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De kwaliteit van leven van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) staat onder 

druk. Het geld voor een zorgprofiel voor de verzorging van mensen met een ernstig 

meervoudige beperking gaat volledig op aan noodzakelijke basiszorg zoals wassen, voeden en 

medicatie. Er is te weinig tijd voor extra aandacht voor de cliënt; voor ontwikkelingsgerichte 

zorg bijvoorbeeld. Ook ernstig meervoudig beperkte mensen hebben recht op een zinvol en 

waardig leven! 

 

Aanvraag meerzorg te ingewikkeld 

De regeling meerzorg, die bedoeld is voor extra financiering, kan uitkomst bieden; zowel in 

een instelling als bij zorg thuis. Toch doen maar weinig zorgaanbieders en andere 

zorgverleners een beroep op deze regeling voor cliënten met een ernstig meervoudige 

beperking. De aanvraag van meerzorg voor deze groep is te ingewikkeld en niet passend. Er 

moet veel worden aangeleverd: doelbeschrijvingen, werkwijzen, evaluatiecriteria, motivatie en 

een budgetplan. Dit is gericht op de groep met ernstige gedragsproblemen in de 

gehandicaptenzorg; de groep mensen waarvoor de regeling vooral wordt toegepast.  

 

Voorstel  

De aanvraag van de regeling voor EMB-clienten moet eenvoudiger en toegankelijker. De VGN 

heeft daarvoor de volgende voorstellen: 

 

1. Een eenvoudige aanvraag 

Schrap de ingewikkelde beschrijvingen van doelen, werkwijzen, criteria en motivaties 

die bedoeld zijn voor clienten met ernstige gedragsproblemen. De standaard aanvraag 

omvat teveel overbodige aspecten. Bij EMB zijn er (meestal) geen gedragsmatige 

behandeldoelen te formuleren; de reden voor meerzorg bij EMB ligt met name in 

fysieke (somatische) beperkingen en is ontwikkelingsgericht; gedragsproblemen zijn 

bijkomend en van een andere orde als bij VG7. Hier gaat het structureel om borging en 

vergroting van kwaliteit van leven. 

 

2. Groepsmeerzorg bij EMB 

De VGN stelt voor groepsmeerzorg ook toe te passen bij de EMB doelgroep. 

Meerzorg wordt nu alleen toegekend aan individuele cliënten. Bij groepsmeerzorg 

conform het experiment proeftuinen meerzorg 2.0 kunnen de middelen worden ingezet 

voor alle cliënten in de groep en voor specifieke opleiding of training van betrokken 

medewerkers. Dit blijkt een efficiënte en effectieve wijze te zijn om de geschetste 

problemen op te lossen.  

 

3. Meerzorg-budget 

Laat zorgaanbieders / zorgverleners in overleg met het zorgkantoor een meerzorg-

budgetberekening maken. Het sjabloon kan daarbij als hulpmiddel dienen maar moet 

geen verplichting zijn of beletsel vormen. 

 

4. Geld voor groei EMB-meerzorg 

De VGN verwacht in 2018 een groei van het aantal meerzorgaanvragen en 

toekenningen. In de contracteerruimte moet daar rekening mee worden gehouden, 

opdat er voldoende middelen beschikbaar zijn. 
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