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GGZ partijen hebben vertrouwen in door staatssecretaris ingezette richting
Vandaag heeft staatssecretaris Van Rijn de brief naar de Tweede Kamer verstuurd waarin hij
aangeeft hoe hij de langdurige ggz wil positioneren in het zorgstelsel en hoe hij uitwerking wil
geven aan de motie Keijzer/Bergkamp. Deze kamerbreed gesteunde motie creëert ook voor
langdurige ggz-cliënten een plaats in de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz) en geeft gehoor
aan een uitdrukkelijke wens van het ggz-veld.
In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat cliënten met langdurige ggz-problematiek zowel
vanuit de Zorgverzekeringswet als vanuit de Wmo in de Wlz op basis van nog vast te stellen
criteria kunnen instromen. Uitgangspunt hierbij is dat ook cliënten die toegang krijgen tot de
Wlz perspectief op verbetering houden.
GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en het LPGGz vinden deze
ingezette richting, waarbij de zwaarste groep cliënten toegang krijgt tot de nieuwe Wlz een
belangrijke en positieve stap. Zij hebben de afgelopen periode regelmatig met alle betrokken
partijen over de positionering van de intramurale langdurende ggz gesproken.
Randvoorwaarden zoals een goede positie van cliënten, continuïteit en kwaliteit van zorg,
samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten, monitoring en ruimte voor innovatie
stonden hierin centraal. In de brief geeft de staatssecretaris het vertrouwen dat aan deze
randvoorwaarden met alle partijen op zowel landelijk als regionaal niveau gewerkt gaat
worden.
Partijen benadrukken hierbij het belang van het principe dat het geld de cliënt volgt. Indien
cliënten overgaan naar een ander bekostigingssysteem, moet het budget, zoals de brief ook
aangeeft, de cliënt volgen en herschikking tussen financiers mogelijk zijn. Wij hebben er
vertrouwen in dat wij in gezamenlijkheid met gemeenten en zorgverzekeraars de uitwerking
op een goede manier ter hand kunnen nemen.
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Voor meer informatie neemt u contact op met:
Federatie Opvang: Rina Beers; 06 1384 6484
RIBW Alliantie: Eta Mulder; 06 1062 4341
LPGGz: Nic Vos de Wael: 06 2617 0180
GGZ Nederland: Welmoed van Rijs: 06 5246 0394

