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Geachte heer, mevrouw, 
 
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is verheugd met het 
conceptwetsvoorstel waarin de toevoeging van de grondslag ‘psychische 
stoornis’ in het afwegingskader van de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt 
opgenomen. Door deze toevoeging kunnen cliënten rekenen op een 
integrale beoordeling. Voor de VGN is het essentieel dat dezelfde 
toegangscriteria voor de Wlz gelden, ongeacht de grondslag: een blijvende 
behoefte aan 24-uurs zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht om 
ernstig nadeel te voorkomen. Er zijn enkele onderwerpen in het 
conceptwetsvoorstel waar we graag een reactie op geven.  
 
Jeugdigen  
De VGN vindt het voor een adequate beoordeling van toegang tot de Wlz 
noodzakelijk dat beoordeling plaatsvindt op basis van een integraal beeld 
van de beperkingen van een cliënt. Dit betekent dat de beperkingen op 
verstandelijk, lichamelijk en psychisch functioneren worden meegewogen. 
Deze integraliteit zien we voor jeugdigen (als bedoeld in artikel 1.1 
Jeugdwet) niet terug in de voorgestelde wetswijziging. Daarin wordt 
bepaald dat op basis van een psychische stoornis er voor jeugdigen geen 
toegang is. Gezien de hiervoor genoemde integraliteit zijn wij hier geen 
voorstander van. Wat ons betreft dient de uitsluiting van toegang tot de 
Wlz door jeugdigen met een psychische stoornis in het wetsvoorstel te 
worden geschrapt, zodat ook jeugdigen toegang kunnen krijgen tot de Wlz 
indien sprake is van een psychische stoornis en eveneens is voldaan aan 
de toegangscriteria.  
 
Begrip jeugdige  
Overigens levert het begrip jeugdige onduidelijkheid op. In het 
wetsvoorstel wordt aangesloten bij het begrip jeugdige als bedoeld in 
artikel 1.1 Jeugdwet. Hieruit vloeit echter geen duidelijke leeftijdsgrens 
voort omdat in dit artikel is opgenomen dat jeugdhulp kan worden 
gecontinueerd na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, de 
zogenoemde verlengde Jeugdwet. In de huidige praktijk zien we dat deze 
verlengde Jeugdwet al de nodige onduidelijkheid oplevert over wie wanneer 
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verantwoordelijk is voor welke zorg. Met deze definitie van jeugdigen blijft 
de onduidelijkheid bestaan. Wat de VGN betreft wordt de toegang voor 
jeugdigen niet beperkt. Wanneer de wetgever er toch voor kiest om bij 
jeugdigen de psychische problematiek niet mee te wegen in de beoordeling 
voor toegang tot de Wlz, dan is een heldere leeftijdsgrens van 18 jaar 
noodzakelijk. 
 
Wet zorg en dwang 
In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat het doel van dit 
wetsvoorstel is om mensen met een psychische stoornis, die voldoen aan 
de Wlz-toetsingscriteria, niet anders te behandelen dan andere mensen die 
aan die criteria voldoen. Dit behoort dan ook te gelden bij de toepassing 
van gedwongen zorg. Dit impliceert dat ook cliënten met een indicatie met 
als grondslag psychische stoornis onder de Wzd zouden moeten vallen. 
Hiervoor zal dan de Wzd moeten worden aangepast.  
 
Randvoorwaarden  
Essentiële randvoorwaarde bij deze wetswijziging is, wat de VGN betreft, 
voldoende financiële middelen om deze nieuwe groep cliënten 
persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Zonder dat dit ten koste gaat van 
de andere Wlz-cliënten.  
Een andere noodzakelijke randvoorwaarde is dat er tijdig voldoende kennis 
over psychische problematiek beschikbaar is bij het CIZ. Dit is essentieel 
om een onafhankelijke, eenduidige indicatiestelling uit te voeren.  
 
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze reactie toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Frank Bluiminck  
Directeur 
 
 
 
 
 
  


