Nieuwsbrief cliënten
Datum: december 2019
Twee keer per jaar ontvangt u de nieuwsbrief van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. In deze
nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws en de landelijke ontwikkelingen.
Veel leesplezier!
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1. Landelijke wijzigingen Wlz
De landelijke wijzigingen in de Wlz zijn;
• Wet zorg en Dwang;
• GGZ naar Wlz.
Onderstaande worden deze wijzigingen stuk voor stuk toegelicht.

2. Wet zorg en Dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen
met een psychogeriatrische aandoening, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de
onvrijwillige opname. Als het niet meer lukt om passende zorg thuis te organiseren, kan een
onvrijwillige opname nodig zijn. U kunt dan een aanvraag doen bij het CIZ.
2.1 Voor wie is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking of een
psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Voor psychiatrische patiënten die te maken hebben
met verplichte zorg is er de Wet verplichte ggz (Wvggz). Aanvragen voor deze patiënten verlopen
niet via het CIZ maar via de officier van justitie. Ga naar de site van het CIZ voor meer informatie.

3. GGZ naar de Wlz
Vanaf 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar toegang krijgen
tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben
aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.
In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten die nu zorg krijgen vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringsweg (Zvw), de Jeugdwet en de
Forensische zorg. Ook beoordeelt het CIZ in 2020 de doorstroom van cliënten met een geldig GGZ-B
zorgprofiel, waarbij voortgezet verblijf niet meer noodzakelijk is. Cliënten die geen Wlz-indicatie
krijgen, blijven voor hun zorg en ondersteuning aangewezen op de Wmo en/of Zvw.
Ga naar de site van het CIZ voor meer informatie.

4. Zorgkantoren aan zet
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert in haar jaarlijkse samenvattend rapport over de
uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) dat zorgkantoren hun rol steeds beter vervullen. Maar
nu de ontwikkelingen in de langdurige zorg sneller gaan moeten alle betrokken organisaties in de
langdurige zorg meer samenwerken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook de
zorgkantoren moeten hun tempo verhogen om tegemoet te komen aan de stijgende zorgvraag van
hun cliënten. Ga naar de site van de NZa voor het hele artikel.

5. Voorstelling 'Lastige Ouders'
De voorstelling ‘Lastige Ouders’ is het verhaal van een moeder en een vader. Ouders van de liefste
jongen ter wereld. Hij kan vreselijk goed zwemmen en kijkt recht in uw ziel. Veertien jaar is hij. Maar
zijn hoofd zit zo vol herrie dat hij misschien wel altijd twee zal blijven. In 'Lastige Ouders' nemen zij u
mee in hoe het is om met een kind te leven dat voortdurende zorg nodig heeft. Een persoonlijk
verhaal over hoe groot liefde en geluk kunnen zijn. Als onderdeel van het programma Volwaardig
Leven biedt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport op verschillende plaatsen in
Nederland de voorstelling ‘Lastige Ouders’ aan. Deze voorstelling is voor naasten van mensen met
een beperking en een langdurige zorgvraag, hun omgeving en voor beleidsmakers en bestuurders in
de zorg. Ga voor aanmelden voor de voorstelling op 25 maart naar de site
aanmelder.nl/lastigeouders5

6. Opzetten cliëntenpanel
Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid wil in 2020 een cliëntenpanel gaan opzetten. Wilt u meedenken
over het (regionale) beleid van het zorgkantoor, welke brieven het zorgkantoor het beste kan
versturen of over het opzetten van (regionale) projecten, dan vernemen wij dat graag van u. Een
cliëntenpanel komt meerdere keren per jaar bij elkaar op de locatie van het zorgkantoor in Leiden.
Mocht u het leuk vinden om deel te nemen aan het panel, dan kunt u een mail sturen naar
beleidwlz@zorgenzekerheid.nl.

7. Feedback op zorgkantoorwebsite
De website van het zorgkantoor is één jaar oud! Mocht u aan - of opmerkingen hebben over de
bestaande website, dan zijn we daar erg blij mee. U kunt uw feedback mailen naar
redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.
De beste wensen voor 2020!
Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar
redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. U ontvangt deze e-mail omdat u heeft aangegeven op de
hoogte te willen blijven van de activiteiten van het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Wilt u geen emails meer ontvangen? Neem dan contact met ons op via redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

