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Geachte Kamerleden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 
Toegang tot de Wlz voor de ggz 
Vanaf 1 januari 2021 hebben mensen met een ernstige psychische aandoening die voldoen aan de 
zorginhoudelijke criteria van de Wet langdurige zorg (Wlz), toegang tot de Wlz. De Tweede en 
Eerste Kamer hebben hier in juni 2019 unaniem mee ingestemd. Dit heeft heel veel betekend 
voor mensen die vanwege hun psychische aandoening zijn aangewezen op permanent toezicht of 
24 uur, 7 dagen per week zorg nabij. Evenals cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg weten 
zij weten zich nu verzekerd van passende zorg en ondersteuning op meerdere levensgebieden, 
waardoor hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd is. 
 
Grote zorgen om psychisch kwetsbare mensen in de Wlz 
Sinds januari 2021 zijn er om en nabij 25.000 mensen met een ernstige psychische aandoening 
ingestroomd in de Wlz. Zij voldoen volgens het onafhankelijk Centrum voor Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) aan de wettelijke criteria en hebben daarom een Wlz-indicatie gekregen. Dit zijn echter veel 
meer mensen dan de 9.250 waar het kabinet Rutte III in 2019 rekening mee hield. Op dit moment 
stromen er per maand nog zo’n 400 nieuwe ggz-cliënten in. Zoals destijds met uw Kamer is 
afgesproken heeft het kabinet Rutte IV daarom het macro budgettaire kader voor de Wlz 
gedurende de afgelopen anderhalf jaar steeds opgehoogd. Maar dit kan niet zo blijven doorgaan 
vindt het kabinet, zo bleek uit berichtgeving eerder dit jaar, toen het kabinet zinspeelde op het 
terugdraaien van de toegang tot de Wlz voor de ggz. Vrij snel daarna volgde een advies van de 
NZa over het beteugelen van de zorgkosten in de Wlz. Wij maken ons hier grote zorgen over. 
 
Voorstellen NZa en onze reactie daarop 
Alhoewel het er nog niet van gekomen is, stelt de NZa voor om te bekijken of er strengere criteria 
voor toelating tot de Wlz voor ggz-cliënten moeten komen, of om in het ergste geval te korten op 
de Wlz-tarieven voor deze kwetsbare doelgroep. Een forse, uiterst pijnlijke maatregel, die we 
onzes inziens te allen tijde moeten willen voorkomen; het zou inbreuk doen op de kwaliteit en 
veiligheid van passende Wlz-zorg in de ggz. 

https://www.zorgvisie.nl/over-deze-acht-bezuinigingen-in-de-zorg-denkt-rutte-na/
https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuws/2022/07/07/acties-nodig-om-ggz-wonen-passend-te-bekostigen
https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuws/2022/07/07/acties-nodig-om-ggz-wonen-passend-te-bekostigen
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We merken bovendien op dat zowel de precieze oorzaken van de forse instroom (immers, in WMO 
is geen parallelle daling te zien) als ook de voorziene effecten op toegang tot, en kwaliteit van de 
Wlz als gevolg van deze maatregel nog niet duidelijk zijn. Kan de minister daar tijdig duidelijkheid 
over verschaffen, dat wil zeggen voordat eventueel besloten wordt tot deze drastische 
maatregel?  
 
Daarnaast vragen we ons af of een tariefmaatregel juridisch houdbaar is, aangezien hier een 
groep ggz-cliënten een negatieve uitzonderingspositie krijgt in vergelijking met andere 
clientgroepen die een Wlz-indicatie krijgen. Is dit geen rechtsongelijkheid? Kan de minister hier 
ook duidelijkheid over verschaffen? 
 
Eventuele alternatieven 
Er hangt ons nu al enige tijd een onheilspellende boodschap boven het hoofd, zonder dat we 
weten waar we precies op af koersen. Welk besluit gaat het kabinet hierover nemen en welke 
financiële en maatschappelijke impact heeft dat op de langdurige ggz? Kunnen we de zorg die we 
geacht worden te leveren straks nog leveren? We tasten in het duister en dat is uitermate 
onbevredigend voor cliënten, hun naasten en professionals. Graag gaan we met de minister in 
gesprek over hoe je op een verantwoorde manier de instroom van deze zeer kwetsbare groep 
mensen op de korte, middellange en lange termijn kunt reguleren c.q. organiseren, zonder dat 
een tariefmaatregel op voorhand vaststaat. Er zijn alternatieven voorhanden die de moeite van 
het gesprek hierover waard zijn. 
 
Vraag aan de Tweede Kamer 
We vragen u om aandacht voor dit vraagstuk van de bewindspersonen te vragen bij de 
behandeling van de Rijksbegroting voor 2023 op 18 – 20 oktober a.s.  
 
Dank voor uw aandacht in deze kwestie, 
 
Hoogachtend, 
 

 

 

 

 

Esmé Wiegman–van Meppelen Scheppink Marjan ter Avest   

Directeur Valente    Directeur / bestuurder MIND 

 

 

 

 

Veronique Esman-Peeters 

Directeur de Nederlandse ggz 

 


