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Spic en span
Een uurtje thuiszorg meer  
voor de COPDpatiënt

Lars Kuipers

Al een uur zit mevrouw V. op haar 
scootmobiel te wachten in de gang. 

Thuis zat ze zich toch alleen maar op te 
vreten. Je hele leven nog nooit bij een 
rechter geweest, nog geen verkeersboe-
te, dan is het toch heel wat, zo’n zitting. 
En bovendien, je weet maar niet of je de 
rechtbank in komt met je wagentje.
 Mevrouw V. lijdt aan COPD, een 
progressieve longziekte. Je hoort het als 
ze praat, een kort snuiven na elke zin. 
Via twee slangetjes in haar neus krijgt 
ze extra zuurstof uit een tankje dat ze 
altijd bij zich draagt. In 2012 kreeg ze 
daarvoor hulp thuis; drieënhalf uur per 
week. Nadat het Rijk de Wmo-budget-
ten overdroeg aan de lokale overheid, 
bracht de gemeente Utrecht dat terug 
naar tweeënhalf uur. Daartegen teken-
de mevrouw B. beroep aan.
 ‘In het gespreksverslag van uw indi-
catiestelling zie ik staan dat u in het 
begin drie uur kreeg,’ zegt de bestuurs-
rechter. ‘Blijkbaar is daar later nog een 
halfuur bijgekomen. Waarom was dat?’
 ‘Ik weet het niet,’ zegt meneer B., de 
vertegenwoordiger van de gemeente 
Utrecht.
 ‘Ik weet het wel,’ zegt mevrouw V. 
‘Drie uur was niet genoeg. Toen heb 
ik gebeld met het Wmo-loket van de 
gemeente en toen kwam er een halfuur 
bij.’
 ‘Het huis van mevrouw moet spic 
en span zijn,’ verklaart haar advocaat. 
‘Want haar klachten worden alleen 
maar erger. Vroeger was de gemeente 
ruimer met de indicatiestelling. Nu kun 

je alleen met een maatwerkvoorziening 
een voldoende niveau van hygiëne 
bereiken.’
 Zijn kantoor heeft tientallen Wmo-
cliënten uit Utrecht. Ze kennen elkaar, 
de advocaat, de rechter en de vertegen-
woordiger van de gemeente – ze hebben 
al weet niet hoe vaak tegenover elkaar 
gezeten. Waarschijnlijk hebben ze het 
scenario van deze zitting in hun hoofd 
al uitgetekend.
 ‘De nieuwe wetgeving is gebaseerd 
op het idee van zo veel mogelijk zelf-
standigheid: kijken wat je zelf kunt 
doen, ook samen met je netwerk,’ zegt 
meneer B. ‘Laat mevrouw maar aan-
tonen dat tweeënhalf uur per week te 
weinig is.’
 ‘Vindt u dat nou redelijk?’ vraagt de 
rechter. ‘Als u vroeger drieënhalf uur 
toekende, dat u dan nu de bewijslast 
bij mevrouw legt dat tweeënhalf uur 
niet voldoende is? Ik heb daar moeite 
mee. Kunt u mevrouw nu geen aanbod 
doen?’
 ‘Misschien kunnen we die drieën-
half uur afspreken voor een jaar, en dan 
bekijken hoe het gaat,’ oppert meneer 
B.
 ‘Maar als het nou slechter wordt?’ 
vraagt mevrouw V.
 ‘Is het handig om te zeggen: we 
verlengen het oude indicatiebesluit tot, 
zeg, 2017?’ probeert de advocaat, ‘en 
mevrouw geeft het aan als het slechter 
gaat?’ 
 ‘Dat zou kunnen’, zegt meneer B. En 
dan, beslist: ‘We doen het zo.’
 ‘Dank u wel,’ zegt mevrouw V. tegen 
de rechter.
 ‘Ik denk dat u vooral meneer B. moet 
bedanken’, zegt de rechter. ‘Ik wens u 
heel veel sterkte.’

Meer weten? Lees een langere versie van dit  
rechtbankverslag op advocatenblad.nl.

GRENZEN AAN VRIJHEID 
VAN MENINGSUITING
De vrijheid om onze mening te 
verkondigen is niet absoluut, maar vindt 
haar grenzen in de rechten van anderen 
en in het strafrecht. Waar liggen deze 
grenzen en wanneer vallen uitingen 
onder de vrijheid van meningsuiting? 
Deze en andere vragen komen aan de 
orde tijdens het NJCMseminar over de 
strafrechtelijke grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting.
Datum: 5 november 2015 vanaf 18.15 tot  
20.15 uur. 
Plaats: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den 
Haag. 
Ga naar http://bit.ly/1LOR8Sd voor meer 
informatie.

NACHT VAN  
DE RECHTSSTAAT
Hoe kunnen we het recht gebruiken om 
uitsluiting te voorkomen? Is iedereen in 
gelijke mate eigenaar van de rechtsstaat? 
Tijdens de Nacht van de Rechtsstaat staat 
het thema uitsluiting en de rechtsstaat 
centraal. De avond is onder meer gevuld 
met debat en lezingen. 
Datum: 27 november van 19.30 tot 0.30 
uur. 
Plaats: Felix Meritis, Keizersgracht 324, 
Amsterdam. 
Ga naar www.nachtvanderechtsstaat.nl 
voor meer informatie.

OPSPOREN VAN  
VERVALSINGEN
Binnen de serie lezingen Kunst & strafrecht 
geeft Maarten Hordijk een lezing over De 
kunst van het opsporen van vervalsing. 
Hij bespreekt aan de hand van talrijke 
voorbeelden hoe vervalsers kunnen 
worden ontmanteld en geeft daarmee een 
kijkje in de keuken van het NFI. 
Datum: 13 december 2015, 12.00 uur. 
Plaats: Haags Historisch Museum, Korte 
Vijverberg 7, Den Haag. 
Ga naar www.haagshistorischmuseum.nl 
voor meer informatie.

DE PRIVACY 
OFFICER 
IS H  T

www.iir.nl/privacy

Als Privacy Officer kunt u bij ons terecht 

voor nieuwe inspiratie. Met opleidingen en 

cursussen van de hoofdrolspelers op het 

gebied van privacy. Hoor uit eerste hand wat 

de privacy regels in de praktijk betekenen.

CURSUS PRIVACY OFFICER 2.0
2015: start 5 november // 2016: start 14 januari

DAG VAN DE PRIVACY OFFICER
9 & 10 december 2015

kijk voor meer 

informatie op
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