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Weinig gebruik van Wmo
Onderzoek onder patiënten met pancreaskanker
Patiënten met kanker van galgangen en 

alvleesklier hebben vaak behoefte aan 

thuiszorg; uitbehandelde oncologische pati

enten brengen steeds vaker thuis hun laat

ste levensfase door. Voor de palliatiefter

minale fase kunnen zij een beroep doen op 

de wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(wmo). Maar weten deze patiënten de weg 

naar de wmo eigenlijk wel te vinden?

Patiënten met kanker van galgangen en alvleesklier 
hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de the-
rapeutische opties beperkt zijn, de prognose slecht 
is, de overleving kort en dat veel patiënten een daling 
ervaren in hun kwaliteit van leven voorafgaande aan 
het overlijden. Velen van hen hebben na ontslag uit 
het ziekenhuis behoefte aan ondersteuning. Voor 
persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en 
palliatieve zorg kunnen patiënten een beroep doen 
op voorzieningen vanuit de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten (AWBZ). Voor de palliatief-ter-
minale fase kan buiten de AWBZ een beroep gedaan 
worden op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo). Maar doen deze patiënten dat wel?

wmo
De Wmo is erop gericht iedereen mee te laten doen 
aan de samenleving. De wet regelt onder andere dat 
mensen met een beperking de nodige voorzienin-
gen, hulp en ondersteuning krijgen. De interventies 
zijn erop gericht om zo zelfstandig mogelijk te 
blijven. Bij het verstrekken van individuele voor-
zieningen richt de Wmo zich op mensen met een 
beperking, vaak ouderen. Terminale patiënten, 
bijvoorbeeld uitbehandelde oncologische patiënten, 
worden in de Wmo niet genoemd, ofschoon zij zeer 
kwetsbaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat slechts 4% 
ooit een beroep heeft gedaan op de Wmo vanwege 
kanker. Terminale kankerzorg is hier weer een klein 

deel van. De gemeenten hebben dus weinig van 
doen met ondersteuning van deze groep, terwijl uit-
behandelde oncologische patiënten in toenemende 
mate thuis hun laatste levensfase doormaken.
Patiënten met kwaadaardige tumoren van het pan-
creas of galgangen zijn gemiddeld zeventig jaar. In 
de laatste levensfase zullen zij hulpbehoevend zijn. 
Wij vroegen ons af in hoeverre deze groep patiënten 
een beroep doet op voorzieningen van de Wmo en 
waaruit dit dan bestaat. Wij hebben dit onderzocht 
in een cohort Rotterdamse patiënten met pancreas-
kanker in vergelijking met Rotterdammers zonder 
pancreaskanker.

Opzet van het onderzoek
Vanuit de database pancreas- en galgangtumoren 
werden alle patiënten geëxtraheerd die tussen 1 
januari 2000 en 31 juli 2011 vanwege een primaire 
maligniteit van het pancreas of galgangen werden 
behandeld. Van alle geïncludeerde patiënten werden 
de medische dossiers opgevraagd in het statusar-
chief. Vervolgens werden alle patiënten met een 
histologisch bewezen adenocarcinoom van het pan-
creas, een cholangiocarcinoom of een carcinoom 
van de papil of ampul van Vater geselecteerd. In het 
elektronisch patiëntendossier werden ontbrekende 
gegevens verzameld. Vervolgens werden alle patiën-
ten geselecteerd die na behandeling ontslagen waren 
uit het ziekenhuis. Uit het register van geboorten, 
overlijden, huwelijken en echtscheidingen van de 
gemeente Rotterdam werden geboorte- en overlij-
densdatum van alle patiënten, de burgerlijke staat 
en gegevens over het aantal en de leeftijd van kinde-
ren van de patiënten verkregen.
De Wmo-zorgconsumptie van de selecteerde pati-
enten is vastgesteld door een bestandskoppeling 
met het klantenregistratiesysteem van de afdeling 
Individuele Voorzieningen van de gemeente Rotter-
dam. Dit systeem bevat aanvragen, beschikkingen 
en verstrekkingen van Wmo-voorzieningen. Een 
van de huidige Wmo-voorzieningen betreft hulp 
bij het huishouden. Deze voorziening maakt per 
1 januari 2007 deel uit van de Wmo, voordien viel 
deze voorziening onder de AWBZ. De in dit onder-
zoek gebruikte database bevat 17 patiënten die vóór 
1 januari 2007 zijn behandeld. Voor deze patiënten 
kon niet worden nagegaan of zij gebruik hebben 
gemaakt van hulp bij het huishouden. De privacy 
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van de geïncludeerde patiënten is bewaard door een 
onafhankelijke sleutelbewaarder.

Resultaten
Na de eerste selecties werden 86 patiënten geïnclu-
deerd. Van deze 86 patiënten waren er 50 van het 
mannelijke geslacht (58%). De gemiddelde leeftijd 
bedroeg 66,9 jaar (spreiding 32-85 jaar). Twee derde 
van de patiënten was gehuwd. Voor de burgerlijke 
staat zie tabel 1.
Indien we de populatie van Rotterdam wat leeftijd 
betreft in overeenstemming brengen met het data-
bestand van patiënten en dus selecteren op 32 jaar of 
ouder, houden we 356.476 inwoners over. Hiervan zijn 
er 172.902 man (48,5%) en 183.574 vrouw (51,5%). 
De gemiddelde leeftijd bedraagt 54,1 jaar (spreiding 
32-109 jaar). De mediaan ligt bij 52 jaar. De meest 
recente Rotterdamse bevolkingsprognose (Centrum 
voor Onderzoek en Statistiek, Bevolkingsprognose 
Rotterdam 2013-2030) laat zien dat het aantal 65-plus-
sers tot 2030 met 32% zal toenemen (van 89.223 naar 
117.370). Op het moment van sluiting van dataverga-
ring (31 juli 2011) waren 66 patiënten (77%) overle-
den. De overall gemiddelde overleving tussen de eerste 
ingreep in het gehele cohort was 11 maanden.
24 van de 86 patiënten (27,9%) hebben zorg in rela-
tie tot de Wmo aangevraagd. De meest gevraagde 
hulp was hulp in de huishouding (n=18; 20,9%). 6 
patiënten (6,9%) hebben Vervoer op maat (collectief 
vraagafhankelijk vervoer) gevraagd, 4 patiënten 
(4,6%) deden een beroep op een woningaanpassing, 
3 (3,4%) hebben een rolstoel aangevraagd, 2 (2,3%) 
een scootmobiel (individuele vervoersvoorziening). 

Slechts 1 patiënt heeft verhuiskosten aangevraagd. 
Van de 24 patiënten hebben er 9 voor meerdere 
voorzieningen een aanvraag gedaan, onder wie 8 
voor 2 voorzieningen en 1 voor 3 voorzieningen. 
Wij vergeleken dit met het gebruik van Wmo-voor-
zieningen door even oude Rotterdammers zonder 
pancreaskanker. De zorgconsumptie (woningaan-
passing, rolstoel, vervoer en huishoudelijke verzor-
ging) van de totale Rotterdamse stadsbevolking is 
7,9%. Van alle 65-plussers in Rotterdam consumeert 
34% (n=30.365) de genoemde zorg. Voor Rotter-
dammers van 65-74 jaar is dat 15,2% (n=7.026).
Onder 75-84 jarigen is dit 46,7% (n=14.008) (gege-
vens O&BI gemeente Rotterdam).

Landelijke ontwikkelingen
De maatschappelijke ondersteuning in Nederland is 
reeds jaren in beweging. Een grote verandering was 
de komst van de Wmo op 1 januari 2007, die onder 
andere de Welzijnswet en Wet voorzieningen gehan-
dicapten verving. Met de inwerkingtreding van de 
Wmo werd ook de huishoudelijke verzorging over-
geheveld vanuit de AWBZ naar de gemeenten.1 In 
2008 en 2009 werden vervolgmaatregelen van kracht 
die een verdere afbouw van de zeer kostenintensieve 
AWBZ als oogmerk hadden. De gemeenten ontvin-
gen van het rijk financiële middelen om in schrij-
nende situaties het wegvallen van deze ondersteuning 
te compenseren Zij deden dit door bijvoorbeeld huis-
houdelijke hulp of dagbesteding aan te bieden.
De afgelopen jaren is de ontmanteling van de 
ABWZ – mede door de economische crisis en de 
sterk oplopende kosten van de zorg – in een stroom-
versnelling gekomen. Gemeenten bereiden zich al 
enkele jaren voor op een verdergaande decentralisa-
tie van AWBZ-taken. In het regeerakkoord van het 
kabinet-Rutte/Asscher worden belangrijke dingen 
gezegd over de toekomst van de zorg in Nederland. 
We noemen er enkele:
• Vanaf 2014 bezuiniging op de functie Hulp bij 

het huishouden binnen de Wmo. Korting van 
75%; gemeenten krijgen dus nog 25% van hun 
huidige budget voor maatwerkoplossingen. In 
het onlangs gesloten Zorgakkoord is dit percen-
tage teruggebracht naar 60%. Het bleek juist deze 
voorziening te zijn die door ons cohort patiënten 
het meest werd gebruikt. Naar onze mening dus 
een goede ontwikkeling. 

Burgerlijke staat Patiënten uit het 
onderzochte cohort
n=86

Bevolking Rotterdam
32 jaar en ouder
 n=356.476

Gehuwd/ 
samenwonend

53 (61,6%) 48,2%

Ongehuwd 8 (9,3%) 26,1%

Verweduwd 16 (18,6%) 8,6%

Gescheiden 10 (11,6%) 15,8%

Tabel 1 Burgerlijke staat van 86 Rotterdamse patiënten met pancreaskanker in vergelijking 
met de bevolking van Rotterdam vanaf 32 jaar
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• Hiertegenover staat wel dat 250 miljoen extra 
wordt geïnvesteerd in extra wijkverpleegkundigen.

• Decentralisatie extramurale zorg AWBZ.

Eigen kracht
De Wmo spreekt mensen aan op hun ‘eigen kracht’ 
of ‘burgerkracht’. Uit onderzoek blijkt dat zij die te 
maken hebben gekregen met een korting/bezui-
niging op het aantal uren begeleiding of bij wie de 
begeleiding helemaal wegviel, niet zoeken naar 
alternatieve vormen van ondersteuning en dat 
zij liever geen beroep doen op hun persoonlijke 
netwerk. Er lijkt een bepaalde ‘vraagweerstand’ of 
‘vraagverlegenheid’ te zijn. Dit kan, zeker op langere 
termijn, ten koste gaan van zelfredzaamheid en 
eigen kracht. Ouderen, ernstig zieken en mensen 
met een beperking kunnen hierdoor geïsoleerd 
raken. Het vragen om ondersteuning wordt blijk-
baar nog niet als burgerkracht ervaren. Ook ernstig 
zieke (terminale) patiënten proberen de zorg en 
begeleiding zoveel mogelijk in eigen kring te rea-
liseren en vertonen een sterke ‘vraagverlegenheid’ 
om daarbuiten te gaan. Voorzieningen bedoeld om 
de autonomie te vergroten, komen zo dus niet bij 
hen terecht. Met deze autonomie-paradox denken 
wij een hiaat in het ‘zorggebouw’, namelijk de zorg 
voor de meest kwetsbaren en beperkten, te hebben 
blootgelegd.
Ook in Rotterdam bestaat de organisatie Vrij-
willigers Terminale Thuiszorg, die bemiddelt in 
ondersteuning aan terminaal zieken en hun man-
telzorgers. Ook door particuliere organisaties wordt 
ondersteuning bij terminale verzorging aangebo-
den. De cliënten kunnen hiervoor een CIZ-indicatie 
(door AWBZ gedekt) aanvragen. De ondersteuning 
omvat persoonlijke verzorging, verpleging en bege-
leiding. Het kan zijn dat de terminale patiënten in 
ons onderzoek van deze (niet-Wmo-) voorzienin-
gen gebruik hebben gemaakt. Dat konden wij in ons 
onderzoek niet nagaan. In onze onderzoekspopu-
latie bracht slechts één patiënt de laatste levensfase 
door in een hospice.

Conclusie
Patiënten met terminale pancreaskanker in 
Rotterdam maken zeer spaarzaam gebruik van 
Wmo-voorzieningen. Het lijkt erop dat de patiën-
ten en hun mantelzorgers onvoldoende attent zijn 

gemaakt op deze voorzieningen. Immers, de zorg-
consumptie onder leeftijdgenoten in Rotterdam is 
aanzienlijk hoger. Waarschijnlijk vangen mantelzor-
gers veel zelf op.
In de toekomst zal het beeld veranderen. De meeste 
patiënten in ons cohort stammen uit een generatie 
met traditionele gezinnen. Slechts 7% van de patiën-
ten had één kind, 31% had drie of meer kinderen. In 
komende generaties zal circa 20% van de gezinnen 
drie of meer kinderen hebben. Mantelzorg door vol-
wassen kinderen zal hierdoor wellicht anders ver-
lopen. De gezinnen worden in de toekomst kleiner, 
het aantal eenpersoonshuishoudens zal toenemen 
en er zal meer een beroep gedaan moeten worden 
op voorzieningen binnen de Wmo. De vraag is ech-
ter of de toegang tot deze voorzieningen bereikbaar 
blijft, in een tijd van door bezuinigingen ingegeven 
stelselwijzigingen. Begeleiding en informatievoor-
ziening aan patiënten en hun mantelzorgers door 
liaisonverpleegkundigen, casemanagers palliatieve 
zorg of andere eerstelijnszorgverleners in de onco-
logie kan er mogelijk toe leiden dat uitbehandelde 
patiënten toch de weg (blijven) vinden naar dit 
zorgaanbod.
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Het vragen om ondersteuning wordt nog niet als 

burgerkracht ervaren. Ook terminale patiënten 

proberen de zorg en begeleiding zoveel mogelijk 

in eigen kring te realiseren en vertonen een sterke 

‘vraagverlegenheid’ om daarbuiten te gaan

1 Dit is direct ook een limi-
tering aan ons onderzoek. 
Wij waren niet in staat om 
gegevens vanuit de bestan-
den van het zorgkantoor 
(het uitvoeringsorgaan van 
de AWBZ) dat voor 2007 
verantwoordelijk was voor 
de huishoudelijke verzor-
ging, mee te nemen in ons 
onderzoek. Omdat ons 
cohort teruggaat tot opna-
mes vanaf 2000, missen wij 
zonder twijfel personen die 
AWBZ gefinancierde huis-
houdelijke zorg ontvingen, 
maar in 2007 reeds waren 
overleden.
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