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Breda, 30 juli 2019 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Eenzaam wachtend in het ziekenhuis 
 
Geacht College, 
 
Nog niet zo lang geleden werden wij gebeld door een Bredanaar vanuit het 
ziekenhuis. Hij mocht naar huis als hij wijkverpleging had geregeld voor bepaalde 
handelingen. Hij vroeg of  wij hem kon helpen aan een zzp’er want alle reguliere 
aanbieders hadden een opnamestop. Helaas bleek ook onder de zzp’ers niemand op 
korte termijn ruimte te hebben voor deze meneer. Hij mocht eigenlijk niet naar huis, 
maar is tegen het advies in toch gegaan. Waarom in een “duur” ziekenhuisbed gaan 
wachten op iets wat juist aan huis kan? Wijkverpleging en verzorging zijn daar toch 
voor?  
  
Deze meneer vertelde ook over een vrouw van 96 jaar oud die hij sprak in het 
ziekenhuis. Ze vertelde hem, met een traan rollend over haar wangen, dat ze 
eigenlijk al een week naar huis mocht. Maar de zorg thuis was nog niet geregeld. Ze 
wilde heel graag naar haar eigen huisje terug met haar familie  en kleinkinderen in de 
buurt. 
 
Helaas bereiken ons de afgelopen tijd steeds vaker dit soort trieste geluiden. Door 
onder andere de bezuinigingen op de thuiszorg en de sluiting van de 
verzorgingshuizen is de overgang van ziekenhuis terug naar huis een groot 
probleem. Zo groot dat er vanuit ziekenhuispersoneel zelfs wordt ontraden de 
transferverpleegkundige in te schakelen en vooral zelf actie te ondernemen. De 
transferverpleegkundige heeft vaak weken nodig om de hulp thuis in orde te krijgen 
die nodig is voor een verantwoorde overstap, terug naar huis. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1 Bent u bekend met het probleem van niet naar huis kunnen van 
ziekenhuispatiënten omdat er geen hulp thuis geregeld is?  



2 Heeft u inzicht in omvang van dit probleem in Breda? Hoeveel mensen 
moesten er wachten in 2018 en tot op heden in 2019 en hoeveel dagen 
betrof dit dan? 

3 Welke oorzaken ziet u voor de problemen rondom thuiszorg na een 
ziekenhuisopname?  

4 Op welke wijze zet u zich, samen met zorgaanbieders,  in om het probleem 
aan te pakken? 

5 Zijn er gesprekken met de zorgverzekeraars over inkoop van voldoende 
zorg en wat zijn de uitkomsten hiervan? 

6 Heeft u gesprekken met WMO-consulenten hierover, en wat leveren deze 
gesprekken op? 

7 Heeft u er zicht op, hoe vaak er nieuwe (zorg)problemen ontstaan, doordat 
mensen zonder de juiste hulp geregeld te hebben thuis, toch naar huis 
gaan?  
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Inge Verdaasdonk    
Raadslid SP Breda 
 
  

 
 


