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Geachte commissieleden, 

 

Op 28 juni debatteert u met minister Schippers over het ‘Versnellen van de 

uitvoeringstoets betreffende toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ 

(agendapunt 3, 34104-157) 

 

Als belangenorganisaties van mensen met onder andere een psychische en psychiatrische 

aandoening die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet vallen maar 

mét een langdurige zorgvraag vragen wij wederom uw aandacht hiervoor. 

 

Wij pleiten ervoor om alle mensen die blijvend zijn aangewezen op 24 uurs zorg in de 

vorm van toezicht of zorg in nabijheid toegang te geven tot de Wet Langdurige Zorg. Op 

dit moment is toegang tot de WLZ voor mensen met een psychische en/of psychiatrische 

grondslag uitsluitend mogelijk bij verblijf met behandeling na het derde jaar. Wij willen 

deze groep verbreden tot alle mensen met een psychische en/of psychiatrische aandoening 

die voldoen aan bovengenoemde criteria voor de WLZ. 
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Jeugdigen en wonen met zorg thuis 

In een recente brief van 17 mei hebben wij specifiek aandacht gevraagd voor bewoners 

van ouderinitiatieven (zie bijlage) en toegang tot de Wlz. Naast deze groep vragen wij ook 

uw aandacht voor twee andere groepen, namelijk: 

 

a. Mensen onder de 18 jaar met een zware, meervoudige problematiek die 24-uur 

nabije zorg nodig hebben en bij wie de kans op herstel zeer onwaarschijnlijk is. Deze 

groep wordt nu soms uitgesloten van de Wlz met verwijzing naar de psychiatrische 

grondslag. Momenteel krijgt deze groep vanuit de Jeugdwet geen passende zorg en 

begeleiding, waardoor de kans op escalatie toeneemt en de zorgvraag alleen maar 

zwaarder wordt. Door deze groep jeugdigen toe te laten tot de Wlz, krijgen zij voor 

langere tijd een indicatie voor passende zorg die constructief kan worden ingezet. Dit 

neemt veel onrust weg bij gezinnen die nu steeds weer in onzekerheid zitten of zij de 

komende tijd nog wel passende zorg zullen krijgen. Periodiek kan worden getoetst in 

hoeverre uitstroom naar de Jeugdwet of (vanaf 18 jaar) naar de Wmo mogelijk is. 

 

b. Mensen boven de 18 jaar die wonen met zorg thuis 

Van deze mensen met levenslange en levensbrede psychische en psychiatrische 

problematiek is de hulpvraag onder de Wmo onvoldoende in beeld: deze wordt noch 

herkend noch erkend. Hun situatie is vaak schrijnend en opname lijkt in veel gevallen 

onvermijdelijk. Hun situatie is dermate urgent dat wij pleiten voor passende zorg 

door opname in de Wlz. 

 

Al deze mensen zitten al te lang in onzekerheid en wij vragen u daarom, zoals eerder 

toegezegd, het besluit over de Uitvoeringstoets niet over de zomer te tillen maar dit 

parlementaire jaar te nemen. 

 

 

Wat gaat eraan vooraf? 

Ook de VNG heeft bij brief van 29 november 2016 gevraagd om snelle duidelijkheid van 

het Rijk voor de GGZ-cliënten over de toegang tot de Wlz.  

De staatssecretaris heeft een uitvoeringstoets door onderzoeksbureau HHM laten uitvoeren 

waarvan de resultaten aan de Tweede Kamer, volgens de brief van 22 december 2016, al 

in april zouden worden voorgelegd. Dit onderwerp, dat al speelt sinds de invoering van de 

Wmo in 2015, is niet controversieel verklaard. Het is van groot belang dat de mensen die 

het betreft duidelijkheid krijgen of zij kunnen doorstromen naar de Wlz. En daarmee niet 

langer afhankelijk te zijn van lokaal overheidsbeleid en recht te doen aan het feit dat deze 

mensen langdurige zorg nodig hebben. 

 

In eerdere brieven hebben wij de toegang tot de Wlz voor deze groep onder de aandacht 

gebracht, bijvoorbeeld de brief van belangenorganisaties in de GGZ van 22 november 

2016,  de brief van de samenwerkende organisaties van ouderinitiatieven van 17 mei 2017  

en de brief van Mind van 22 juni 2017 (zie bijlagen). 
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Graag vernemen wij uw reactie op de inhoud van deze brief. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Aline Molenaar, 

telefoonnummer 06 29 06 67 71. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Aline Molenaar  Marjan ter Avest  Ellen van Sprang Helmig 

Directeur Per Saldo  Directeur Mind  Voorzitter regionaal Platform  

Sleutel tot Wonen (RPSW)  

    

 

Bert Stavenuiter  Gerard Jochems  Cees Boutens 

Directeur Ypsilon  Voorzitter Naar Keuze Voorzitter De Grasboom 

 

 

Margot Hanssen 

Voorzitter Platform (woon) 

Ouderinitiatieven Zuid Nederland 
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1) 2016112 Gezamenlijke brief inzake ao wet langdurige zorg 

2) Brief AO Pakketbeheer 

3) 20170510 Brief leden cie VWS tk 

 

 


