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Toegang Wlz voor psychisch kwetsbare mensen

Geachte leden van de Vaste commissie voor VWS,
Op 24 november jl. heeft uw Kamer een Algemeen Overleg (AO) gehad over de Wet
langdurige zorg (Wlz) met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS). Mede naar aanleiding van een brief van de gezamenlijke belangenverenigingen en
brancheorganisaties over de toegang tot de Wlz voor mensen met een ernstig psychische
aandoening (zie de bijlage), is de staatssecretaris in dat AO nadrukkelijk verzocht om de
motie Keijzer/Bergkamp (TK 30 579) van begin 2014 alsnog versneld ten uitvoer te brengen,
in lijn met het advies van het Zorginstituut Nederland van februari 2016. De staatssecretaris
gaf toen aan de resultaten van een uitvoeringstoets eerst af te willen wachten, voordat hij
zou besluiten tot een wetswijziging. De kamerleden Bergkamp en Keijzer hebben vervolgens
een motie ingediend (TK 34 104, nr. 151) over het versnellen van die uitvoeringstoets en
hebben de bewindspersoon verzocht om de Kamer voor 1 maart 2017 te informeren over de
resultaten. Onder toezegging van informatie over de mogelijkheden voor een versnelde
uitvoeringstoets vóór eind december jl., hebben de leden Bergkamp en Keijzer die motie
aangehouden. Op 22 december jl. heeft de staatssecretaris uw Kamer per brief laten weten
in april 2017 alleen inzicht te kunnen geven in de aantallen patiënten die in aanmerking
komen voor de Wlz. Het lukte volgens de staatssecretaris niet om het overige onderzoek
binnen de gestelde termijn af te ronden.
Omdat de brief niet verduidelijkt wanneer de uitvoeringstoets wel wordt afgerond, hebben wij
contact opgenomen met het ministerie van VWS en andere bij het onderzoek betrokken
partijen. Naar nu blijkt, zullen de resultaten van de overige onderdelen van de
uitvoeringstoets pas op zijn vroegst begin volgend jaar bekend zijn, ruim vier jaar na het
eerste verzoek van uw Kamer om patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening
alsnog toegang te geven tot de Wlz. Dit vinden wij uitermate zorgwekkend, omdat patiënten
en hun naasten hierdoor nog jarenlang in onzekerheid blijven over het toekomstperspectief.
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Wij attenderen u er op dat het voor alle betrokken partijen, dat wil zeggen patiënten, hun
familie, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars samen, van belang is, dat er zo
snel mogelijk duidelijkheid is over de toegang tot de Wlz voor mensen met een ernstig
psychiatrische aandoening, omdat de continuïteit van zorg voor deze mensen in het geding
is.
Als gezamenlijke patiënt- en familievertegenwoordigers, belangenverenigingen en
brancheorganisaties verzoeken wij u dringend om het kabinet er alsnog toe te
bewegen de gehele uitvoeringstoets voor de zomer van 2017 af te ronden.
Om ervoor te zorgen dat de toegang van psychisch kwetsbare mensen tot de Wlz niet
nog meer vertraagt, vragen wij om dit onderwerp na de Tweede Kamerverkiezingen
niet controversieel te verklaren. Zodat ook een demissionair kabinet het kan uitvoeren.
Voor vragen over deze brief of een toelichting, neemt u dan contact op met Gerard van Unen
(sr. beleidsadviseur GGZ Nederland: 06-52 48 37 27/gvunen@ggznederland.nl), Olfert
Koning (adviseur public affairs: 06-29 02 00 35/okoning@ggznederland.nl) of Nic Vos de
Wael (beleidsadviseur MIND Landelijk Platform: 06-26 17 01 80/
N.VosdeWael@wijzijnmind.nl).
Met vriendelijke groet, namens

mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters,
directeur GGZ Nederland

mevrouw drs. M.J. ter Avest,
directeur MIND Landelijk Platform
Psychische Gezondheid

A.P.B.M. van Tuijn,
voorzitter RIBW Alliantie

drs. J.P. Laurier,
voorzitter Federatie Opvang

B. Stavenuiter,
directeur Ypsilon

dr. G. Heyne,
directeur a.i. ActiZ
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