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9 mei 2014
14-064/nvdw, ivz
Standpunt LPGGz positionering langdurige intramurale ggz

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor VWS,
Tot 15 mei a.s. kunt u inbreng leveren voor het schriftelijk overleg over de positionering van de
langdurige intramurale ggz. Graag informeert het Landelijk Platform GGz u over haar standpunt.
Het LPGGz is blij met de brede interpretatie die de staatssecretaris aan de motie Bergkamp-Keijzer
heeft gegeven. De Wlz wordt toegankelijk voor zowel ggz-cliënten die verblijfszorg met behandeling
ontvangen als ggz-cliënten die verblijfszorg zonder behandeling ontvangen.
Het LPGGz is ook positief over de werkafspraken die de staatssecretaris met het veld gemaakt heeft
over de positionering van de intramurale ggz. Het platform vraagt zich nog wel af of continuïteit van
zorg tijdens de overgangsfase voldoende geborgd is en merkt hier het volgende over op:
De precieze afbakening in het nieuwe systeem is nog niet bekend. Bij cliënten en familie heerst nog
veel onzekerheid over wat de transitie voor hun eigen zorg of de zorg voor hun familielid betekent. Het
is belangrijk dat er haast gemaakt wordt met de ontwikkeling van toelatingscriteria Wlz en een
screeningsinstrument. Meer zekerheid over planning en einddatum zijn gewenst.
De signalen dat verantwoorde invoering van de Wlz per 2015 niet mogelijk is, worden steeds sterker.
In die situatie lijkt het het LPGGz verstandig om de transitie intramurale ggz eveneens uit te stellen. Bij
uitstel tot 1 januari 2016 moet het mogelijk zijn om het screeningsinstrument ruim op tijd operationeel
gereed te hebben; daarmee kan een hoop onduidelijkheid tijdens de transitie voorkómen worden.
Wanneer het screeningsinstrument niet gereed is op de datum van transitie, maken wij ons vooral
zorgen over de positie van cliënten die buiten het overgangsrecht vallen, bijvoorbeeld omdat hun
indicatie afloopt of omdat zij vanwege veranderende zorgvraag een nieuwe indicatie nodig hebben.
Het is belangrijk dat zij, als zij dat wensen, bij dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven in afwachting
van een eventuele overgang naar de Wlz.
Volgens de werkafspraken worden cliënten op het moment van transitie eerst naar de Wmo of Zvw
overgebracht (met uitzondering van cliënten die meer dan drie jaar verblijfszorg met behandeling
ontvangen) en volgt later een eventuele overgang naar de Wlz. Per Saldo heeft voorgesteld het
andersom te regelen: eerst alle cliënten van AWBZ naar Wlz en pas na screening eventueel naar
Wmo of Zvw. Hoewel dit voorstel niet overeenkomt met de werkafspraken, heeft het LPGGz geen
bezwaar hiertegen en constateren we ook dat het positief ontvangen is bij mensen om wie het gaat.

Ten slotte wil het LPGGz graag meer duidelijkheid over het overgangsrecht. In hoeverre kunnen
cliënten erop rekenen dat zij de zorg, als zij dat willen, ook bij dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven
betrekken. En geldt dat ook voor de dagbesteding die zij nu vanuit hun zorgzwaartepakket ontvangen.

Met vriendelijke groet,

H. Nijboer,
Waarnemend directeur
Landelijk PLatform GGz

