Den Haag, 30 maart 2015

Betreft: mogelijke wachtlijsten in de wijkverpleging

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

De PvdA heeft kennis genomen van de antwoorden op schriftelijk vragen over mogelijke wachtlijsten in de
wijkverpleging. De PvdA is verbaasd over de antwoorden, waarin wordt verwezen naar de
verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. De PvdA is van mening dat de wethouder in elk geval bij de
zorgverzekeraars moet achterhalen hoe het staat met mogelijk oplopende wachtlijsten voor wijkverpleging. In
aanvulling stellen wij dan ook de volgende vragen:
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wat is de reden dat het zo lang heeft geduurd alvorens de vragen over vermeende wachtlijsten
konden worden beantwoord?
Wat maakt dat de wethouder geen gegevens krijgt over vraag en aanbod van de wijkverpleging? Wat
heeft de wethouder hier zoal toe ondernomen?
Is de wethouder het eens met onze stelling dat het in het belang is van alle Hagenaars dat de
wethouder zorg de nodig gegevens krijgt over het zorgaanbod in de stad? Op welke wijze gaat u
alsnog proberen de nodige gegevens te achterhalen?
Bent u het met ons eens dat de wijkverpleegkundige – zowel segment 1 als segment 2 – sterk
verbonden moeten zijn met de sociale wijkzorgteams? Waarom lukt het dan niet om tot informatieuitwisseling met de zorgverzekeraars af te spreken?
Bent u bereid meer regie te nemen ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit van de
wijkverpleegkundigen in Den Haag, omdat dit een onlosmakelijk deel vormt van het totaal aan
zorgvoorzieningen in de Haagse wijken? Zo ja, gaat u dit vormgeven door steviger afspraken te maken
met de zorgverzekeraars?
Bent u op de hoogte van het in de Tweede Kamer aangenomen amendement Van Dijk (33841 nr. 12)
dat gemeenten en verzekeraars verplicht samen te werken? Bent u van mening dat op dit moment
wordt gehandeld naar dit amendement, gezien de gebrekkige informatie-uitwisseling met de
verzekeraars? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Zijn er andere signalen voor oplopende wachtlijsten in de wijkverpleging? Welke signalen krijgt u van
aanbieders van wijkverpleging? Welke signalen krijgt u van de sociale wijkzorgteams? Welke signalen
krijgt u van cliënten en cliëntenvertegenwoordigers?
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