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Geachte leden van de Tweede Kamer,
Voor wie van u als nieuw Kamerlid minder bekend is met ons werk: Ieder(in) is de landelijke
koepel en netwerkorganisatie voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke
beperking of chronische aandoening. In ons land gaat het daarbij om zo’n twee miljoen mensen.
Wij behartigen hun belangen en zetten ons in voor een samenleving waarin zij meetellen en
meedoen. Levensbreed: niet alleen voor goede zorg, maar ook voor onderwijs, werk, inkomen,
wonen en vervoer.
Voorwaarde voor goed gehandicaptenbeleid en een zinnige uitvoering daarvan is de inbreng van
mensen om wie het gaat. Dit uitgangspunt wordt haarscherp verwoord in het VN-verdrag voor de
rechten van mensen met een beperking: ‘Niets over ons, zonder ons’. In het Algemeen Overleg op
17 mei bespreekt u verschillende onderdelen van het gehandicaptenbeleid die voor onze achterban
van belang zijn.
Op drie (agenda)punten leveren we hierbij onze inbreng:
1. Implementatieplan VN-verdrag: betrek mensen bij de uitvoering
2. Voortgang Europese Toegankelijkheidsakte: steun zonder voorbehouden
3. Maatwerk langdurige zorg: vermijd medicalisering
1. Implementatieplan VN-verdrag: betrek mensen met een beperking bij de uitvoering
VWS is het coördinerend ministerie voor de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking. Een ambtelijke (interdepartementale) werkgroep zorgt voor de
coördinatie en voortgang. Herhaaldelijk hebben we aangedrongen op het instellen van een
representatieve klankbordgroep met daarin mensen met een beperking en hun organisaties die
daarmee de ervaringsdeskundigheid inbrengen die nodig is voor een goede uitvoering. Tenminste
acht ministeries zijn betrokken bij de uitvoering van het VN-verdrag. Ervaringsdeskundigheid helpt

departementale verkokering te doorbreken en brengt een samenhangende uitvoering dichterbij.
Tot nu toe stonden we met onze oproep voor een klankbordgroep voor een gesloten deur.
-

Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen een representatieve klankbordgroep in te
stellen waarmee de ministeries aan de slag kunnen voor uitvoering van het VN-verdrag.

-

Wij verzoeken u aan de staatssecretaris te vragen hoe en op welke termijn hij de
ministeries bij elkaar krijgt om integraal en gecoördineerd aan de slag te gaan?

2. Voortgang Europese Toegankelijkheidsakte: onderhandel zonder voorbehouden
Uit de door de staatssecretaris aan u toegestuurde Voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte
blijkt dat het kabinet zich ‘positief kritisch’ opstelt in de onderhandelingen voor de akte. De
Toegankelijkheidsakte geeft als Europese richtlijn invulling aan het VN-verdrag en het belang van
een goede werking van de interne markt voor vrij verkeer van toegankelijke goederen en diensten.
Het belang van de akte wordt ook door het European Disability Forum (EDF) onderschreven, met
de kanttekening dat voorbehouden vanuit het bedrijfsleven nu te stevig doorklinken. De
Toegankelijkheidsakte moet ten dienste staan van mensen met een beperking.
-

Wij vragen de staatssecretaris de akte niet slechts marginaal te steunen, maar de
onderhandelingen over de Toegankelijkheidsakte juist positief, zonder voorbehouden, te
benaderen vanuit het perspectief van mensen met een beperking.

3. Maatwerk Wet langdurige zorg: vermijd medicalisering
We zijn blij dat de staatssecretaris met zijn brief ‘Beleidsreactie maatwerkprofiel’ het pleidooi van
Ieder(in) voor meer en beter maatwerk voor de langdurige zorg (Wlz) volgt. Centraal daarin staat
dat onafhankelijke, individuele en deskundige beoordeling een zorgaanbod oplevert dat
daadwerkelijk aansluit bij wat mensen nodig hebben.
De staatssecretaris kondigt in zijn brief een onderzoek aan naar de mogelijkheid om
verpleegkundigen de indicaties te laten doen voor Wlz-voorzieningen. Dit is geen goed idee. Een
verpleegkundige indicatie leidt dat er al snel toe dat mensen met een beperking in een medisch
model worden geduwd (medicalisering). Maatwerk in de Wlz moet ‘levensbreed’ zijn. Dat is meer
dan medische zorg en gaat juist ook over de samenhang tussen voorzieningen als wonen, scholing,
inkomen en vervoer. Verpleegkundigen missen daarvoor de benodigde kennis.
Daarnaast krijgen we uit de praktijk signalen dat het indiceren door verpleegkundigen (zoals nu al
gebeurt voor de Zorgverzekeringswet) niet onafhankelijk en niet in goed overleg gebeurt met de
zorgvrager, terwijl dat wel een harde voorwaarde is voor goed maatwerk.
-

Wij verzoeken u aan de staatssecretaris te vragen waarom hij overweegt verpleegkundigen
in te zetten voor het indiceren van voorzieningen uit de Wet langdurige zorg?

Wij vertrouwen erop dat u deze punten meeneemt in het debat.
Met vriendelijke groet,

Illya Soffer,
directeur
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