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Nr. 139  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 134 
Ontvangen 23 september 2014 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt na «van deze zorg» ingevoegd: op grond van 
deze wet. 

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
1a. De maximumduur, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste 

een jaar. De termijn van een jaar, bedoeld in de eerste volzin, vangt aan op 
het moment van inwerkingtreding van dit artikel. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling krijgen 
na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen. In zowel de Zorgverzeke-
ringswet als de Wet langdurige zorg dient herstelgerichte zorg de kern van 
de behandeling te zijn. Door de termijn van overgang van de Zvw naar de 
Wlz te verkorten, beoogt de indiener te voorkomen dat mensen die 
ggz-zorg nodig hebben tussen wal en schip vallen. Zorgverzekeraars 
zullen – naar het zich laat aanzien – per 2017 de geestelijke gezond-
heidszorg geheel risicodragend uitvoeren, inclusief met de idee van 
selectieve inkoop. Omdat een persoon met zware zorgkosten en hoge 
zorgbehoefte – wat vaak het geval is bij langdurige ggz – nadelig is voor 
de portefeuille van zorgverzekeraars is het risico erg groot dat iemand in 
de eerste drie jaar «heen en weer geschoven» wordt tussen zorgverze-
keraar en de gemeente – die verantwoordelijk is voor de Wmo-ondersteu-
ning. Door de termijn van drie jaar terug te brengen naar één jaar, wil de 
indiener dit afschuif- en doorschuifgedrag voorkomen. 
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