Bijlage
Onderwerpen die voorgesteld worden in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg
(Verzamelwet Wlz)
1. Huishoudelijke hulp
In de Wlz is geregeld dat Wlz-cliënten die hun zorg krijgen via een persoonsgebonden budget
(hierna: pgb), huishoudelijke hulp vanuit de Wlz krijgen. Ook krijgen Wlz cliënten met een
modulair pakket thuis (hierna: mpt), huishoudelijke hulp vanuit de Wlz.
De aanspraak op huishoudelijke hulp is geformuleerd als 'het schoonhouden van de woonruimte
van de verzekerde'. Bij een mpt en een pgb is het staande praktijk dat er binnen de toegewezen
zorg of het budget ook betalingen mogen worden verricht voor andere algemeen gangbare
huishoudelijke hulp dan het schoonhouden van de woonruimte. Het voorzien in deze algemeen
gangbare huishoudelijke hulp draagt bij aan het mogelijk af zien van verblijf in een instelling.
Daarom wordt in dit wetsvoorstel voor de Wlz-verzekerden met een pgb of een mpt expliciet de
staande praktijk vastgelegd dat er ook betalingen mogen worden verricht voor andere algemeen
gangbare huishoudelijke hulp dan het schoonhouden van de woonruimte.
2. Inschrijving verzekerden
Indien een zorgverzekeraar deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek waarvan ook een Wlz-uitvoerder deel uitmaakt, meldt deze
zorgverzekeraar zijn verzekerden bij de Wlz-uitvoerder van de betreffende groep aan. Dit is de
meest voorkomende situatie. Indien een zorgverzekeraar echter niet in een groep zit met een Wlzuitvoerder, moeten verzekerden van een dergelijke zorgverzekeraar zichzelf inschrijven bij de Wlzuitvoerder die als zorgkantoor is aangewezen in de gemeente waar de verzekerde woont. Met de
voorgestelde wijziging wordt bewerkstelligd dat de zorgverzekeraar die geen Wlz-uitvoerder in de
groep heeft, op grond van de Wlz zorgt voor inschrijving in plaats van dat de verzekerde dat zelf
moet doen. Voorts wordt voorgesteld dat de verzekeraar die geen Wlz-uitvoerder in de groep heeft
ook een verzekerde die in het buitenland woont, inschrijft. Dit zal geschieden bij een Wlzuitvoerder van een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen regio. Op deze wijze wordt
de inschrijving van verzekerden, ongeacht de vraag of de zorgverzekeraar waarbij zij verzekerd
zijn, deel uitmaakt van een groep waarvan ook een Wlz-uitvoerder deel uitmaakt, gelijkgetrokken
3. Raadpleegfunctie
Zorg moet rechtmatig worden geleverd. Dat betekent dat een rekening op basis van de juiste
juridische titel moet worden bekostigd door hetzij een Wlz-uitvoerder als het gaat om Wlz-zorg of
een zorgverzekeraar als het gaat om Zvw-zorg. In de praktijk is gebleken dat het achterhalen van
de informatie die noodzakelijk is voor het vaststellen of zorg tot het verzekerde pakket op grond
van de Wlz of de Zvw behoort door zorgaanbieders bij (kwetsbare) patiënten en hun familie of
mantelzorgers veelal niet mogelijk is of niet tot de juiste informatie leidt.
Voorgesteld wordt om een wettelijke grondslag te creëren in de Wlz voor de verwerking van
gegevens over gezondheid, die noodzakelijk zijn voor de vaststelling of te leveren dan wel
geleverde zorg behoort tot het verzekerde pakket van de Wlz of Zvw. De verwerking bestaat uit de
verstrekking van gegevens door Wlz-uitvoerders en het CIZ aan aanbieders die Zvw-zorg leveren.
Het stelt zorgaanbieders in staat om met gebruikmaking van een ict-tool na te gaan in welk
zorgdomein zij de te leveren zorg kunnen declareren, zodat zij tijdig kunnen nagaan of zij kunnen
leveren en wie de rekening vervolgens betaalt. Daarmee wordt voorkomen dat patiënten
betreffende zorg niet (tijdig) geleverd kunnen krijgen of geconfronteerd worden met een rekening
voor kosten waarvoor zij in principe verzekerd zijn en dat zorgverleners die te goeder trouw zorg
inzetten hun declaraties niet betaald krijgen.
4. Eerder inzetten van de (onafhankelijke) cliëntondersteuning
Cliënten met een Wlz-indicatie hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning op grond van

de Wlz. De onafhankelijke cliëntondersteuning voorafgaand aan de Wlz-indicatie is belegd bij de
gemeenten op grond van de Wmo 2015. Als er zicht is op een Wlz-indicatie is het wenselijk dat de
(onafhankelijke) cliëntondersteuning reeds vanuit de Wlz kan worden ingezet. Wanneer
cliëntondersteuning, voorafgaand aan de indicatiestelling vanuit de Wlz mogelijk is, draagt dit
ertoe bij dat enerzijds het aanvragen van het indicatiebesluit soepeler verloopt en dat anderzijds
tijdig de juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot de zorg die een cliënt nodig heeft en de
plaats waar hij die zorg wil ontvangen. Ook kan de cliëntondersteuning bij specifieke cliëntgroepen
efficiënter worden ingezet. Daarom regelt dit wetsvoorstel dat cliëntondersteuners vanuit de Wlz
eerder ingezet kunnen worden. Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor
cliëntondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg
(anders dan realisatie van Wlz-zorg), jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

