
NIEUWSUUR DONDERDAG 15 DECEMBER WACHTLIJSTEN VERPLEEGHUIZEN 

 
Schriftelijke reactie op vragen Nieuwsuur: 
  

Vraag 1: 
Uit wachtlijstcijfers van het Zorginstituut Nederland blijkt dat het aantal urgente en actieve 
wachtenden tussen 1 januari en 1 november is gestegen van 2762 naar 4737 mensen. Ook is het 
aantal mensen dat al langer dan de streefnorm (bij urgent 4 weken, bij actief 6 maanden) wacht is 
gestegen van 272 naar 624 mensen. Kortom: het aantal wachtenden dat snel een plek nodig heeft 
stijgt sterk. Wat vindt de minister hiervan?  
 

Reactie vraag 1 
 
De ontwikkeling van de wachtlijsten volg ik op de voet. Voor een deel kan de stijgende wachtlijst 
een naijl-efffect zijn van de coronajaren waarin de wachtlijsten tijdelijk wat lager lagen. Zeker is 
dat de toenemende vergrijzing gecombineerd met krapte op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn 
hier een belangrijke rol in spelen.   

Vraag 2: Hoeveel is een Wlz-indicatie eigenlijk nog waard? 
 

Reactie vraag 2 

In de meeste gevallen kunnen mensen die urgent of actief bemiddeld moeten worden binnen de 
streeftermijnen geholpen worden. Daarmee kunnen we mensen met een Wlz-indicatie in de 
meeste gevallen de zorg geven die ze nodig hebben. In de periode dat mensen niet direct 
geplaatst kunnen worden, wordt overbruggingszorg geleverd en krijgen zij dus thuis de zorg die ze 

nodig hebben. De stijging van het aantal urgent en actief wachtenden baart echter wel zorgen en 
geeft aan dat we tegen de grenzen aanzitten. 

Vraag 3: Welke oplossing(en) heeft de minister? 
 
Reactie vraag 3: 

  
Gezien de vergrijzing en de arbeidsmarktkrapte zijn er geen makkelijke oplossingen. Mijn beleid1 is 

erop gericht de zorg en ondersteuning voor ouderen samen met het veld anders vorm te geven, 
maar dit kost tijd en daar kunnen we niet op wachten. Daarom heb ik al aangekondigd dat ik de 
komende periode in gesprek ga met de regio’s. Ik begin met deze gesprekken op die plaatsen 
waar dit probleem het grootst is. In deze gesprekken ga ik samen met de partijen in beeld 
brengen hoe we de zorg en ondersteuning thuis beter kunnen organiseren zodat mensen niet of 
later naar het verpleeghuis hoeven. Ik wil ook weten wat de regionale partijen daarbij nodig 

hebben. Het is belangrijk daarbij ook aandacht te hebben voor de organisatie en beschikbaarheid 
van plekken voor tijdelijke opname en revalidatiezorg, omdat we moeten zorgen dat ouderen na 
een tijdelijke terugval weer zoveel mogelijk naar huis kunnen met passende zorg. Dit sluit aan bij 
wat veel ouderen zelf willen.    
 
Vraag 4: 

 
1 Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijnmet de volgende speerpunten: 

• Ruimte voor innovatieve werkvormen  
• Ruimte voor behoud van medewerkers  
• Ruimte voor leren en ontwikkelen  

 

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen, waarin centraal staat dat in de toekomst meer zorg 

buiten het verpleeghuis kan worden geleverd, door intensivering van het contact met de oudere met zorg- en 

ondersteuningsvragen en goede organisatie van de zorg buiten het verpleeghuis. 

Programma Wonen en Zorg voor ouderen samen met de minister voor VRO. In dit plan  wordt voorzien in 

290.000 extra woningen voor ouderen in de komende 10 jaar waaronder 40.000 verpleegzorgplaatsen.  

 

https://www.zorgcijfersdatabank.nl/toelichting/wachtlijstinformatie/wachtlijsten-landelijk-niveau


De NZa heeft afgelopen dinsdag een rapport uitbracht over de oplopende wachtlijsten voor 

verpleeghuiszorg. De toezichthouder krijgt signalen dat er mensen “vanuit het niets” bovenaan de 
wachtlijst komen door een crisissituatie. Hierdoor moeten reguliere wachtenden langer wachten.  
Wat vindt de minister van deze situatie? 

 
 
Reactie vraag 4: 
 
Bij plaatsing in een verpleeghuis speelt de urgentie een belangrijke rol (bijvoorbeeld na opname in 
het ziekenhuis waarbij terugkeer naar huis niet mogelijk is). Daarmee kan het voor komen dat 
mensen die nog niet op de wachtlijst staan toch eerder een plek krijgen dan mensen die al met 

een Wlz-indicatie op de wachtlijst staan. Ondanks dat, lukt het op dit moment in het merendeel 
van de gevallen nog steeds om binnen de streeftermijnen voor de cliënten die op de wachtlijst 
staan en actief of urgent geplaatst moeten worden een geschikte plek in een instelling te vinden. 
 
 
Vraag 5: Welke oplossing(en) heeft de minister? 

 
Reactie vraag 5 
 
Zie mijn antwoord op vraag 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/12/13/zorg-voor-kwetsbare-mensen-steeds-meer-onder-druk

