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Mondelinge vragen van de PvdA over Driezorg
Raadsvergadering van 14 december 2015
Geacht college,
Afgelopen zaterdag stond er in de Stentor dat Driezorg in het nauw is door het zorgproject van een
verzekeraar. Zilveren Kruis Achmea start in 2016 met een nieuwe manier van inkoop van
wijkverpleging. Er wordt niet langer betaald voor de geleverde zorg die per uur of per behandeling
gedeclareerd wordt. De Zorgorganisaties spreken vooraf een jaarlijks budget af met de verzekeraar
voor het leveren van zorg aan de hele wijk. Deze nieuwe manier van budgetfinanciering gaat
starten in de drie gemeenten Utrecht, Zwolle en Ommen/ Hardenberg.
Vijf thuiszorgorganisaties hebben in Zwolle een contract gekregen van Zilveren Kruis Achmea om
ieder in een wijk actief te zijn.
Een aantal thuiszorgorganisaties hebben geen contract kunnen afsluiten met het Zilveren Kruis
Achmea. Dit zal voor deze organisaties, zoals bijvoorbeeld Driezorg zeker invloed hebben op de
werkgelegenheid. Driezorg is door Zilveren Kruis uitgesloten omdat ze tot 1 januari 2016 zeker
onder verscherpt toezicht staan van de inspectie. Driezorg levert zorg aan de aanleunwoningen
zoals dat de wijkverpleging van Driezorg gaat naar mensen die op de knop van hun
personenalarmering hebben gedrukt om gelijk zorg te leveren. Doordat de wijkverpleging zo dicht
bij is, kunnen ze snel kijken wat er aan de hand is.
De PvdA heeft vernomen dat daarom veel mensen die in de aanleunwoningen zorg krijgen van
Driezorg onrustig zijn, omdat ze bang zijn dat ze straks naar een andere thuiszorgorganisatie
moeten, die verder van hun weg is.
De PvdA heeft de volgende vragen aan de wethouder:
-

Heeft u contact gehad met het Zilveren Kruis Achmea dat zij deze proef in Zwolle uitvoeren
en heeft u invloed gehad met welke partijen zij contracten afgesloten hebben?
Bent u op de hoogte van de onrust die nu ontstaan is bij de mensen, die bij de
aanleunwoningen van Driezorg wonen?
Geldt deze situatie voor meer mensen die van een verzorgingshuis wijkverpleging krijgen?
Zo ja, welke contacten heeft u met Zilveren Kruis Achmea om deze meest logische en
vertrouwde situatie voort te laten bestaan voor deze mensen?
Is het duidelijk welke gevolgen deze situatie heeft bij intramurale organisaties zoals
Driezorg die ook wijkverpleging geven.
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