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SLOOP DE WET
LANGDURIGE ZORG (EN
BOUW WAT BETERS…)
De Wet langdurige zorg, Wlz. De naam
suggereert dat deze wet de langdurige zorg
regelt. Maar helaas; ‘fake news’. Voor kwetsbare ouderen die het écht nodig hebben is
de langdurige zorg volkomen vast aan het
lopen. De Wlz gaat over verpleegtehuizen:
binnen vier muren en een dak komen wonen, lichte zorg, welzijn én specifieke medische zorg samen. Duidelijker kan het toch
niet? Maar helaas, het leven van een mens
laat zich niet zo makkelijk dwingen.
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“Sloop de Wlz voor de langdurige zorg voor ouderen
en breng deze verschillende onderdelen onder in de
Wmo (wonen, welzijn en niet intensieve zorg) en Zvw
(intensieve en medische zorg).”
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“Relatief veel zorg en welzijn in verpleeghuizen
is licht. Precies wat gemeenten al in de wijken
doen. De Wmo biedt dus volop mogelijkheden.”
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“De onderdelen van de Wlz moeten beter aansluiten
bij de behoeften van kwetsbare ouderen, op maat
en samenhangend met zorg in wijken.”
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