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Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
Het kabinet heeft het wetsvoorstel ingediend om mensen met een psychische stoornis per 2021 toegang te 
verlenen tot de Wet langdurende zorg (Wlz). Met het oog op de behandeling van dit wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer willen we graag uw aandacht vragen voor een aantal zaken. 
 
MIND is bijzonder blij dat met dit wetsvoorstel eindelijk zekerheid en bescherming geboden wordt aan een 
groep mensen die nu telkens opnieuw moet afwachten welke zorg en ondersteuning ze vanuit de 
Zorgverzekeringswet en/of Wmo zullen krijgen. Het feit dat mensen met een psychische stoornis al jarenlang 
geen gewone toegang hadden tot de Wlz was ons een doorn in het oog. Dit wetsvoorstel maakt een einde 
aan deze vorm van discriminatie en ongelijke behandeling.  
 
Uitsluiting jongeren is onbegrijpelijke keuze 
MIND is minder gelukkig met het feit dat jongeren met een psychische stoornis ook met dit wetsvoorstel 
geen toegang krijgen tot de Wlz. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet hier het principe van gelijke 
behandeling opzij zet. Een kleine, maar bijzonder kwetsbare groep jongeren wordt hiermee onrecht 
aangedaan.  Het betekent bijvoorbeeld dat jongeren met ggz-problematiek en een verstandelijke beperking 
in het ene geval net wel en in het andere geval net geen toegang tot de Wlz zullen krijgen. Niet omdat hun 
zorgbehoefte verschilt, maar omdat indicatiestellers moeten kiezen tussen een stempel psychiatrie en een 
stempel VG.  
 
MIND vindt de Jeugdwet geen reëel alternatief voor jongeren die zeer langdurig permanent toezicht of        
24 uur nabije zorg nodig hebben. Gemeenten hebben de afgelopen jaren ook niet aangetoond deze 
kwetsbaarste groep jongeren adequaat te kunnen helpen. Het beeld dat de staatssecretaris in de schriftelijke 
behandeling schetst van de vooruitgang die gemeenten geboekt hebben bij het helpen van jongeren met 
complexe problematiek is te rooskleurig. Bovendien behoudt de Jeugdwet een aantal fundamenteel zwakke 
plekken als het gaat om jongeren met de zwaarste psychische problematiek: het ontbreken van een 
onvoorwaardelijk recht op zorg; de sterke afhankelijkheid van lokale politiek en lokale budgetten; de zeer 
specialistische kennis waar alle gemeenten over moeten beschikken.  
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In de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel geeft de staatssecretaris nog een aantal argumenten   
om alle jongeren met psychiatrische problematiek in de Jeugdwet te houden. Deze argumenten zijn voor   
ons echter verre van overtuigend: 
De Jeugdwet zou meer mogelijkheden bieden om in te spelen op de integrale leefsituatie van de   
jongeren en de verbinding met onderwijs en de gezinssituatie. Welke boodschap geeft de staatssecretaris 
hiermee af aan andere jongeren die wel toegang hebben tot de Wlz? De Wlz is toch bij uitstek een wet die 
integrale zorg en ondersteuning moet bieden met betrokkenheid van de naaste omgeving van de cliënt? 
 
De wetgever zou jongeren duidelijkheid bieden door eenduidig te kiezen voor de Jeugdwet. Het zou 
voorkomen dat jongeren zich aanmelden voor de Wlz, afgewezen worden en teleurgesteld raken. Ook hier   
is onduidelijk waarom een uitzondering wordt gemaakt voor jongeren met psychiatrische problematiek.  
Voor alle groepen die eventueel in aanmerking komen voor de Wlz geldt dat er een dunnen scheidslijn is 
tussen Wlz enerzijds en Wmo of Jeugdwet anderzijds. Mensen willen duidelijkheid voor hun individuele 
situatie.  Dat vraagt om een goede afstemming in indicaties tussen gemeenten en CIZ en niet om een 
systeemoplossing. 
 
MIND vraagt de Tweede Kamer om artikel 3.2.1 van het wetsvoorstel te amenderen en daarmee de Wlz     
ook toegankelijk te maken voor jongeren met een psychische stoornis. 
 
Het criterium blijvendheid in de Wlz vraagt om een nadere toelichting 
Een punt waar MIND graag meer helderheid over wil is het begrip blijvendheid in de nieuwe Wet 
langdurende zorg.  Het is duidelijk dat toegang tot de Wlz voorbehouden moet zijn aan mensen met een 
zware en langdurende zorgvraag. Bij mensen met psychiatrische problematiek is echter moeilijk met 
zekerheid vast te stellen of een zorgvraag ook levenslang zal zijn. Soms blijkt na verloop van tijd toch herstel 
op te treden en kan daarmee de noodzaak tot permanent toezicht of 24 uur nabije zorg komen te vervallen. 
De vraag is waar bij de indicatiestelling de bewijslast komt te liggen. Moet de cliënt bewijzen dat de 
zorgvraag levenslang gelijk blijft? Of is het voldoende om te laten zien dat er binnen afzienbare termijn geen 
reëel vooruitzicht is op verandering van de zorgvraag. MIND pleit voor de tweede uitleg.  Het zal deze 
cliënten veel rust geven als hun zorgbehoefte niet telkens opnieuw getoetst hoeft te worden. Mocht blijken 
dat op lange termijn hun herstel zich toch gunstiger dan gedacht ontwikkelt, bestaat er altijd de mogelijkheid 
om de Wlz weer te verlaten.  
 
MIND vraagt om bij de behandeling van het wetsvoorstel meer helderheid te scheppen over het begrip 
blijvendheid als toegangscriterium voor mensen met een psychiatrische stoornis. De kern zou moeten zijn dat 
aan het criterium voldaan wordt wanneer binnen afzienbare tijd er geen reëel vooruitzicht op verandering 
van de noodzaak tot permanent toezicht of 24 uur nabije zorg. 
 
Behandeling in de Wlz: evenwicht tussen keuzevrijheid en integraliteit 
Het wetsvoorstel gaat uit van specialistische behandeling als integraal onderdeel van de Wlz-aanspraak.      
Dit betekent dat met name instellingen voor beschermd wonen er straks een nieuwe verantwoordelijkheid 
bij krijgen, namelijk die voor psychiatrische behandeling. MIND kan deze keuze in het wetsvoorstel billijken. 
Er valt veel voor te zeggen om de ggz ook op dit punt niet anders te behandelen dan andere sectoren.            
 



 

 

In navolging van de NZa voorzien we wel risico’s in de uitvoering. Zorgaanbieders zullen wel in staat moeten 
zijn om een integraal pakket te bieden en tegelijkertijd de volgende voorwaarden te realiseren:  

• Ruimte voor keuzevrijheid; zo min mogelijk financiële of administratieve prikkels voor aanbieders om 

standaardzorg te leveren; en zoveel mogelijk ruimte voor de cliënt om de eigen behandelaar te 

kiezen of te behouden 

• Continuïteit van zorg en wonen. Onnodige verhuizingen of extra wisselingen van personeel kunnen 

juist voor de Wlz-doelgroep in de ggz zeer schadelijk zijn.  

• Geen belemmering voor de ontwikkeling naar meer zorg in de wijk en een steeds grotere variëteit 

aan (kleinschalige) woonzorgvormen.  

MIND vindt het belangrijk dat de staatssecretaris de uitvoerbaarheid van het werken met integrale Wlz-
pakketten in combinatie met bovengenoemde voorwaarden gaat monitoren en daarover regelmatig 
rapporteert, zodat tijdig ingrijpen mogelijk is bij eventueel nadelige effecten.  
 
Mensen tussen wal en schip 
Met de toegang tot de Wlz voor de ggz-doelgroep ontstaan nieuwe scheidslijnen. Ongetwijfeld zullen er ook 
in de nieuwe situatie mensen zijn die tussen wal en schip dreigen te vallen. En tot 2021 is er een groep 
cliënten die geen passende zorg krijgt omdat ze nog geen toegang tot de Wlz hebben. Dit leidt tot 
schrijnende gevallen. MIND pleit in aanloop naar 2021 en daarna voor een structurele samenwerking tussen 
gemeenten en CIZ. Het is belangrijk dat zij hun indicatietrajecten op elkaar afstemmen. Mensen die niet in 
aanmerking komen voor de Wlz moeten automatisch kunnen rekenen op passende zorg vanuit de Wmo, en 
andersom. Daarnaast wil MIND voor nu en in de toekomst een regionale doorzettingsmacht voor complexe 
casuïstiek. De doorzettingsmacht is een persoon of een instantie die een oplossing kan forceren in het belang 
van mensen die anders vastlopen in het systeem. De doorzettingsmacht werkt over domeinen heen en – zo 
nodig – buiten bestaande kaders en regelingen.  
 
MIND wil dat de regiotafels die ingesteld zijn om de uitvoering van de nieuwe wet voor te bereiden een 
duidelijke opdracht meekrijgen, namelijk dat CIZ en gemeenten hun indicatiestellingen zodanig afstemmen of 
combineren dat de cliënt in alle gevallen zeker kan zijn van een passende oplossing waar ofwel gemeente 
ofwel zorgkantoor verantwoordelijkheid voor draagt. 
 
Als u vragen heeft of met ons wilt afstemmen neem gerust contact op. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Drs. M.J. ter Avest 
Directeur MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid 
 


