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33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan 
mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg 
(Wet langdurige zorg) 

H  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, 
WELZIJN EN SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 november 2014 

Op 16 oktober jl. is de publiekscampagne over de hervorming van de 
langdurige zorg van start gegaan. Op de site www.dezorgverandertmee.nl 
wordt informatie verstrekt aan burgers en professionals over de 
aanstaande wijzigingen in de betreffende wet- en regelgeving. Specifiek 
voor cliënten die al «in zorg zijn» is de site www.hoeverandertmijnzorg.nl 
ontworpen. Vervolgens kunnen burgers bij een informatiepunt langdurige 
zorg en jeugd, ingericht bij het CAK, telefonisch informatie inwinnen. 

Het Kabinet acht tijdige informatievoorziening aan mensen die te maken 
krijgen met veranderingen in hun zorg van groot belang. Dit geldt ook 
voor mensen die volgend jaar mogelijk zorg krijgen vanuit de Wet 
langdurige zorg, die nog bij uw Kamer in behandeling is. 

Onderdeel van de publiekscampagne zijn enkele filmpjes die deze 
veranderingen via verschillende praktijksituaties schetsen. Het in het 
kader van deze campagne gemaakte filmpje over de Wlz is evenwel nog 
niet uitgezonden indachtig het voorbehoud van aanvaarding van de wet 
door uw Kamer. 

Met het aanvaarden van de Wmo 2015, de nieuwe Jeugdwet en 
aanpassing in het besluit Zvw is zoals u weet echter al wel duidelijk dat de 
huidige Awbz aanpassing behoeft. Dit indachtig, en met oog op de wens 
van het kabinet om mensen goed te informeren over veranderingen in de 
langdurige zorg, wil ik u vragen om in te stemmen met het voornemen 
ook het filmpje over de veranderingen in de intensieve zorg uit te zenden. 
Daarbij merk ik graag op dat de term «Wlz» in dit filmpje niet wordt 
gebruikt. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M.J. van Rijn
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