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MantelzorgNL maakt graag gebruik van de gelegenheid om een reactie te geven op de voorgestelde
wetswijziging Wlz verzamelwet 2020.
We zijn over het algemeen positief over de wijzigingen die in het concept wetsontwerp worden
voorgesteld. We hebben nog wel wat suggesties voor het onderdeel van de onafhankelijke
cliëntondersteuning, waarbij beoogd wordt dat Wlz-cliëntondersteuning expliciet op grond van Wlz
beschikbaar is voor cliënten die (nog) niet beschikken over een Wlz-indicatiebesluit. Hoewel de
beoogde wetswijziging het voor cliënten en hun mantelzorgers makkelijker zal maken hun weg te
vinden in de overgang van de Wmo naar de Wlz, hebben we nog een drietal overwegingen bij de
uitwerking in de praktijk.
We vragen daarom aandacht voor het volgende m.b.t. cliëntondersteuning:

-

Mantelzorgers behoeven specifieke aandacht. Zij zijn regelmatig degenen die de zorg regelen
voor hun naaste en nauw contact hebben met gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders.
Zij worden onvoldoende herkend als mantelzorger en krijgen dus nauwelijks hulp
aangeboden bij het vinden van de weg in de zorg en regeltaken als dit nodig is. Daarnaast
spelen zij een belangrijke rol in situaties dat Wlz-zorg thuis wordt geleverd/geboden. Zonder
de inzet van mantelzorgers is Wlz-zorg in de thuissituatie eigenlijk niet mogelijk. Vaak wordt
gedacht dat het belang van de cliënt en de mantelzorger parallel lopen. In de praktijk is dit
niet altijd zo.

-

De toegankelijkheid van de Wlz cliëntondersteuner moet ten allen tijde gewaarborgd zijn als
een Wlz-indicatie in zicht is, waarbij de behoefte van de cliënt en zijn/ haar mantelzorger
centraal staat. Het moet duidelijk zijn wanneer mensen een beroep kunnen doen op de Wlzcliëntondersteuner. Zorgkantoren moeten hier ruimhartig mee om gaan: de toegang tot een
Wlz-cliëntondersteuner moet ruim en flexibel worden toegepast. Er moet geen hoge
drempel worden opgeworpen bij zorgvragers en mantelzorgers om hiervan gebruik te
maken. Goede informatievoorziening hierin is belangrijk, zodat zorgvragers en mantelzorgers
weten wanneer er gebruik gemaakt kan worden van een Wlz-cliëntondersteuner. Voor
mantelzorgers moet duidelijk zijn dat zij zelfstandig een beroep kunnen doen op Wlzcliëntondersteuning. Ook Wmo-cliëntondersteuners dienen een rol te vervullen bij
doorverwijzing naar Wlz-cliëntondersteuners.

-

Om te evalueren of deze wijziging de juiste effecten heeft zou het goed zijn de wetswijziging
na één jaar te evalueren.

-

Verder onderstreept MantelzorgNL de aandachtspunten die de Patiëntenfederatie en KBOPCOB op 19 augustus jl. hebben ingebracht in deze consultatie.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, zijn wij uiteraard bereid dit verder toe te
lichten.

