Wet langdurige zorg straks ook voor kinderen
met psychiatrische problemen
Sommige kinderen met psychiatrische problemen hebben hun
hele leven hulp nodig.
Psychiatrische problemen zijn problemen in je hoofd.
De Jeugdwet betaalt nu de hulp voor deze kinderen.
Van de Jeugdwet moet het geld voor de hulp iedere keer
opnieuw worden aangevraagd.
Iedere keer opnieuw geld voor hulp aanvragen is erg lastig.
Er is ook een andere wet: de Wet langdurige zorg.
In de Wet langdurige zorg is het geld voor de hulp voor altijd.
Van de Wet langdurige zorg hoeft het geld voor de hulp niet
iedere keer opnieuw te worden aangevraagd.
De politiek in Den Haag wil de Wet langdurige zorg veranderen.
De politiek wil dat geld voor hulp voor kinderen met psychiatrische
problemen komt van de Wet langdurige zorg.
Vraag meer informatie aan Gera van der Woude:
gvanderwoude@vgn.nl

Hulp aan mensen met psychiatrische problemen
Mensen met psychiatrische problemen krijgen hulp.
Psychiatrische problemen zijn problemen in je hoofd waar je heel veel last
van kunt hebben.
De hulp aan mensen met psychiatrische problemen heet geestelijke
gezondheidszorg.
Geestelijke gezondheidszorg wordt ook geschreven als ggz.
Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg regelt de betaling van hulp.
De Wet langdurige zorg wordt ook geschreven als: Wlz.
De Wlz is voor mensen die hun hele leven hulp nodig hebben.
Volwassen mensen in de ggz
De Wlz verandert voor volwassen mensen die hun hele leven ggz-hulp nodig
hebben.
Het geld voor de ggz-hulp voor deze volwassen mensen komt vanaf 1 januari
2021 van de Wlz. Dat was eerst niet zo.
Kinderen en jongeren in de ggz
Sommige kinderen en jongeren hebben hun hele leven hulp nodig van de
ggz.
Het geld voor de hulp aan deze kinderen en jongeren komt nu van de
Jeugdwet.
Van de Jeugdwet moet het geld voor de hulp aan deze kinderen en
jongeren iedere keer opnieuw aangevraagd worden. Dat is heel lastig en niet
nodig.
Want de hulp die ze nodig hebben verandert nooit.

Eerste en Tweede Kamer
Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder kiezen de mensen van de Eerste
Kamer en Tweede Kamer.
De Eerste en Tweede Kamer keuren Nederlandse wetten goed.
Een wet verandert pas als alle 2 de Kamers het goed vinden.
De Tweede Kamer keurt als eerste een wet goed. Daarna doet de Eerste
Kamer dat.

Zaal waar de mensen van de Tweede Kamer vergaderen.

De Wet langdurige zorg moet veranderen
De Tweede Kamer vindt dat de Wlz moet veranderen.
De Wlz moet veranderen voor kinderen en jongeren die hun hele leven hulp
nodig hebben van de ggz.
Deze kinderen en jongeren moeten het geld voor hulp kunnen aanvragen bij
de Wlz.
Dit is ook het advies van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
De Vereniging gaf dit advies aan de Tweede Kamer.
De Vereniging is blij dat de Tweede Kamer de wet wil veranderen.
Eerst een onderzoek
Voordat de Wlz voor kinderen en jongeren verandert, komt eerst een
onderzoek.
Dat onderzoek is volgend jaar in de zomer klaar.

De Tweede Kamer zoekt antwoord op 4 vragen:
1. Hoeveel kinderen en jongeren hebben hun hele leven hulp nodig van
de ggz?
2. Welke problemen hebben deze kinderen en jongeren?
3. Krijgen kinderen en jongeren wel de goede hulp als het geld voor de
aanbieders van de hulp van de Wlz komt?
4. Wat zijn de kosten voor de hulp aan kinderen en jongeren die hun hele
leven ggz-hulp nodig hebben als ze geld krijgen van de Wlz?
De Tweede Kamer vindt dat het niet duurder mag zijn dan nu.
Opnieuw kijken
Na het onderzoek kijkt de Tweede Kamer of het nog steeds een goed idee is
om de Wlz te veranderen.
Om de Wlz te veranderen voor kinderen en jongeren die hun hele leven hulp
nodig hebben van de ggz.
Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het alle 2 een goed idee vinden,
dan gaat de Wlz veranderen.
Geschreven door Gera van der Woude op 2 juli 2019.
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