
Themaprogramma congres ‘’Vijftig tips voor betere afstemming in de
langdurige zorg’

Datum: 14 maart 2019
Organisator: Guus Schrijvers Academie

Langdurige zorg betreft zorg aan:

 Ouderen met dementie

 Ouderen met ernstige fysieke beperkingen 

 Mensen met een verstandelijke of fysieke beperkingen

 Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

 Kinderen met aangeboren lichamelijke of psychische afwijkingen

Via vier wetten wordt langdurige zorg betaald:

 Wet Langdurige Zorg

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 Zorgverzekeringswet

 Jeugdwet

Het congres behandelt drie thema's:

 (het ontbreken van) samenhang in de toegang tot de vier wetten. Beperkingen
van burgers horen vaak tot meer dan één wet. Als de ene wet vol zit, wijkt 
men uit naar een andere wet.

 Veranderingen in de indicatiestelling voor de vier wetten. 

 De Persoons Volgende Financiering in Vlaanderen. Dit is een wenkend 
perspectief voor de betaling van de Nederlandse langdurige zorg. 

Het congres is niet op te hangen aan een nieuw beleidsdocument. Daarom ligt de 
nadruk op nascholing. Sommige zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten 
regelen de toegang beter dan andere. 
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Het congres bestaat uit 3 componenten: drie plenaire inleidingen, negen 
parallelsessies, drie workshops, één plenaire afsluiting rond verzamelde tips. In totaal
17 sprekers met circa vijftig tips. 

De drie plenaire inleidingen betreffen: 

 De Vlaamse Persoonsvolgende Financiering als wenkend perspectief voor de 
Nederlandse langdurige zorg.

 De voorstellen van de NZA over persoonsvolgende bekostiging in Nederland.

  Een betoog over wat wettelijk kan op het terrein van afstemming

De negen parallelsessies kunnen betreffen (nadere selectie volgt): 

 Het integrale PGB voor de vier wetten in enkele pilots.

 De Vlaamse beoordeling van langdurige zorgbehoeften.

  Het indiceren door wijkverpleegkundigen. Uitbreiden naar andere wetten?

 Recente vernieuwingen in de indicatiestelling bij het CIZ

 Het digitale dataverkeer tussen verwijzers, indicatiestellers en 
zorgprofessionals.

 Wachttijden voor mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen die 
behoefte hebben aan beschermd wonen.

 Overbelasting van mantelzorgers en toegang tot langdurige professionele zorg 
in de vier wetten.

 Spoedeisende toegang tot langdurige zorg bij plotselinge beroerte, 
verwardheid of calamiteit.

 Goede lokale voorbeelden van samenhangende toegang tot langdurige zorg in 
een aantal gemeenten. 

 De casus Wieteke (PGB houder die uit drie wetten zorg ontvangt en haar 
zorgaanbod toch niet rond krijgt). 

 De ontwikkeling van de vier PGB’s in de verschillende wetten. 

 Voorbeelden van goed functionerende zorgkantoren.  
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In de drie workshops oefenen congresdeelnemers ( nadere selectie volgt): 

 Om te gaan met wachtlijsten en opportunistisch gedrag bij cliënten (dan maar 
naar second best voorziening A: want daar zijn geen wachtlijsten).

  Om te gaan met eigen professionaliteit en beleidsmakers die vooral willen 
bezuinigen

 Goed door te vragen tijdens een intakegesprek en dan eventueel te verwijzen 
naar een andere wet.

 Om te gaan met familieproblemen (cliënt wil niet naar een instituut, de familie
dringt erop aan wel tot plaatsing over te gaan).

 Het starten van een initiatief om afstemming te verbeteren tussen de vier 
wetten? Wie doet de eerste stap?

Procedure

25 september 2018:  Begin Werving sprekers via Nieuwsbrief Zorginnovatie, mailing 
naar oud-deelnemers en sprekers van vorige congressen en persoonlijke contacten.

1 november 2018: sluiting wervingsperiode

1 december 2018: programma gereed

Medio december: start werving deelnemers voor congres Vijftig Tips

Utrecht, 22 september 2019 
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