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De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en
Gezin1 heeft op 27 oktober 2009 gesproken over de reactie van het ministerie van VWS van 24 september 2009 op het halfjaarlijks rappel van
toezeggingen (32 123 XVI, A en bijlagen).
Naar aanleiding daarvan heeft zij de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport op 1 december 2009 een brief gestuurd.
De staatssecretaris heeft op 18 januari 2010 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin,
Warmolt de Boer

1

Samenstelling:
Werner (CDA), Van den Berg (SGP), Dupuis
(VVD), (vice-voorzitter, Rosenthal (VVD),
Swenker (VVD), Tan (PvdA), Van de Beeten
(CDA), Slagter-Roukema (SP), (voorzitter),
Linthorst (PvdA), Biermans (VVD), Putters
(PvdA), Hamel (PvdA), Engels (D66), Thissen
(GL), Goyert (CDA), Peters (SP), Quik-Schuijt
(SP), Huijbregts-Schiedon (VVD), Laurier (GL),
Ten Horn (SP), Meurs (PvdA), Leunissen
(CDA), De Vries-Leggedoor (CDA), Koffeman
(PvdD), Kuiper (CU), Lagerwerf-Vergunst (CU),
De Boer (CU), Yildirim (Fractie-Yildirim),
Flierman (CDA) en Benedictus (CDA).

KST139937
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2010

Eerste Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 123 XVI, C

1

BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT
Den Haag, 1 december 2009
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en
Gezin heeft op 27 oktober 2009 gesproken over de reactie van het ministerie van VWS van 24 september 2009 op het halfjaarlijks rappel van
toezeggingen (32 123 XVI, A en bijlagen).
De leden van de fracties van de PvdA en van de SP hebben nog een vraag
naar aanleiding van de toezegging Communicatie over mantelzorgcompliment en nulurenindicatie (T00990), zoals die is gedaan tijdens de behandeling van de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de
Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering
aan mantelzorgers (31 317).1
Zorgbehoevenden die recht hebben op AWBZ-zorg maar daar geen
gebruik van wensen te maken, kunnen door middel van een nulurenindicatie hun mantelzorger alsnog in aanmerking laten komen voor een
mantelzorgcompliment. Toegezegd is dat via gemeenten, huisartsen en
andere hulpverleners meer bekendheid zal worden gegeven aan deze
mogelijkheid.
De leden van fracties van PvdA en SP hebben kennis genomen van de
nieuwe regeling mantelzorg die per 1 augustus 2009 is ingegaan, maar
constateren dat de mogelijkheid van de nulurenindicatie niet is opgenomen. Waarom is deze optie niet meegenomen in de herziene regeling
en op welke wijze zal deze mogelijkheid breder onder de aandacht van
zorgbehoevenden en mantelzorgers worden gebracht?
De commissie ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.
De voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin,
T. M. Slagter-Roukema

1

Handelingen I 2008/2009, nr. 27,
p. 1394–1409.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 123 XVI, C

2

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 18 januari 2010
In uw brief van 1 december 2009 vraagt u mij waarom in de Regeling
waardering mantelzorgers niet de mogelijkheid van een nulurenindicatie
is opgenomen. Tevens vraagt u op welke wijze deze mogelijkheid breder
onder de aandacht van zorgbehoevenden en mantelzorgers is gebracht.
De zogenaamde nulurenindicatie is niet in de Regeling waardering
mantelzorgers opgenomen omdat het niet gaat om een op zichzelf staand,
apart formeel juridisch criterium waaraan moet worden voldaan om in
aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment. In de Regeling
wordt aangegeven dat de zorgvrager moet beschikken over een indicatie
voor extramurale AWBZ-zorg met een geldigheidsduur van ten minste
371 dagen. Een nulurenindicatie – mits voor extramurale AWBZ-zorg en
met een geldigheidsduur van ten minste 371 dagen – is eenzelfde indicatie
als een indicatie waarbij de gevraagde professionele zorg wel wordt geleverd.
Aan het afgeven van een nulurenindicatie liggen dezelfde werkzaamheden
ten grondslag als aan een ««normale»» indicatie. Formulieren moeten
worden ingevuld en verwerkt, de persoonlijke situatie van de zorgvrager
moet worden bezien, etcetera. Dit kan nogal wat tijd in beslag nemen. Een
groot aantal verzoeken om nulurenindicaties zou ertoe kunnen leiden dat
de afhandeling van indicatieaanvragen voor mensen die zijn aangewezen
op professionele zorg, vertraging zou ondervinden. Juist op het moment
dat het CIZ druk doende was met de herindicaties in het kader van de
pakketmaatregel AWBZ. Dit vond ik kwetsbaar. Het CIZ heeft inmiddels de
noodzakelijke handelingen om een nulurenindicatie te krijgen aanzienlijk
vereenvoudigd. De herindicatie in het kader van de AWBZ vordert
gestaag. Daardoor wordt vertraging van andere aanvragen voorkomen. Ik
zal nu de mogelijkheden om via een nulurenindicatie in aanmerking te
komen voor een mantelzorgcompliment breder communiceren. Zo neem
ik in de brochure ««Ik heb wat, krijg ik ook wat?»» een passage op over
het mantelzorgcompliment en in het bijzonder over de nulurenindicatie.
Deze brochure biedt een overzicht van compensatieregelingen voor
mensen die wegens een handicap, chronische ziekte of ouderdom hoge
kosten moeten maken.
Ook op de website van mijn departement zal op de mogelijkheden van
een nulurenindicatie worden gewezen.
Ten slotte wordt deze maand begonnen met een project (samen met de
Landelijke Huisartsenvereniging, het Nederlands Huisartsengenootschap,
Mezzo en het Expertisecentrum Mantelzorg) dat erop is gericht de informatie over ondersteuning van mantelzorgers vanuit de huisartsenpraktijk
te versterken.
In dat kader zal ook aandacht worden besteed aan het mantelzorgcompliment en de mogelijkheden van een nulurenindicatie.
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M. Bussemaker
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