
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement 
van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de 
Gemeenteraad van Westland gesteld op 16 augustus 2017 
 
betreft: Westlandse pilot met het "Deense model" 
 
Een kernpunt van de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten was dat 
ouderen langer zelfstandig moesten blijven wonen. Veel ouderen zijn hier goed toe in 
staat. Voor een aantal kan een plotselinge gebeurtenis, zoals het verlies van de 
partner, ook een terugslag betekenen in het zelfstandig functioneren. Een methode 
om een dergelijk probleem aan te pakken, is de werkwijze zoals deze in Denemarken 
is gekozen. Het programma Nieuwsuur zond er een reportage over uit1. 
 
Reablement, oftewel mensen leren om (weer) voor zichzelf te zorgen, begon tien jaar 
geleden als proef in één gemeente in Denemarken en bleek dermate succesvol dat 
het nu in heel Denemarken wettelijk verplicht is. Als je in Denemarken bij een 
zorgloket van de gemeente aanklopt, krijg je een pakket aangeboden, met als doel 
dat je weer zelfstandig door het leven kan. Wat er in dat pakket zit hangt af van de 
behoefte van de zorgvrager en kan variëren van leren koken, boodschappen en de 
was doen, tot een verbouwing. 
 
Reablement is erop gericht om mensen weer zelfstandig aan de maatschappij te 
kunnen laten deelnemen om zodoende de zorgvraag te verminderen of weg te 
nemen. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op, maar levert tegelijkertijd een 
bijdrage aan het levensgeluk van mensen.  
 
Volgens D66 moet het primaire doel van zorgverlening gericht zijn op het vergroten 
van de zelfredzaamheid van mensen, zeker nu het beleid is gericht op het langer 
zelfstandig thuis wonen van ouderen. Binnen de wettelijke kaders moet er ruimte zijn 
om te experimenteren met nieuwe vormen van zorgverlening, daar waar deze de 
potentie hebben te leiden tot een grotere effectiviteit, besparingen waar het 
bijvoorbeeld het aantal uren thuiszorg betreft en - het meest belangrijk - een groter 
levensgeluk. Reablement lijkt hieraan een beloftevolle bijdrage te kunnen leveren. 
 
Een voorbeeld: een 83-jarige man wordt weduwnaar. De gangbare verwachting is 
dat hij binnen een jaar dood is of in een verpleeghuis belandt. Want 83-jarige 
kersverse weduwnaars kunnen in de regel niet voor zichzelf zorgen. In Denemarken 

                                            
1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2188150-gemeenten-die-ouderen-leren-zichzelf-te-helpen-in-
denemarken-kan-het-wel.html 
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krijgt hij een cursus van 6 weken om voor zichzelf te leren zorgen. Dit levert niet 
alleen enorme besparingen op, maar draagt ook bij aan het levensgeluk. 
 
Volgens hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp (LUMC) hebben de 
Denen zich gerealiseerd dat de zorgkosten, als je de zorg op een gelijk niveau wil 
houden, altijd zullen blijven stijgen, al is het alleen al door salarisstijgingen. En meer 
efficiency heeft zijn grenzen. "Je kunt nu eenmaal een verpleegkundige niet 10 
mensen tegelijk laten wassen", zo stelt hij. Bovendien, zo betoogt Westendorp, 
draagt meer zorg niet bij aan het levensgeluk. "In Nederland leveren professionals 
gezondheidsproducten. De gezondheidszorg is een pushmarket. Met als gevolg dat 
professionals niet vanuit de wensen en behoeften van mensen vertrekken." Deense 
zorgmedewerkers vinden hun werk veel interessanter geworden, aldus Westendorp. 
"Ze hebben het gevoel beter aan de behoeften van ouderen tegemoet te kunnen 
komen, ze hebben meer contact met collega’s, de medewerkerstevredenheid is 
gestegen." 
 
 
Dit leidt tot de volgende vragen: 
 
1. Is het college bekend met het 'Deense model'? 
 
2. Is het college met D66 van mening dat 'reablement' een beloftevolle methode is 

om de zelfstandigheid en het levensgeluk van ouderen te vergroten? 
 
3. Is het college bereid om in overleg met een welzijnsorganisatie een pilot te 

starten om te ondervinden of de verworvenheden van het 'Deense model' deel uit 
kunnen gaan maken van het Westlandse beleid? 
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