Richtinggevende uitspraken van dhr. van Rijn gedaan tijdens het AO IKZ d.d. 9 juni 2016
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 juni 2016 overleg gevoerd met de heer
Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de brief van de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 juni 2016 over de voortgangsbrief intensieve kindzorg (Kamerstuk 34
104, nr. 127). Hieronder zijn enkele uitspraken van de Staatssecretaris letterlijk weergegeven.

“Mevrouw Bergkamp zei: ze [ouders] hebben bijna meer ervaring dan de professionals. Ik zou de stelling wel
aandurven dat dat niet «bijna» is, maar dat ze eigenlijk altijd meer ervaring hebben dan de professionals.
Omdat zij het elke dag doen en hier elke dag mee geconfronteerd worden, weten zij vaak beter wat er met hun
kind aan de hand is. Zij moeten dus een doorslaggevende stem hebben bij de vormgeving en organisatie van
de zorg aan hun kinderen.” – pagina 5
“Elke keer blijken bepaalde zaken toch weer spaak te lopen. De afgelopen periode waren die signalen er ook.
Soms geven ouders aan dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden of is het toch niet duidelijk,
omdat de een dacht dat de ander het zou moeten regelen. Dat kan natuurlijk niet.” – pagina 6
“Ouders moeten vooral worden ondersteund, maar de kern is dat er een gelijkwaardige relatie ontstaat. Het is
niet goed als anderen, ook al zijn het professionals, over ouders praten zonder ouders.” – pagina 7
“Misschien is dat wel een beetje de kern van de discussie over het coördinatorschap. Wordt dat gezien of
ingericht als iemand die de zaak komt controleren? Dan gaat het dus fout. Als de coördinator de ouders kan
helpen en ondersteunen, als hij vraagt hoe het gaat en hoe hij verdere steun kan verlenen, en als hij als derde
oog kijkt of het goed gaat, dan zou het goed kunnen werken. Gelijkwaardigheid speelt dus een grote rol bij het
uitwerken van dit idee.” – pagina 9
“Dat gevoel van gelijkwaardigheid is bepalend voor de vraag of zo’n coördinator kan helpen. Als die
coördinator van iemand is, gaat het niet goed.” – pagina 9
“De vraag is of alleen al de term «zorgcoördinator» de goede term is. Als iemand kind en ouders ondersteunt
in het hele proces waarin niet de regie wordt overgenomen van de ouders maar ouders wel geholpen worden
om langs de klippen van allerlei moeilijkheden te zeilen, dan zou dat heel goed kunnen werken. Als die
coördinator echter gezien wordt als iemand die de ouders moet controleren, dan gaat het natuurlijk hartstikke
fout en gaan we het dus ook niet doen.” – pagina 10
“Het moet niet zo zijn dat het MKS van de professionals is en niet van de ouders, en andersom. Dat komt
bijvoorbeeld terug in de vraag hoe we het gaan doen met de family integrated care en de zorgcoördinator. Ik
heb al gezegd dat «zorgcoördinator» misschien helemaal geen goede term is en dat alle partijen moeten
zeggen dat de zorgcoördinator hen zou kunnen helpen. Daarbij spelen allerlei zaken een rol, zoals de
gelijkwaardigheid waar ik het net over had, en de vraag hoe het zit met de indicatie. Is die voldoende
onafhankelijk?” – pagina 22
“Als je de zorgcoördinator zou verplichten en niemand hem ziet zitten, gaat hij helemaal niet werken. Mijn
antwoord zou dus zijn: hij is niet verplicht. Wel zou ik graag twee werelden bijeenbrengen. Ouders doen vaak
ongelooflijk hun best en zijn als het ware nog specialistischer dan de beste specialisten. Zij kunnen de
zorgcoördinator ervaren als een soort betutteling. Het gaat dan sowieso niet werken als je hem verplicht
stelt.” – pagina 25

