EMB Nederland,
voorheen
23 april 2019, Utrecht
Geachte Hugo de Jonge,
Als vereniging EMB Nederland (voorheen BOSK) willen wij u graag attenderen op hoe, een op zich
goedbedoelde maatregel, qua uitvoering totaal verkeerd uitpakt voor de ernstig meervoudig
beperkte kinderen die een Kinderdienstencentrum (KDC) of een Orthopedisch dienstencentrum
(ODC) bezoeken.
Door samenloop van verschillende maatregelen worden ouders van thuiswonende ernstig
meervoudig beperkte kinderen met een verdubbeling van de kosten voor de dagopvang
geconfronteerd en wel met terugwerkende kracht. Hier moeten wij namens deze ouders met klem
tegen protesteren.
In de loop van vorig jaar heeft u besloten dat voor ernstig meervoudig beperkte (emb) kinderen de
tot dan toe gebruikelijke 1 op 5 begeleiding (tijdens de dagopvang) niet toereikend was om passende
zorg aan deze groep kinderen te bieden. De begeleidingsnorm is nu vastgesteld op 1 begeleider per 3
kinderen. Voor deze groep complex gehandicapte kinderen is dat natuurlijk geweldig fijn. Het verlicht
tevens de werkdruk bij de begeleiders dus ook voor de werkgevers, de zorgaanbieders, was dit
welkome regelgeving.
Helaas heeft de invoering van deze maatregel, tegelijkertijd met de invoering van een nieuw
financieringsmodel voor de zorgkosten een zeer negatief effect op het tarief wat ouders hiervoor
moeten afdragen vanuit het hun Zorg Zwaarte Pakket (ZZP). Het ZZP bepaalt welk budget er
beschikbaar is voor de begeleiding, verpleging en verzorging van het gehandicapte kind.
Tot 1 januari vielen de kosten van de functie begeleiding groep aan emb kinderen in de categorie
“midden”. Nu de begeleidingsnorm opgeschaald is, worden de emb kinderen in de categorie “zwaar”
geplaatst. De reden hiervan ontgaat ons maar het heeft wel tot gevolg dat de kosten voor de opvang
enorm toenemen.
In de oude regeling waren ouders 30 tot 40 % van hun zorgbudget kwijt aan de kosten voor het
Kinderdagcentrum of Orthopedisch Dagcentrum. Door de gewijzigde regelgeving en het nieuwe
financieringsmodel zijn ze nu gemiddeld 80% van hun budget kwijt.
U kunt u vast wel voorstellen dat er dan onvoldoende budget overblijft om de zorg thuis
verantwoord vorm te kunnen geven.
De zorgaanbieders en zorgkantoren voeren deze nieuwe regels met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2019 in. Wij vinden dit onacceptabel! Prijsverhogingen, lees prijsverdubbelingen met
terugwerkende kracht! Hier protesteren we met klem tegen. Ouders worden totaal overvallen door
deze maatregelen en komen in grote problemen met de afspraken die zij reeds gemaakt hebben met
zorgverleners, met medewerkers, voor het leveren van zorg thuis.
Waar wij als vereniging over verbaasd zijn is het feit dat de zorgaanbieders, hier zonder slag of stoot
aan meewerken. De zorgaanbieders zouden zich toch moeten realiseren dat zo’n verhoging van de

tarieven, ouders thuis in de problemen brengen. Ook het feit dat Zorgkantoren hierin geen
verantwoordelijkheid op zich nemen vinden wij zeer teleurstellend.
Uw geeft telkens aan de administratieve lasten rondom de zorg te willen veranderen, maar ongewild
neemt hierdoor de last voor ouders weer fors toe. Wij vragen u met klem om zo spoedig mogelijk in
te grijpen op de beschreven problematiek.
Wij, de vereniging EMB Nederland (voorheen BOSK), stellen voor dat de zorgaanbieders tezamen
met de zorgkantoren voor deze tariefsverhoging meerzorg aanvragen, zodat het besteedbare budget
voor de zorg thuis onveranderd blijft.
Indien gewenst denken wij graag met u mee of komen de problematiek uitgebreider toelichten.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
Directie en Bestuur vereniging EMB Nederland ( voorheen BOSK)
(Vereniging EMB Nederland: Geert Benjamins, Erika van de Bilt, Marcel Snijders, Serpil Eskici en Elke
Marijnusse;
EMB Nederland: directeur Joop Beelen)

