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Bestuurlijke reactie VWS op
focusonderzoek Rekenkamer naar toegang
tot de Wlz

Geachte voorzitter,
Het is belangrijk dat de zorg die vanuit de Wlz geboden wordt, toegankelijk is
voor de mensen die dat nodig hebben. Daarom ben ik de Rekenkamer erkentelijk
voor het uitvoeren van dit focusonderzoek naar de toegang tot de Wlz.
Het onderzoek laat zien dat bij het beoordelen van de indicatieaanvragen het CIZ,
als poortwachter van de Wlz, de toegangscriteria op een uniforme manier
toepast. Dat betekent dat mensen met dezelfde kenmerken op dezelfde manier
beoordeeld worden, ook al komen zij uit verschillende gemeenten.
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Wanneer iemand niet voldoet aan de wettelijke toegangscriteria, wijst het CIZ
een indicatieaanvraag af. Het onderzoek bevat een analyse van het aantal
afwijzingen per gemeente. Er blijken tussen gemeenten significante verschillen te
bestaan wat betreft de afwijzingspercentages. Dat heeft volgens het onderzoek
met name te maken met de beperking of aandoening van de aanvrager en zijn
leeftijd. Ook memoreert het onderzoek dat het niveau van de geboden Wmo
voorzieningen en de mate van sociale cohesie het gebruik van langdurige zorg
kan beïnvloeden. Gemeenten hebben beleidsruimte op dit terrein. Bij sommige
gemeenten blijkt dat er relatief veel indicatieaanvragen worden afgewezen. Het
CLZ heeft mij eerder reeds op de hoogte gebracht van deze ook door hen
geconstateerde situatie. Het CIZ is en gaat met de betreffende gemeenten in
gesprek hierover.
Elke burger heeft het recht om een aanvraag in te dienen voor de Wlz. Wat ik
echter zoveel mogelijk wil voorkomen, is dat mensen een beroep doen op de Wlz,
terwijl duidelijk is dat zij niet voldoen aan de daarvoor geldende toegangscrlteria
(en zij bovendien binnen de Wmo of Jeugdwet beter passende zorg kunnen
krijgen). Ik bespreek met het CIZ en de gemeenten de samenwerking die nodig is
om dit te voorkomen.
Het onderzoek besteedt eveneens aandacht aan bijzondere groepen, zoals
jeugdigen en mensen met een psychische aandoening. Wat de jeugdigen betreft,
zijn de door de Rekenkamer gesignaleerde knelpunten met betrekking tot de
toegang tot de Wlz mij bekend. Er zijn acties uitgezet, waaronder de aanpassing
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van de beleidsregel rond gebruikelijke zorg. Voor mensen met een psychische
aandoening is de staatssecretaris van VWS bezig met de voorbereiding van een
wetsvoorstel. Doel hiervan Is om cliënten met een psychische stoornis, al dan niet
in combinatie met een andere aandoening of beperking en bij wie sprake Is van
een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de
nabijheid, toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz).
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Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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