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Geachte leden van de vaste commissie, 

 

Binnenkort spreekt u met staatssecretaris Blokhuis over de wijziging van 

de Wet langdurige zorg, om toegang tot deze wet te bieden aan mensen 

die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan 

permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij. De VGN levert u graag 

input voor dit overleg.  

 

De VGN vindt dat de toegang ook voor jeugd onder de 18 jaar mogelijk 

moet zijn, juist op basis van het totaal aan beperkingen. Tijdens het 

rondetafelgesprek op 8 april 2019 hebben we dit standpunt toegelicht. In 

de nota die volgde op het verslag blijft staatssecretaris Blokhuis bij de 

keuze om de toegang voor jeugdigen onder de 18 jaar niet mogelijk te 

maken op basis van psychiatrische problematiek. De staatsecretaris 

motiveert dat een discussie over het stelsel de jeugdigen niet gaat helpen 

en dat ruimere toegang leidt tot onduidelijkheid.  

 

Wat de VGN betreft is toegang tot de Wlz geen doel op zich. Het is een 

middel om de juiste zorg te organiseren. Wij zien echter nu een groep 

jongeren met meervoudige problematiek, waar onduidelijkheid voor blijft 

bestaan. Hun aanvraag kan niet integraal worden beoordeeld, omdat de 

psychiatrische problematiek buiten de beoordeling blijft.  

 

Nu wordt de Wlz zodanig aangepast, dat er integraal naar alle beperkingen 

kan worden gekeken. Alleen voor jeugdigen wordt dit in het huidige 

wetsvoorstel niet mogelijk gemaakt. Hierdoor ontstaat ongelijkheid. In 

leeftijd, maar ook in de grondslag. Wat ons betreft wordt in de antwoorden 

te veel het accent gelegd op de psychiatrisch stoornis en te weinig op de 

meervoudige problematiek.  

 

De staatssecretaris schetst dus het scenario van een domeindiscussie en 

wie verantwoordelijk is voor de benodigde zorg.  
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Het is complex om voor jeugdigen de toegang tot de Wlz te bepalen. Dit 

rechtvaardigt voor ons echter niet de invoering van een leeftijdsgrens.  

In de huidige situatie worden relatief veel Wlz-aanvragen afgewezen voor 

jonge kinderen en jongeren rond de leeftijd van 18 jaar. Een leeftijdsgrens 

verschuift alleen maar de afbakeningsproblematiek die er is tussen de 

stelsels. Investeren in voorlichting en afstemming tussen gemeenten, 

zorgaanbieders en CIZ kan tot structurele verbeteringen leiden.  

  

 
 

Het is voor cliënten met een ggz-zorgprofiel van belang dat zij de best 

passende zorg krijgen. Ook in de gehandicaptenzorg. De VGN ziet in relatie 

tot aparte inkoopafspraken, kwaliteitscriteria en andere regelgeving in de 

uitvoering een risico voor cliënten en zorgaanbieders. Door de geldende 

kwaliteitscriteria en regelgeving in de gehandicaptenzorg te volgen, kunnen 

extra administratieve lasten worden voorkomen. Ook wanneer het een 

cliënt met een ggz-zorgprofiel betreft.  

 

  

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Frank Bluiminck 

 

Wilt u er bij de staatssecretaris op aandringen dat de mensen die, 

ongeacht hun leeftijd, voldoen aan de criteria van de Wlz, toegang tot deze 

wet kunnen krijgen? 

Wilt u ook aandacht vragen voor het feit dat het niet alleen gaat om 

mensen met een psychiatrische stoornis, maar vaak ook mensen met 

meervoudige problematiek? 

 

 

 

Wilt u de staatssecretaris vragen om in de verdere regelgeving uit te 

gaan van de in de sector geldende kwaliteitscriteria en regelgeving, ook 

bij een ggz-zorgprofiel? 

 

 


