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Anjo wil
niet weg
uit zijn
eigen
kamertje

Menzis:
Bewindvoerder
heeft financieel
belang

3 Verstandelijk gehandicapte
dreigt dupe te worden van admi-
nistratieve fout

Door Bas van Sluis
Beerta Zonder veel te zeggen staart de 64-

jarige Anjo Duin naar buiten. Hij zit aan een

grote houten tafel. Ja, hij vindt het prettig

hier in de zorgboerderij van Stichting Nova

in Beerta. Een eigen kamertje. Rust. Regel-

maat. "Ze zijn hier aardig voor mij." Dat is ei-

genlijk het enige dat hij erover wil zeggen.

"Wat als jehierwegzoumoeten,Anjo", vraagt

bewindvoerder Margriet Reinders. Anjo

houdt zich stil en schommelt dan wat heen

en weer. Dan schudt hij zijn hoofd. Nee. Dat

wil hij niet.

Anjo Duin heeft een verstandelijke beper-

king. Jarenlang struinde en zwierf hij door

Pekela, waar hij bekend stond als de peuken-

zoeker. Anjo was een probleemgeval. Deed

zijn ontlasting in het openbaar en bezorgde

veel overlast. Maar sinds 2009 is hij onder de

vleugels van Stichting Nova, die hem in 2011

Door Bas van Sluis

in de zorgboerderij in Beerta plaatste. Niet

dat de stichting hem zelf binnenhaalde, dat

ging via de GGZ. Volgens Reinders is Anjo

zienderogen opgeknapt sinds hij in Beerta

woont. "Hij maakt grapjes, doet mee in de

groep, eet normaal en kleedt zich fatsoenlijk.

Dat was daarvoor wel anders."

Maar het zorgkantoor van Menzis in Gro-

ningen wil geld zien van Anjo Duin. Hij ont-

vangt namelijk een persoonsgebonden bud-

get (pgb) – zo’n 4500 euro in demaand–waar

hij zijn zorg voor inkoopt. Bij StichtingNova,

waar hij dus nu woont. Hij moet geld terug-

betalen over heel 2012 en over het 1ste deel

van 2013. Totaalbedrag: 93.000 euro. Menzis

heeft de betaling helemaal stopgezet. Stich-

ting Nova betaalt het verblijf van de 64-jari-

gedaarommaaruit eigen zak. "Wehebben in-

middels medewerkers moeten ontslaan.

Maar je zet zo’n afhankelijke man toch niet

op straat?"

Het geld heeft Anjo niet, zegt bewindvoer-

der Reinders die de financiële zaken regelt.

Ze geeft aan dat deze zaak haar aan het hart

gaat. "Ik vind dit zo zielig voor hem. Anjo

heeft darmkanker, is net geopereerd enheeft

een stoma. Bij ons krijgt hij goede zorg."

Dat zal wel, zeggen ze bij het zorgkantoor.

Maar danmoet Anjo – en dus Reinders – wel

aantonen dat hij zijn pgb goed heeft besteed.

Want volgens de zorgverzekeraar staat er

nog zeker een bedrag van 50.000 euro open

waar geen verantwoording voor is afgelegd.

Reinders zegt dat er slechts een klein fout-

je is gemaakt. Op een document is aange-

kruist dat Duin ’tijdelijk verblijft’ in Beerta.

"En hij woont er permanent. Prima, geef ons

een boete.Maar ze eisenhet volledige bedrag

terug. Buitenproportioneel. Wat zeg ik? I-di-

oot!", vindt de bewindvoerder. "Menzis be-

oordeelt dit slechts administratief. Ze heb-

ben nooit bij Anjo gekeken hoe het met hem

gaat. Of hij gelukkig is. Nee, ze vinden dat hij

naar een verzorgingstehuis moet. En eisen

93.000 euro aan zorggeld terug terwijl diewel

is verleend."

Groningen Volgens Menzis is er

voorAnjoDuin, na zijn operatie voor

een stoma, plek gezocht. "Een instel-

ling voor verstandelijk gehandicap-

ten is niet ingericht op iemand die

herstellende is van zo’n operatie.

Ook het ziekenhuis vindt dat geen

goede oplossing", vertelt eenwoord-

voerder. Opmerkelijk genoeg heeft

de specialist van het ziekenhuis toe-

stemming gegeven aan Duin om te-

rug te keren naar de zorgboerderij

van Stichting Nova. Menzis geeft

aan geen contract te hebbenmet ’de-

ze op pgb gerichte zorgboerderij’.

Volgens Menzis is bewindvoerder

Reinders gevraagd om de medische

gegevens te delen, zodat Anjo Duin

naar eenverpleeghuis kan.Maar vol-

gens het zorgkantoor wil Duins be-

windvoerder dat niet. "Die zet in op

herstel van het pgb. Voordat dit aan

de orde komt, willen we verant-

woording voor de openstaande

50.000 euro", aldus dewoordvoerder.

"Zij is verantwoordelijk voor de be-

steding en verantwoording van het

pgb.We spreken haar dus aan op het

feit dat het niet klopt."

Menzis wijst er nog op dat Rein-

ders naast bewindvoerder van Anjo

Duin ook eigenaar is vanNova Loge-

ren. "Ze heeft dus een financieel be-

lang bij de klanten en het behouden

van het pgb. Ze is bewindvoerder

vanmeerdere patiënten bijNova Lo-

geren."

Dagblad van het Noorden kreeg

berichten dat er aangifte bij de poli-

tiewas gedaan tegenStichtingNova.

Ook zou het Openbaar Ministerie

onderzoek doen naar fraude. Na-

vraag leert dat dit niet klopt. Wel

zijn er tweemeldingen binnengeko-

men bij de Inspectie voor de Ge-

zondheidszorg.

¬ Anjo Duin dreigt uit z’n vertrouwde
kamertje gezet te worden. Foto: Anne
Marie Kamp


