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Geachte Kamerleden,
Wij als branche- en cliëntenorganisaties richten ons in een gezamenlijke brief tot u, leden van de
Tweede Kamer. Wij nemen deze ongewone stap omdat we gedeelde zorgen hebben over de Wet
langdurige zorg, die binnenkort in de Kamer behandeld wordt.
In het wetsvoorstel dat nu voorligt, is er tot onze teleurstelling weer sprake van het oude
systeemdenken. De wet gaat uit van het zorgaanbod in plaats van de wensen/keuzevrijheid van de
cliënt en van controle en toezicht in plaats van ruimte en vertrouwen. Op onderdelen is deze wet
zelfs een stap terug vergeleken met de bestaande AWBZ.
Echte omslag nodig
Het wetsvoorstel doet kortom geen recht aan de door iedereen gewenste omslag in de langdurige
zorg naar meer eigen regie voor cliënten. Dit is een gemiste kans. Want juist door consequent te
kiezen voor eigen regie kunnen veel bestaande problemen in de langdurige zorg worden opgelost.
Zoals het gebrek aan keuzevrijheid voor cliënten, knellende productie-afspraken en een
dolgedraaid controlesysteem.
Wij als cliënten- en zorgorganisaties vragen u daarom te bewerkstelligen dat eigen regie echt het
uitgangspunt wordt bij de organisatie en financiering van de Wlz. Hieronder lichten we dit toe.
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor een aantal andere belangrijke punten die samenhangen
met eigen regie en goed geregeld moeten worden in de Wlz.

1. Durf echt te kiezen voor eigen regie
Mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben, zijn straks aangewezen op de Wet langdurige
zorg (Wlz). Intensieve zorg grijpt diep in in het leven van kwetsbare mensen en hun naasten. En
dus is het juist in de Wlz uiterst belangrijk dat mensen de regie behouden.
De beste manier om dit te realiseren is door consequent te kiezen voor persoonsvolgende
bekostiging. Mensen krijgen in dat geval een budget toegewezen waarmee hun persoonlijk plan
kan worden verwezenlijkt. Persoonsvolgende bekostiging betekent ook dat cliënten gaan ‘stemmen
met de voeten’. Ze kunnen naar een andere zorgaanbieder overstappen, als ze niet tevreden zijn
over de geleverde zorg. Dit is uiteindelijk ook in het voordeel van de zorgaanbieders. Zij worden
beloond met extra cliënten als ze goede kwaliteit leveren. Daarnaast is persoonsvolgende
bekostiging ook kostenbesparend en maakt persoonsvolgende bekostiging het mogelijk om veel
flexibeler in te spelen op wat mensen echt nodig hebben.
Om eigen regie mogelijk te maken vragen wij u in de Wlz een artikel op te nemen, dat voor de
cliënt mogelijkheden biedt voor het nemen van eigen regie in termen van persoonsvolgende
bekostiging
2. Verbeter de Wlz op belangrijke punten
Toegang
Mensen moeten toegang krijgen tot de Wlz wanneer valt aan te nemen dat zij levenslang zorg en
ondersteuning nodig hebben (permanent toezicht en 24 uur per dag zorg nabij). Ook als het gaat
om kinderen en jongeren! In het wetsvoorstel wordt nu niet duidelijk wanneer mensen toegang
krijgen tot de Wlz en hoe vervolgens de indicatie, het opstellen van het persoonlijk plan en de
financiering worden geregeld.
Het is goed dat de Wlz uitgaat van een onafhankelijke indicatiestelling. De indicatiestelling zelf
moet worden afgegeven op basis van een gesprek. Het moet dan wel gaan om een indicatie op
maat en niet om een bij benadering best passend profiel. Duidelijke afspraken over de indicatie en
vertaling naar persoonlijk plan en financiering zijn cruciaal.
Persoonlijk plan
Het persoonlijk plan dat in samenspraak met de cliënt, zijn familie en vertegenwoordigers tot stand
komt, is het uitgangspunt voor zorg en zorginkoop. Mensen moeten kunnen kiezen tussen zorg
thuis of in een instelling. Op basis van hun persoonlijk plan krijgen mensen een budget toegewezen
en kan men kiezen voor persoonsvolgende bekostiging, pgb of een combinatie daarvan. Het
persoonlijk plan wordt periodiek geëvalueerd in gesprek tussen cliënt en zorgverlener en op basis
hiervan wordt de zorg en ondersteuning bijgesteld.

Pagina 2 / 4

Verantwoording
Niet het volgen van regeltjes maar het realiseren van goede zorg moet het uitgangspunt van de
Wlz zijn. Dit betekent ook dat de verantwoording over de geleverde zorg moet plaatsvinden tussen
aanbieder en klant. Overbodige bureaucratie en controlemechanismen – inclusief de beruchte
afvinklijstjes – kunnen dan komen te vervallen. Dit alles valt alleen te realiseren als de cliëntpositie
wordt versterkt via persoonsvolgende budgetten en een goede cliëntondersteuning.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het is belangrijk dat cliënten zelfstandig een beroep kunnen doen op onafhankelijke en
professionele cliëntondersteuning. Dit is ondersteuning die los staat van de belangen van
zorgkantoren en aanbieders en die naast de cliënt staat in het zoeken van een passende oplossing.
In de wet moet conform de Wmo 2015 expliciet worden opgenomen dat deze functie beschikbaar is
voor zowel het indicatiegesprek, het persoonlijke plan, de zorgbemiddeling als voor de bespreking
van het zorgplan tussen aanbieder en verzekerde.
We achten het van groot belang dat de wet op de bovengenoemde punten wordt bijgesteld,
ongeacht het tijdpad voor invoering. U kunt er voor zorgen dat de Wet langdurige zorg echt een
belangrijke mijlpaal wordt in de ondersteuning van mensen met een beperking.
Tot slot. In de bijlage vindt u ons eerdere positionpaper over het belang van eigen regie in de
langdurige zorg.
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