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Ontwikkelingen in de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Aantekeningen bij de presentatie van Laura Mostert
door Jaap Klooster

Dia: Herziening langdurige zorg
De Zorg in natura (ZIN) van de AWBZ is gegaan naar de 4 aangeven gebieden.
De 'Kern AWBZ' heet nu WLZ.
Het Zorgkantoor is per regio de uitvoerder van de WLZ.

1. Een jaar na invoering
De overheveling vond plaats aan de hand van theoretische modellen. Hierbij ging het op een aantal
plaatsen goed mis. Door felle protesten vanuit de sector verstandelijk gehandicapten (o.a. van de
Ouderverenigingen) is uiteindelijk besloten dat de groep met een ZZP VG3 in de WLZ komt en niet in
de WMO.
Het model ging er ook van uit dat 24-uurs zorg per definitie instellingszorg is. Daarbij werd over het
hoofd gezien dat veel ouders hun kind nog jaren na hun 18e verjaardag thuis verzorgden, ook als ze
al een indicatie voor zorg-met-verblijf hadden voor hun kind. Dit leverde de 'vergeten groep' op, een
omissie die met knip-en-plakwerk is gerepareerd.
Vooral om fraude te voorkomen werd voor de pgb's besloten dat de pgb-houder niet meer het geld
zelf in handen kreeg maar SVB voor de uitbetaling ging zorgen. Hoewel de staatssecretaris bezwoer
dat dit per 1-1-2015 geregeld zou zijn is de ellende hierbij nog steeds niet opgelost.

2. Types zorg
Nieuw is het Modulair Pakket Thuis (MPT). Dit is van groot belang voor cliënten die volgens de
indicatie recht hebben op 'zorg met verblijf' maar waar de ouders hebben besloten voorshands nog
zelf voor het verblijf te willen zorgen (maar bijv. wel gebruik willen maken van dagbesteding +
vervoer).

3. Van ZZP’s naar profielen
De zorgprofielen zijn inhoudelijk gelijk aan de ZZP's, maar er worden geen uren-aantallen meer
genoemd voor de te verlenen zorg en ondersteuning.
De staatssecretaris wil naar een klein aantal zorgprofielen.
Maar ooit zijn we ook begonnen met een klein aantal ZZP's, en ieder jaar kwamen er weer een paar
verfijningen bij tot de tientallen die er nu zijn (jk)
De nadruk op het zorgplan is weer een papieren verbetering. Zorgplannen zijn er genoeg, tot 60
pagina's dik, maar wat gebeurt ermee ?(jk)

4. ‘Onderhanden werk’
WLZ-indiceerbaren zij degenen die bij de modellen-transitie ten onrechte naar de WMO zijn
verwezen.
De Toeslagen op de profielen zijn een heel belangrijke aanvulling.
Pagina 1 van 3

De drie categorieën:

 'enige ondoelmatigheid’
Als thuiszorg iets duurder is dan ZIN, maar duidelijk beter voor cliënt en mantelzorgers, dan kan dit
worden toegestaan
 Meerzorg
Dit is een zeer belangrijke toevoeging. Indien voor een cliënt meer zorg nodig is dan gebruikelijk, dan
kan er extra budget worden gegeven. Te denken valt aan extra begeleiding, speciale voorzieningen.
Er is geen limiet gesteld aan deze mogelijkheid.
 Persoonlijk Assistentie Budget
Hierbij gaat het om cliënten die door een ernstige lichamelijke handicap dagelijkse verrichtingen niet
zonder hulp kunnen uitvoeren.
PGB: huisbezoeken, aard en omvang
Tweemaal per jaar moet een medewerker van het zorgkantoor bij de mensen thuis controleren of het
pgb wel goed wordt besteed.
Dit idee is er kennelijk voor bedoeld om fraude te voorkomen, waarbij wordt verondersteld dat fraude
op grote schaal voorkomt. Maar in een groot nationaal onderzoek* is onlangs aangetoond dat
mogelijke fraude bij slechts 2.9% van de gebruikers wordt vermoed. En dat de meeste fraude
voorkomt daar waar er fouten in het systeem zaten: inschakelen van tussenpersonen en frauderende
psychiaters (jk)
(* 'Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude', NZA april 2015; ANP bericht 14-4-2015)
Verschillende aanwezigen zeggen dit soort bezoeken te beschouwen als een motie van wantrouwen
en dit allesbehalve op prijs te stellen.
Gewaarborgde hulp
Naast de bestaande wettelijke beschermingsconstructies (curatele, bewindvoering, mentorschap)
heeft de overheid het nodig geoordeeld dat er voor pgb-houders nog extra 'gewaarborgde hulp' moet
bestaan.
Gewaarborgde hulp is hulp van iemand die de budgethouder helpt en die er borg voor staat dat het
pgb juist wordt besteed. D.w.z. aan zorg die valt onder de pgb-regeling en van goede kwaliteit is.
Maar dit zijn taken die al toekomen aan de curator, bewindvoerder en mentor. Hebt u een van deze
hoedanigheden, dan is er dus geen enkele reden om uzelf niet aan te wijzen als degene die de
'gewaarborgde hulp' biedt.
Maar de 'gewaarborgde hulp' lijkt er vooral voor bedoeld om de zaakwaarnemer buiten spel te zetten.
Zaakwaarnemer bent u als u op redelijke grond de belangen behartigt een ander. Dus als u de
belangen behartigt van uw gehandicapte volwassen kind. (Een korte notitie over hetgeen de wet
hierover zegt is als bijlage toegevoegd). Deze constructie werkte tot nu toe altijd goed, maar helaas
blijken veel officiële instanties niet op de hoogte te zijn van hetgeen de wet zegt over
zaakwaarneming.
Hoewel het Zorgkantoor in eerste instantie bovengenoemde officiële personen niet als
'gewaarborgde hulp' wilde accepteren, is het inmiddels van die dwaalweg teruggekomen.
5. Toekomstagenda
Men wil nog steeds wonen en zorg scheiden, waarbij iedereen zelf huur betaalt. Dit zal ongetwijfeld
weer een berg bureaucratie opleveren.
De gegevensoverdracht verloopt door privacy regels zeer moeizaam tot niet. Men probeert hier nu
oplossingen voor te vinden.
GHZ = gehandicapten zorg.

Voorstel van Laura Mostert.
Begin 2016, samen met de Ouderverenigingen een bijeenkomst waarin de aanwezigen zelf kunnen
aangeven wat ze graag voor mogelijkheden zouden zien.
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Bijlage
Zaakwaarneming in het Burgerlijk Wetboek
De artikelen 198 t/m 202 van Boek 6 regelen de zaakwaarneming.
De in dit geval meest relevante zijn:
BW art.6:198
Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van
eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de
wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.
BW art. 6:201
Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende,
voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.
Het Zorgkantoor wil alleen praten met de officiële budgethouder, ook als die daar duidelijk niet toe in
staat is. Een zaakwaarnemer wil men niet accepteren.
Commentaar van een advocaat: het Zorgkantoor zit helemaal fout. Zij hebben er zelfs niets over te
zeggen wie de zaakwaarnemer is. Zonder meer bezwaar maken en eventueel een voorlopige
voorziening vragen aan de bestuursrechter als het Zorgkantoor al financiële consequenties gaat
uitvoeren.
Jaap Klooster, 27-1-2014

