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Aanbevelingen WLZ vanuit cliëntenraden RIBW

Geachte heer Klok,

op 2 juli heeft u mij een brief gestuurd met betrekking tot de toegang tot de wlz
voor mensen met een psychische stoornis. Deze brief heeft u gestuurd namens
11 cliëntenraden van RlBW-instellingen, die zijn gelokaliseerd in heel Nederland.
In uw brief betuigt u uw instemming met het wetsvoorstel, maar wilt u wel een
tweetal uitgangspunten meegeven voor de implementatie. Deze uitgangpunten
betreffen het voorkomen van verhuizingen en het borgen van de keuzevrijheid
van de behandelaar.

In uw brief doet u ook het voorstel om te komen tot een informatiebijeenkomst
van de cliëntenraden met vws om kennis, die bij beide partijen aanwezig is, uit
te wisselen.

Net als bij u is mijn insteek om verhuizingen zoveel mogelijk te voorkomen in
202L. În het wetsvoorstel heb ik dan ook opgenomen dat het zorgkantoor zich
moet inspannen, zodat de verzekerde het verblijf bij de bestaande aanbieder kan
voortzetten.

Ten aanzien van de keuzevrijheid geldt dat in de wlz is geregeld dat zowel de
woon-zorg-elementen als de specifieke behandeling onderdeel zijn van de
aanspraken. Hierdoor kan een betere verbinding worden gelegd tussen deze beide
elementen, waar nu nog sprake is van twee financieringsbronnen (wmo en Zvw).
In de werkgroep Behandeling, die in het kader van de implementatie is gevormd
op verzoek van de branches van zorgaanbieders in de GGZ-sector (waaronder de
RlBW-alliantie), wordt nader uitgewerkt op welke wijze dit in de praktijk het beste
kan worden vormgegeven. Keuzevrijheid van de cliënt voor zijn behandelaar is
een van de aspecten die daarbij een rol speelt.
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Uw voorstel om te komen tot een of meerdere bijeenkomsten waarbij er kennis
kan worden uitgewisseld omarm ik graag. Ik wil dat doen in samenwerking met
MIND en de RIBW-alliantie. Er zal contact met uw organisatie worden opgenomen
om dit voorstel verder uit te werken.

Hoogachtend,
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