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Deel 4: het RIO-lozetijdperk,
een tijd om naar terug te verlangen?
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nderstaand de vierde bijdrage in de serie:
'Indicatiestelling en individualisering: over de
paradoxvan een individualiserendtijdsgewricht'.
In dit artikel wordt de problematiek rond de Regionale
Indicatie Organen (RIO's) behandeld. Het doel is opheldering
te verschaffen
over de filosofie
deze
(voor de
gemeentelijke
indicatiecommissies
in achter
de plaats
gekomen)

regelingen en voorzieningendie elk hun eigen
leven leidden en niet op elkaar afgestemd
waren. Het betrof instellingen, regelingen en
voorzieningen voor ouderen en gehandicapten.
De Wet op de Bejaardenoorden(WBO) viel
onder
de provincie.
Thuiszorg
en het
Groene
Kruis (beide
AWBZ)De
stelden
indicaties
voor
hun

RIO's, waartegen de huisartsen en thuiszorgorganisaties
grote bezwaren hadden. Wat is de meerwaardevan de
RIO's vanuit maatschappelijk perspectief? Is het RIO-loze
tijdperk een tijd om naar.terug te verlangen?

eigen klanten en konden zo de lengte van hun
eigen wachtlijsten beïnvloeden(waarbij ook
andere dan zorginhoudelijke motieven werden
gehanteerden regelmatig werd over. of onder.
geïndiceerd).Ook bleekdat door dit systeemvan

Elke verandering roept weerstandenop, vooral
wanneer niemand goed begrijpt waarom de

(ongecontroleerd)wachtlijstbeheerpersonen
vaak op meerderewachtlijsten stonden,waar.
door op een kunstmatige manier 'lange' wacht-

veranderingnodig is. Wat is d~ meerwaardevan
de RegionaleIndicatie Organen (RIO's) vanuit
maatschappelijkperspectief?Vooropgesteldis
dat met de individualisering, met bijbehorende
strikt privé gekleurde 'eisen' en wensen,de

lijsten in stand werden gehouden(de oplossing
hiervoor was natuurlijk om bij de overheid aan
te kloppen voor meer geld). De Wet voorzieningen gehandicapten(Wvg) werd door de
gemeenten uitgevoerd,de gemeentelijkeindi-

complexiteitvan de samenlevingis toegenomen.
Om het voor iedereenoverzichtelijk te houder("
is, of we willen of niet, niet te ontkomen aan een
zekerevereenvoudiging.Dit leidt paradoxaal
genoeg- zeker op korte termijn - tot het
verwijt dat het allemaal veel ingewikkelder,
'bureaucratischer'is geworden. Men moet

catiecommissiesstelden (AWBZ-)indicaties
voor verzorgings- en verpleeghuizenen voor
transmurale zorg. Geldstromenliepen langs de
weg van de AWBZ (zorgverzekeraars),
de WBO
(provincies) en de Wvg (gemeenten).Er waren
ruim 300 gemeentelijkeindicatiecommissies
actief, die - net zoals de zojuist genoemde

intussen, om iets te kunnen begrijpen van de

thuiszorginstellingen

verder strekkendebetekenisvan veranderingen,
natuurlijk wel bereid zijn de eigen grenzen
'over te steken' en open willen staan voor
afwegingenvan algemeenbelang.

de regionalisering betrof het verlies

in indicatiestellinghadden,zodatin Middelburg
geheel andere uitgangspuntenwerden gehanteerd dan In Groningen. Uniformering en
regionalisering moestenhieraan een eind
maken. Een belangrijk punt van kritiek op de
regionalisering betrof het verlies van klein.
schaligheid. Het is niet meer de gemeentelijke
indicatiecommissie van een betrekkelijk klein

van kleinschaligheid.

dorp die de indicaties stelt voor het enige

Een belangrijk punt van kritiek op

Voor en na het RIO
Hoe was de zorgverlening georganiseerdtoen
de RIO's er nog niet waren? Kortweg komt het
hierop neer:er was een ratjetoevan instellingen,
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- elk hun

eigen aanpak

verzorgingshuis dat zo'n gemeenterijk is,
maar een RIO dat in een grote stad verderop
resideert. De enige huisarts van de gemeente
kan niet meer bellen met de directeur van het
verzorgingshuis of met de voorzitter van de
indicatiecommis~ie om voor zijn patiënt een
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plaats in het verzorgingshuis te 'regelen': men
moet eerst te biecht bij het RIO. Zo ook bij
aanvragenvoor thuiszorg: een telefoontje naar
de rayonmanagervan de thuiszorg levert niets
meer op. Hetzelfde geldt voor een vraag die de
huisarts aan de opnamecoördinatorvan het
verpleeghuisricht: steedszal hij worden doorverwezennaar het RIO om aldaar eerst een
indicatie aan te vragen.

Het RIO stelt eerst vast of er werkelijk
een noodzaak voor enige zorg
bestaat, en zo ja, welke zorg dat
dan zou moeten zijn.

Het RIO: iets om je voordeel mee

te doen
De vraag is gerechtvaardigdof huisartsen,
thuiszorgorganisaties,verzorgings-en verpleeghuizen inmiddels niet hun voordeel doen met
de nieuwe inrichting van de indicatiestelling.
Is het in het algemeenniet een verbetering dat
een onafhankelijk beoordelingsorgaanals het
RIO eerst eens beziet wat nu het werkelijke
zorgprobleemvan iemand is alvorens enige
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'Oneindige'
zorg of onterechte
claim op zorg?
Bezwaarlijk kan worden beweerddat in de
geschetstenieuwe opzet, zowel inhoudelijk als
procedureel,niet eenduidiger en transparanter
met zorgvragenwordt omgegaandan tot voor
kort het gevalwas. De rechtspositievan de
cliënt is wat betreft de'schriftelijk vastgelegde
indicatie (die betrokkeneals bewijssrnk krijgt)
en de beroepsmogelijkheiddie men heeft wanneer men het daar niet mee eens is, duidelijk
vooruitgegaan.De rechten van op wachtlijst
geplaatstenworden beter: zij krijgen straks
regelmatig informatie over hun preciezeplaats
op de wachtlijst. Weerstandentegen deze
positieveveranderingenin systematiekvan
indicatiestelling, toewijzing en uitvoering van

zorghebbeneenhoogzwartkijkersgehalte
en

gaan ook gauw voorbij aan het feit dat zo'n
inhaalslag tijd kost (denk aan de problemen in
de beginfasevan de RIO's en de tijd die de
inrichting van de Zorgkantoren kost).
Geheellos hiervan staat dat momenteel sprake
is van een bedroevendtekort aan personeelin
de zorg.
Hoewel de Landelijke Vereniging van Thuis-

zorgaanbieder
bij deproblematiekvande per-

zorgorganisaties
(LVT) moeiteblijft houden

soon in kwestiewordt betrokken?En is het niet
goed dat het RIO de eerstebeoordelaaris van
die specifiek persoonsgebondenzorgvragen,
nevenproductvan voortschrijdendeindividualisering, die in een solidair stelsel niet gehon~
reerd (hoeven)worden? En laten we wel zijn:
ook huisartsen kunnen op een gegeven
moment niet meer overzien welke vormen van
transmurale (AWBZ-)zorgnog mogelijk zijn en
hoe de mogelijkhedenvan de Wvg (woningaanpassingen!)zich daartoeverhouden. Het RIO
stelt daaromeerstvast of er werkelijk een noodzaakvoor enige zorg bestaat,en zo ja, welke
zorg dat dan zou moetenzijn. Vervolgenswordt
door het Zorgkantoor (de wachtlijstbeheerder)
gekekenof de gevraagdezorg ergensin de regio
voorhandenis. Met anderewoorden, er wordt
niet meer alleen naar de voorhandenzijnde
capaciteitaan zorg in de eigenwoonomgeving
gekeken,maar naar de capaciteit in degehele
regio.Hetzelfde geldt voor indicaties voor
verzorgings-en verpleeghuizen.Het spreekt
voor zich dat dezeopzet een beter gebruik
bevordertvan de regionaalbeschikbarecapaciteit

met de ingevoerdeveranderingen,gaat haar
verzet vooral over de voor haarzelf verloren
geganeautonomie, maar uiteraard niet om de
winst in transparantiein indicatiestelling en
wachtlijstbeheermet, in het verlengdedaarvan,
vooruitgang in de rechten voor de cliënt.
Daarmeestrekt het LVT-verzetniet verder dan
een armzalige, laatstesrniptrekking tegen wat
onvermijdelijk was geworden.
In dit verband is vermeldenswaarddat RIO's,
bij verzoekenom herindicaties voor thuiszorg,
in toenemendemate op in het verleden royaal
geïndiceerdezorgarrangementensrniten die
vanuit de objectievezorgbehoeftebeslist geen
stand kunnen houden en desondanksgeruime
tijd, soms jarenlang, zijn gehandhaafd.Met
name blijkt dan bij betrokkenegeen, of onvoldoende,medischegrond (meer) te bestaanvoor
de inzet van zorg of er wordt vastgestelddat
kerngezondegezinsledengeen enkele bijdrage
aan het huishouden leveren,terwijl kostbaar
zorgpersoneelwordt ingezet dat veel beter
ingezethad kunnen worden in gezinnen die het
werkelijk nodig hebben.Dit mag wel een schooI-

en dat daarnaast,met name in spoedsirnaties,
ook regionaalwordt gezochtnaar oplossingsmogelijkheden.

voorbeeldworden genoemd van verlies aan
zorgcapaciteitdoor misindicatie en het is bovendien de spiegel die wij diegenenzouden willen
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voorhouden
diedezorgvraag
'oneindig'believen gehanteerd.
Uitgangspuntis te inventariseren
.,

':.

~,-:".

~

te noemen: inderdaadkost het in voorkomende

wat de preciezebeperkingen zijn en zo vast te

gevallende grootste moeite mensen ervan te
overtuigen dat zij ten onrechte zorg krijgen,
maar dat is iets heel anders dan dat de mentale
vasthoudendheidvan dezeconsumenten,vooral
gericht tegenverliesvan 'hun' zorg, uitdrukking
zou zijn van een 'onbegrensde'zorgvraag:een
zorgvraagzonder aantoonbarebehoeftekan nog
bezwaarlijk als zodanig worden geduid- We
sprekendan liever over eenonterechteclaim op
zorg.

stellen waar tekorten bestaan.De ingevoerde
organisatorischeveranderingenzijn wellicht
nog het best te illustreren aan de hand van de
functie van de indicatieadviseur.Dezewerkte
voor de komst van de RIO's bij het Groene
Kruis, een thuiszorgorganisatie,een gemeentelijke indicatiecommissieof de Wvg-afdeling
van een gemeente,en werkt nu bij een RIO
en is geschooldin basisdeskundigheid op het
terrein van wijkverpleegkunde,thuiszorg, verzorgingshuis-en verpleeghuiszorg,beperkingen

Verschil tussen 'voor' en 'na' de

bij geestelijke en lichamelijke handicaps en de

RIO's?
Anders dan bij de opgehevenruim 300
gemeentelijkeindicatiecommissies,zijn bij alle
80 RIO's dezelfdeindicatieformulieren in

Wet voorzieningen gehandicapten(voor vervoersvoorzieningenen woningaanpassingen).
De indicatieadviseurheeft kennis van lokale en
regionalewelzijnsvoorzieningenen een taak bij

gebruik. Hierin wordt een op de ICIDH
(International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps)gebaseerde
systematiek.vanfunctiegerichte indicering

de indicatiestelling van woonzorgcomplexen
(wozoco's)en aanleunwoningen (woontussenvoorzieningen). Hij is derhalve met recht
'allround' bekend te noemen met zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten.
Waar de indicatieadviseurkennis ontbeert,
beschikt het RIO over (para)medischedeskundigen die zo nodig bij de indicatiestelling
betrokken kunnen worden- De indicatieadviseur hee.ftde han~~n vrij: er i~ niemand die
hem dwIngt de dlentbeoordelmg dezeof gene
richting uit te sturen-Wel is de indicatieadviseur
gebondenaan het gebruik van het landelijk
gehanteerde,reeds genoemde,functiegerichte
d dc
I.
stan aar lormu Ier, en gebonden aan de
gemeentelijke(Wvg-)verordeningen de door
de zorgverzekeraarvastgesteldecriteria en
bandbreedtesvoor AWBZ-zorg. Het zijn, zoals
eerderopgemerkt,de zorgverzekeraars(AWBZ)
en de gemeenten(Wvg) die het voor het zeggen
hebben als het erom gaat te bepalenwaar de
grenzen liggen van wat, binnen de door hen
beheerdecollectieveregelingentsolidariteitsverzekering,nog kan of mag. Uiteraardbemoeit
de politiek zich hier intensief mee: hetzij de
gemeentelijke
politiek (opstellenvan de Wvgverordening), hetzij de landelijkepolitiek (denk
aan de recentekabinetsnota'Vraag aan bod'
over een nieuw zorgstelsel).Ook een basispakket beperkt uiteraard de mogelijkheden en
damt individuele zorgwensenin, omdat prevaleert wat werkelijk nodig is. Wil men in voorkomende gevallenbeslist beschikken over
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Een 3 daagse
kuur met langdurig effect
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bepaalde particuliere zorg of voorzieningen, dan
zal men zelf voor de kosten daarvan moeten

oe"",'.-""3','-"

opdraaien.
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