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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp
Reactie van Ieder(in) op de internetconsultatie van de Verzamelwet Wlz 2020

Datum

Referentie

1-09-2020

20-0617

Inlichtingen bij

Bijlagen

Geacht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Ieder(in) is blij met de mogelijkheid om via deze internetconsultatie te kunnen reageren
op de voorgestelde aanpassing van de Wlz.
Onderstaand vindt u per onderwerp onze reactie.
Dit wetsontwerp wijzigt de Wet langdurige zorg en betreft de bekostiging van
huishoudelijke hulp uit het persoonsgebonden budget en het modulair pakket thuis,
cliëntondersteuning voor cliënten die (nog) niet beschikken over een Wlz-indicatiebesluit
en de raadpleegfunctie waardoor zorgaanbieders geautomatiseerd kunnen raadplegen of
de zorg die zij willen factureren kan worden aangemerkt als Wlz-zorg en als zodanig
bekostigd kan worden.
1. Huishoudelijke hulp
Het wetsvoorstel maakt met terugwerkende kracht mogelijk dat waar het gaat om de
leveringsvormen modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb) tevens
betalingen mogen worden verricht voor huishoudelijke hulp, anders dan het
schoonhouden van de woonruimte.
Reactie Ieder(in)
Hoewel Ieder(in) positief is over deze wijziging, vragen we hierbij aandacht voor de
volgende punten:
- Het is belangrijk dat mensen tijdig en volledig worden geïnformeerd.
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Hoe worden de belanghebbende personen op de hoogte gebracht van de

-

wetswijziging huishoudelijke zorg?
Het is belangrijk dat mensen weten dat de aanpassing ook geldt voor declaraties
uit het verleden.

-

Wat is de ingangsdatum van de wetswijziging?

-

Hoe vindt de verrekening plaats?

2. Verbreding Clientondersteuning.
Door de verbreding van de cliëntondersteuning worden Wlz-verzekerden ondersteund bij
het aanvragen van het indicatiebesluit en bij het maken van een keuze voor de meest
passende zorg en/of instelling door gespecialiseerde Wlz-cliëntondersteuners.
Uit het rapport "Evaluatie OCO Wlz" van SIRA Consulting1, blijkt dat er een groep
kwetsbare cliënten bestaat die erg gebaat is bij cliëntondersteuning op grond van Wlz
maar die (nog) niet beschikt over een Wlz-indicatiebesluit. Dit zijn kwetsbare cliënten bij
wie een Wlz-indicatie wel in het vooruitzicht ligt, maar die óf nog een aanvraag moeten
indienen óf daarmee bezig zijn.
Ieder(in) is blij met deze verbreding van de cliëntondersteuning voor cliënten die de
overstap maken van Wmo naar Wlz. Omdat dit vaak een langdurig traject is, is het voor
cliënten van belang tijdig de juiste keuzes te kunnen maken. In zijn brief van 17-072020 aan de kamer suggereert de minister dat het moment waarop cliënten deze
ondersteuning nodig hebben een duidelijk en aanwijsbaar moment is. In de praktijk zien
we echter dat het precieze moment voor de stap naar Wlz zorg vaak niet duidelijk is
gemarkeerd. Dit kan per situatie verschillen. Duidelijk is wel dat iemand moet herkennen
dat de situatie de Wlz kant op gaat bewegen om op het juiste moment deze cliënt
ondersteuning in gang te zetten zodat de ondersteuning naar de Wlz zorg toe optimaal is
voor de cliënt maar ook voor de naasten. Ondersteuning van cliënten en hun naasten van
WMO naar Wlz zorg via cliëntondersteuning kan dan ook zoveel mogelijk een doorlopend
proces zijn.
Reactie van Ieder(in)
Bij deze wettelijke verankering van de verbreding van cliënt ondersteuning heeft
Ieder(in) de volgende vragen en aandachtspunten;
Cliëntondersteuning in complexe situaties is het meest gebaat bij een doorlopende
lijn van WMO naar Wlz; Voorkomen moet worden dat mensen tijdens dit traject
gedwongen over moeten stappen naar een andere cliëntondersteuner. Op welk
moment en voor welke cliënten levert deze voorgenomen wetswijziging op tijd
een bijdrage aan het inzetten van passende cliëntondersteuning?
Wat zijn hiervoor precies de voorwaarden?
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Wij nemen aan dat wat in dit verhaal geldt voor de WMO ook van toepassing is
voor de Jeugdwet, klopt dat?
Waar ligt de verantwoordelijkheid om de OCO Wlz vroegtijdig te signaleren en in
te zetten. Wie heeft de juiste expertise om dit te kunnen en vanuit welke wet
wordt dit wanneer toegekend?
Welke rol is hierin weggelegd voor de huisarts/specialist.
Op welke wijze worden cliënten geïnformeerd over deze wetswijziging, over de
praktische implementatie hiervan en de aanvraagroute die zij moeten volgen om
dit verbrede aanbod cliënt ondersteuning Wlz aan te vragen en wie is hiervoor
verantwoordelijk?
Hoe wordt omgegaan met (vergoeding van) cliëntondersteuning wanneer tijdens
het traject van aanvraag Wlz-zorg blijkt dat zorg vanuit Wmo het best passend
is/blijft? Wordt er dan voor gezorgd dat cliëntondersteuning - waar nodig - voor
deze cliënt soepel doorloopt?
Hoe wordt omgegaan met de vraag van het (gezins) systeem naar
cliëntondersteuning vanuit verschillende domeinen; bijvoorbeeld wanneer naast
een (naderende) aanvraag voor zorg vanuit de wlz ook zorg/cliëntondersteuning
nodig is vanuit de participatiewet of de zorgverzekeringswet?
Wat is de ingangsdatum van de wetswijziging?

3. Efficiëntere toepassing Raadpleegfunctie:
Door de raadpleegfunctie efficiënter te organiseren kunnen zorgaanbieders gemakkelijk
via een ict-tool uitzoeken waar zij hun te leveren zorg kunnen declareren en bekostigd
krijgen zodat rekeningen niet worden geweigerd en zorg doorgang kan vinden.
Voorgesteld wordt om "een wettelijke grondslag te creëren in de Wlz voor de verwerking
van gegevens over gezondheid voor de vaststelling te stellen of te leveren dan wel
geleverde zorg behoort tot het verzekerde pakket van de Wlz. De verwerking bestaat uit
de verstrekking van gegevens door Wlz-uitvoerders en het CIZ en ontvangst en verdere
verwerking door aanbieders van Zvw-zorg. 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".
Reactie Ieder(in)
Het beoogde wetsartikel in de verzamelwet over de raadpleeg functie is wat Ieder(in)
betreft te ruim opgesteld. Deze raadpleeg functie betreft een ict tool die al in gebruik
blijkt te zijn. https://www.vecozo.nl/diensten/wlz-raadpleegfunctie/
Met dit artikel komt er een juridische basis voor deze functie.
Het gaat in wezen om een tool waarmee gecontroleerd kan worden of iemand een Wlz
indicatie heeft. Het lijkt ons logischer en duidelijker om dit dan ook zo in de wet op te
nemen in plaats van te spreken van gezondheid.
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Onderstaand doen wij een voorstel voor een vervangende tekst;
"Voorgesteld wordt om een wettelijke grondslag te creëren in de Wlz voor de verwerking
van gegevens over de gestelde indicatie voor de vaststelling te stellen of te leveren dan
wel geleverde zorg behoort tot het verzekerde pakket van de Wlz. De verwerking bestaat
uit
Dit levert naar ons idee een scherper geformuleerd en beter leesbaar artikel op.
Over de twee in de consultatie gestelde vragen kunnen wij het volgende zeggen;
1. Of het wetsvoorstel het beoogde doel bereikt hangt in eerste instantie af van de
implementatie ervan en de communicatie met de doelgroep die er mee te maken krijgen.
Wij hopen dat dit allemaal voorspoedig verloopt zodat een ieder weet wat hem/haar te
doen staat.
2. De vraag of de toelichting bij het voorstel nog verbeterd kan worden kunnen wij
bevestigend beantwoorden. Vooral de wettekst met betrekking tot de raadpleegfunctie en
de toelichting hierop kan zeker minder ruim geformuleerd, duidelijker en scherper.
Voor vragen over deze consultatie kunt u terecht bij
, ,r1.Magederin.nl
Wij gaan ervan uit dat u onze punten zult meewegen in het definitieve wetsvoorstel en de
implementatie hiervan.

Met vriendelijke groet,

directeur Ieder(in)
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