
buitenshuis veelal ook belemmeringen bij het bood-
schappen doen en het onderhouden van sociale con-
tacten. Het is van belang dat bij gemeenten meer
aandacht komt voor de relatie tussen levensgebieden
en daarbij passende oplossingen.

Contact met de gemeente

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat
laat zien waar goede zorg om draait: door twee keer
per jaar een online vragenlijst in te vullen geven pa-
tiënten/cliënten aan wat voor hen belangrijk is. Ruim
16.000 van de deelnemers van Mijnkwaliteitvanle-
ven.nl met een chronische aandoening of beperking
hebben contact gehad met de eigen gemeente tijdens
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Tabel 1 Uitkomsten op negen levensgebieden op basis van 31.977 deelnemers met een chronische aandoening of beper-
king

Levensgebied Het gaat goed met eventueel aanwe-
zige hulp en/of hulpmiddelen (%)

Het kan beter met beter met pas-
sende hulp en/of hulpmiddelen (%)

Het gaat niet goed. Ik weet niet
hoe het beter kan (%)

Gaan en staan 53 40 7

Huis op orde 58 37 5

Rol thuis 60 33 7

Tijd besteden 58 35 7

Inkomen 61 30 9

Sociale contacten 61 32 7

Persoonlijke verzorging 76 20 4

Werk 63 23 15

Opleiding 67 20 13

hun zoektocht naar passende hulp of hulpmiddelen.
Een derde (35%) van hen was hierover tevreden (zij
gaven het contact een 7 of hoger), maar eveneens een
derde (34%) was ronduit ontevreden (zij gaven het
contact een 4 of lager). Niet alleen geven deelnemers
aan dat er in het contact met de gemeente te wei-
nig aandacht is voor de belemmeringen die mensen
in het dagelijks leven ervaren, maar ook vragen zij
zich bezorgd af of ze de eventuele kosten wel kunnen
opbrengen.

Gemeenten kunnen het verschil maken

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiën-
tenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo,
Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB, NOOM
en Ieder(in). Het samenwerkingsverband vraagt ge-
meenten om meer aandacht te schenken aan het wel-
zijn van mensen met een aandoening of beperking.
Als mensen op meerdere levensgebieden problemen
ondervinden, heeft dat grote gevolgen voor de kwa-
liteit van leven. Gemeenten kunnen daarin het ver-
schil maken door een integrale aanpak en een gesprek
waarin er aandacht is voor alle levensgebieden. De
uitdaging voor de gemeente bestaat eruit dat ze ervoor

moet zorgen dat burgers de gemeente ook als dicht-
bij ervaren. Zorg er als gemeente voor dat burgers
een gelijkwaardige gesprekspartner kunnen zijn. Dat
betekent bijvoorbeeld dat gemeenten heldere infor-
matie moeten presenteren over het ondersteunings-
aanbod en de mogelijkheden om je voor te bereiden
op een gesprek. Goed geïnformeerde en goed voorbe-
reide burgers maken het simpeler om echt samen te
zoeken naar integrale en passende oplossingen.
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