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Reactie van beroepsgroepen werkzaam in de geriatrie op het
wetsvoorstel Langdurige Zorg
De professionals die betrokken zijn bij de behandeling van kwetsbare ouderen
onderschrijven de motieven van het kabinet om het stelsel te herzien. Wij zijn van mening dat de
Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) in potentie een verbetering kan zijn voor kwetsbare ouderen die zijn
aangewezen op een verblijf in het verpleeghuis. Voorwaarde is dat de waardevolle rol van het
verpleeghuis voor patiënten die langer durende zorg en behandeling nodig hebben blijft bestaan en
dat de daar bestaande expertise wordt geëxporteerd naar de eerste lijn. Het is daarnaast
belangrijk om juist de sociaal zwakkeren dagbesteding te kunnen blijven bieden en te zorgen dat
gemeenten hiervoor voldoende capaciteit hebben.
De besturen van:
Laego
Landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde
NAPA
Nederlandse Associatie Physician Assistants
NIP
Nederlands Instituut van Psychologen, sectie ouderenpsychologie
NVFG
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
V&VN
Verpleegkundig Specialisten
V&VN
Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Verenso
Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters
zijn van mening dat aanpassingen in het wetsvoorstel LZ nodig zijn. Zij hebben deze met
toelichting verwoord in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer:






Beoordelingscriteria van het CIZ moeten duidelijker omschreven worden. Het CIZ zal een
professional betrokken bij de zorg van de aanvrager moeten betrekken bij de besluitvorming.
Patiënten met een ZZP 4 behoren toegelaten te worden tot de Wet LZ.
Dagbehandeling en dagopvang moeten deel uitmaken van de ZVW en de WMO.
De specialist ouderengeneeskunde dient te vallen onder de ZVW om ook in de eerste lijn
patiënten de nodige zorg te kunnen geven.
Expertise vanuit het verpleeghuis dient beschikbaar te komen voor de eerste lijn door een
mobiel geriatrisch team, bestaande uit in de geriatrie en ouderenpsychologie gespecialiseerde
disciplines, inzetbaar te maken via de ZVW.
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