Geldermalsen, 20 februari 2018

Aan de leden van de Vaste commissie VWS van de Tweede Kamer

Betreft: AO 28 maart agendapunt Toegang tot de Wlz voor GGZ geïndiceerden die thans
onder de Wmo (beschermd wonen) vallen. Verzoek agendapunten 18 en 21 van AO 15 maart
door te schuiven naar AO 28 maart.

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie van VWS,

Binnenkort wordt gesproken over de toegang tot de Wlz voor GGZ-geïndiceerden. Als
vertegenwoordigers van ouderinitiatieven, opgericht door ouders voor hun volwassen
kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, hebben wij daarbij een bijzonder
belang. Wij zijn van mening dat deze groep eerder in de Wlz hoort dan in de WMO. Autisme
gaat immers niet over en wanneer je - zoals onze kinderen - bent aangewezen op een vorm
van gespecialiseerde 24-uurszorg, zal dat veelal levenslang zijn. Dat geldt overigens ook voor
bepaalde andere ernstige psychische aandoeningen, zoals schizofrenie.
Bij de transitie van AWBZ naar WMO is deze groep tussen wal en schip gevallen. Met hun
gespecialiseerde en levenslange zorgvraag is de groep beland in de Wmo waar men bij
Beschermd Wonen meer uitgaat van generalistische en tijdelijke zorg.
We denken dat het in samenhang met elkaar behandelen van de agendapunten 'toegang tot
Wlz voor GGZ-geïndiceerden' en 'voortgangsrapportage Beschermd Wonen' kan voorkomen
dat deze groep opnieuw tussen wal en schip valt.

Wij verzoeken u dan ook om de agendapunten 18 en 21 over beschermd wonen van het AO
van 15 maart 2018 door te schuiven naar het AO van 28 maart 2018 om deze in samenhang
te behandelen.
Uiteraard zijn we bereid nadere toelichting te geven op ons verzoek.
Hoogachtend,

A. Rhebergen
Directeur WoondroomZorg
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