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toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

Geachte voorzitter,

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Tijdens het Algemeen Overleg Wlz/PGB/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten van
28 maart 2018 heb ik toegezegd u te informeren over de onderzoeken ten
behoeve van het wetsvoorstel “toegang tot de Wlz voor mensen met een
psychische stoornis.” Met deze brief informeer ik u hierover.
In het kader van de voorbereiding van dit wetsvoorstel vinden de volgende
onderzoeken plaats:
1. Onderzoek naar zorgprofielen voor de groep cliënten die toegang krijgt tot de
Wlz. Dit onderzoek door Bureau HHM is in mei 2018 gereed;
2. Tarievenonderzoek Beschermd Wonen bij gemeenten. Dit onderzoek door Bureau HHM wordt in april afgerond;
3. Nadere duiding en controle van de aangeleverde gegevens in het eerdere onderzoek naar het aantal cliënten, dat naar verwachting naar de Wlz zal overgaan vanuit de Wmo 2015. Deze duiding is gericht op draagvlak bij gemeenten
voor de uiteindelijke inschatting van het aantal cliënten dat overgaat naar de
Wlz. Dit onderzoek door Bureau HHM is in april 2018 gereed; en
4. Onderzoek naar de tarieven van de zorgzwaartepakketten door de NZa. Dit
onderzoek wordt naar verwachting eind 2018 afgerond.
Ik heb tevens toegezegd de Kamer voor de zomer te informeren over de effecten
van het wetsvoorstel. Met die brief zal ik u ook informeren over de uitkomsten van
de eerste drie genoemde onderzoeken. Over het tarievenonderzoek door de NZa
verwacht ik u begin 2019 te kunnen informeren.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis
Pagina 1 van 1

