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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z00906
Vragen van de leden Kerstens (PvdA) en Laan-Geselschap (VVD) aan de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Ouders die
thuis voor ernstig ziek kind zorgen, krijgen minder geld» (ingezonden
22 januari 2020).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Ouders die thuis voor ernstig ziek
kind zorgen, krijgen minder geld»?1
Vraag 2
Is de wetgeving omtrent het voor vergoeding via een persoonsgebonden
budget (pgb) in aanmerking komen voor door ouders te verrichten (medische) handelingen zoals bijvoorbeeld het verwisselen van een katheter of het
verzorgen van een infuus veranderd?
Vraag 3
Hoe waardeert u de inzet van ouders die ervoor kiezen hun ernstig zieke kind
zo veel mogelijk thuis te laten opgroeien en daarbij méér dan de gebruikelijke
zorg (zoals bijvoorbeeld aan- en uitkleden, tanden poetsen, in bad doen en
verschonen) verlenen? Vindt u ook dat het, óók gelet op de grote personeelstekorten in de zorg, te prijzen is dat ouders dat doen? Kunt u zich voorstellen
dat het voor het kind in kwestie fijn is thuis (in de gezinssituatie) te kunnen
(ver-)blijven en verzorgd en verpleegd te worden?
Vraag 4
Hoe waardeert u de handelwijze van Kinderthuiszorg dat van de ene op de
andere dag eigenstandig besloten heeft de onder vraag 2 bedoelde medische
handelingen te beschouwen als «gebruikelijke zorg» die niet voor vergoeding
in aanmerking komt?
Vraag 5
Heeft u kennisgenomen van het feit dat niet alleen de Belangenvereniging
Intensieve Kindzorg en Per Saldo, maar ook de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland uitdrukkelijk afstand nemen van de
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handel- en (klaarblijkelijke) zienswijze van Kinderthuiszorg als onder vraag 3
bedoeld?
Vraag 6
Bent u op de hoogte van het feit dat ouders in het geval van het verrichten
van de hier aan de orde zijnde handelingen 23 euro per uur ontvangen terwijl
de kosten van Kinderthuiszorg zelf voor dergelijke handelingen bijvoorbeeld
80 tot 100 euro per uur bedragen? Wat vindt u hiervan?
Vraag 7
Wat vindt u van het feit dat er blijkbaar verschil van inzicht en dus ook
behandeling is tussen ziektekostenverzekeraars?
Vraag 8
Bent u bereid u sterk te maken voor het met behulp van een pgb voor
vergoeding in aanmerking blijven komen van de hier aan de orde zijnde
handelingen?
Vraag 9
Bent u op de hoogte van het feit dat op het adres van Kinderthuiszorg nog
méér dan tien andere (zorg-)BV’s staan ingeschreven? Is dat gebruikelijk?
Vindt u dat wenselijk?
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