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Hoe pakken de adviezen, richtlijnen,
handreikingen of standpunten van het Zorg
instituut in de praktijk uit? In hoeverre sluit
dat wat ‘aan het bureau’ is bedacht aan op de
dagelijkse praktijk ‘aan het bed’? Deze keer
de handreiking ‘Wettelijke domeinen voor
zorg en ondersteuning aan mensen met een
psychische stoornis’.
Tekst Edith Bijl
Beeld De Beeldredaktie | Marco Vellinga en Rob Voss
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aan het

Olga Overeem is adviseur bij het
team GGZ van het Zorginstituut.

“Voor professionals
is het lastig om te
bepalen onder welke
wet de zorg voor
deze cliënten valt.
De handreiking helpt
hen daarbij”

“De handreiking ‘Wettelijke domeinen voor zorg en
ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis’
is bedoeld voor professionals die werken met cliënten
met psychische problematiek. Het is zowel voor hen als
voor de cliënt vaak lastig om te bepalen onder welke wet
de zorg en ondersteuning voor deze groep valt. Zorg kan
vallen onder de Jeugdwet (Jw), de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo), de Zorgverzekeringswet
(Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De afbakening
tussen die domeinen is niet altijd scherp. En als cliënten zorg krijgen vanuit twee of drie domeinen tegelijk,
wordt het helemaal ingewikkeld. Onze handreiking moet
duidelijkheid verschaffen in dit woud van wet- en regelgeving. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen
de wetgeving voor jeugdigen en voor volwassenen. Met
stroomschema’s en sprekende praktijkvoorbeelden willen we professionals helpen om de zorg onder het juiste
wettelijke domein te plaatsen. Daar zijn de ggz-instellingen zelf bij gebaat, maar bovenal de cliënt.
Deze handreiking is een herziene versie van de eerste
handreiking uit 2015. In deze nieuwe versie zijn alle tussentijdse wijzigingen in de wet- en regelgeving meegenomen, inclusief een wijziging per 1 januari 2021. We
hebben de conceptversie van de handreiking voorgelegd
aan partijen als de Nederlandse ggz, CIZ, ZN en de VNG
en hun reacties waar mogelijk verwerkt. Eind vorig jaar
hebben we de nieuwe handreiking verspreid onder professionals in de ggz. Daarna zijn we aan de slag gegaan
met een publieksversie van de handreiking, die sinds
kort verkrijgbaar is (zie het bericht op pagina 4 – red.).
Ook hierin maken we onderscheid tussen jeugdigen en
volwassenen. Door gebruik van eenvoudiger taal, veel
plaatjes en praktische voorbeelden is deze versie toegankelijk voor iedereen met een psychische stoornis én voor
hun familieleden en eventuele begeleiders.”
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Pauline Leuverink is Zorg Controller
Wlz bij GGNet.

“Dankzij het handige
stroomschema in de
handreiking kon ik in
één oogopslag zien
hoe die wijziging in
de praktijk uitpakt”

“Vanuit mijn functie houd ik mij bezig met alle weten regelgeving over de zorg aan mensen met een
psychische stoornis. Ik vertaal dit naar de praktijk van
onze organisatie en adviseer collega’s over de inter
pretatie ervan. Hiervoor raadpleeg ik regelmatig de
website van het Zorginstituut en zo stuitte ik op de
herziene handreiking. Wat ben ik daar blij mee! Ik heb
de handreiking al veel gebruikt, vooral in verband met
de wetswijziging per 1 januari dit jaar. Die houdt in dat
volwassenen met een psychische stoornis ook direct in
de Wlz kunnen komen, en niet alleen met ‘voortgezet
verblijf’ na drie jaar Zvw. Die wijziging had veel impact
voor ons, omdat wij een grote instroom kregen van
cliënten vanuit de Wmo naar de Wlz. Ik kreeg daar veel
vragen over. Dankzij het handige stroomschema in de
handreiking kon ik in één oogopslag zien hoe die wijziging
in de praktijk uitpakt. We gebruiken de handreiking ook
om onze behandelaars zo goed mogelijk te adviseren, en
bij de actualisatie van ons eigen handboek Wlz. Daarin
hebben we alle voor ons relevante wettelijke regels op
een rij gezet. Dit alles doen we om ervoor te zorgen dat
alle zorg binnen GGNet volledig, tijdig en juist wordt
gefactureerd – iets waar ik ook verantwoordelijk voor
ben. En het is natuurlijk ook in het belang van de cliënt
dat de zorg meteen goed wordt gedeclareerd.
Toch blijft het zelfs met de handreiking erbij lastige
materie. Ik denk wel eens: als het al voor mij moeilijk is,
terwijl ik er dagelijks mee bezig ben, wat betekent dat
dan wel niet voor de cliënt? Dat zagen we wel als een
knelpunt, maar met de komst van de speciale publieksversie is dat dus nu opgelost.”

