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Samenvatting 

Opdracht 

De filosofie van de Wet langdurige zorg (Wlz) is dat alle verzekerden met een 

indicatiebesluit voor de Wlz recht hebben op een integraal pakket. In artikel 3.1.1, 

lid 1.d van de Wlz staat vermeld, dat alleen verzekerden die verblijven in een 

instelling en daar ook Wlz-behandeling ontvangen, aanspraak kunnen maken op de 

zogenaamde aanvullende zorgvormen. Er is dus een onderscheid in het verzekerd 

pakket bij verblijf met behandeling en bij de overige leveringsvormen (verblijf 

zonder behandeling, vpt, mpt of pgb).  

 

Staatssecretaris Van Rijn heeft in zijn brief van 23 juli 2015 Zorginstituut Nederland 

gevraagd naar een uitvoeringstoets om te bezien onder welke voorwaarden en per 

wanneer het verzekerde pakket op dit punt kan worden aangepast. Om deze vraag te 

kunnen beantwoorden heeft het Zorginstituut bureau HHM gevraagd om onderzoek te 

doen. De onderzoeksopdracht omvatte drie onderdelen: 

1. Inventarisatie van de problemen in de praktijk. 

2. Beschrijving van oplossingsvarianten voor de geconstateerde problemen. 

3. Beschrijving van de consequenties van de verschillende oplossingsvarianten. 

 

Problemen: complexiteit 

Tijdens het onderzoek is de complexiteit van de positionering van Wlz-behandeling en 

de aanvullende zorgvormen bevestigd. We constateren dat zelfs mensen die dagelijks 

te maken hebben met de Wlz, niet alle regelgeving goed snappen of nog onbekend 

zijn met de nieuwe regelgeving in de Wlz. De regelgeving is moeilijk uitlegbaar voor 

de dagelijkse praktijk. We constateren, dat ondanks en niet dankzij deze nieuwe 

regelgeving, men toch zijn weg weet te vinden en ervoor wordt gezorgd dat de cliënt 

de zorg krijgt die nodig is. Daardoor zijn de consequenties en problemen voor 

zorgaanbieders en cliënten enigszins beperkt, maar de gevonden wegen zijn niet 

altijd rechtmatig. Een belangrijk criterium voor de mogelijke oplossingen van de 

geconstateerde problemen is daarom om de regelgeving eenvoudiger te maken. 

 

Oplossingsvarianten: vereenvoudiging 

Om een eerste vereenvoudigingsslag te maken, maken we in de oplossingsvarianten 

geen onderscheid tussen Wlz-verblijf met behandeling en Wlz-verblijf zonder 

behandeling. De Wlz-populatie is namelijk veel zwaarder dan die van de AWBZ en 

daardoor is een veel groter deel van de Wlz-geïndiceerden op integrale zorg inclusief 

behandeling aangewezen dan dat dat in de AWBZ het geval was. Het onderscheid kan 

dus niet meer worden gerechtvaardigd. 

 

Eveneens in het kader van de vereenvoudiging, hanteren we binnen ‘geneeskundige 

zorg van algemeen medische aard’ geen uitzondering voor de paramedische zorg 

(zoals in de Wlz wel wordt gedaan in artikel 3.1.1 lid 1.d.1). Het onderscheid tussen 

algemene paramedische behandeling en Wlz-specifieke paramedische behandeling is 

in de praktijk namelijk niet te maken.  

 

Daarnaast zijn alle oplossingsvarianten erop gericht om zoveel mogelijk integraliteit 

van zorg en behandeling te kunnen leveren aan Wlz-geïndiceerde cliënten. Deze 

integraliteit beperkt zich niet tot de Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen. 
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Het gaat ook om de integraliteit met verpleging, begeleiding en verzorging. Immers, 

kenmerkend voor de Wlz-geïndiceerde cliënten is dat vrijwel altijd sprake is van co-

morbiditeit. Hiervoor moeten alle vormen van zorg en behandeling integraal met 

elkaar samenhangen, waardoor het niet wenselijk is om onderdelen van de zorg en 

behandeling onder verschillende stelsels te brengen. Dit betekent dat we er - in de 

oplossingsvarianten waarbij de behandeling onder de Zvw wordt geplaatst - van 

uitgaan dat de persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging (artikel 3.1.1. lid 

1.c.) ook onder de Zvw worden geplaatst, zodat de noodzakelijke integraliteit wordt 

behouden. 

 

Uitgaande van de criteria eenvoud en passende zorg hanteren we vier perspectieven 

om te komen tot een keuze voor mogelijke oplossingsvarianten: 

A. Perspectief vanuit integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen 

- A.1 Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen binnen de Wlz 

- A.2 Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen binnen de Zvw 

B. Perspectief vanuit verblijfplaats van de cliënt 

C. Perspectief vanuit continuïteit van behandeling 

D. Perspectief vanuit integrale behandeling 

- D.1 Behandeling binnen de Wlz 

- D.2 Behandeling binnen de Zvw 

Deze oplossingsvarianten hebben we in de rapportage inhoudelijk nader beschreven. 

 

Score oplossingsvarianten: eenvoud en passende zorg 

Op basis van de geïnventariseerde problemen hebben we geconstateerd dat de 

oplossingen moeten bijdragen aan vereenvoudiging en het leveren van passende zorg. 

Als we kijken naar deze twee criteria scoren drie varianten het best: 

 A.1: integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz; 

 B: verblijfplaats van de cliënt: bij intramuraal verblijf Wlz-behandeling en 

aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz en bij geen gebruik van Wlz-verblijf Wlz-

behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Zvw; 

 D.1: integrale behandeling vanuit de Wlz. 

 

Uitvoerbaarheid oplossingsvarianten: consequenties 

De uitvoerbaarheid van de oplossingsvarianten hebben we beschreven aan de hand 

van consequenties voor de cliënt, zorgaanbieder, zorgkantoor, zorgverzekeraar en 

wet- en regelgeving. Tevens hebben we op basis van een analyse van de NZa de 

financiële consequenties in beeld gebracht. De consequenties van deze varianten 

verschillen enigszins, maar alle varianten zijn uitvoerbaar. Met deze varianten is het 

haalbaar om het systeem eenvoudiger te maken en kunnen cliënten passende 

behandeling en zorg blijven ontvangen. Welke oplossingsvariant het meest gewenst 

is, is afhankelijk van hoe zwaar elk toetsingscriterium wordt gewogen en welke 

consequenties het zwaarst worden gewogen in die afweging. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De filosofie van de Wet langdurige zorg (Wlz) is dat alle verzekerden met een 

indicatiebesluit voor de Wlz recht hebben op een integraal pakket. In artikel 3.1.1 

van de Wlz staat de verzekerde zorg als volgt beschreven: 

 

1) Het op grond van deze wet verzekerde pakket omvat de volgende vormen van zorg:  

a) verblijf in een instelling, met inbegrip van voorzieningen die niet ten laste van de 

verzekerde kunnen komen, waaronder in elk geval: 

1° het verstrekken van eten en drinken, 

2° het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde, en 

3° voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende 

voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het 

opheffen of verminderen van belemmeringen die de verzekerde als gevolg van een 

aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van 

zijn woonruimte; 

b) persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging; 

c) behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek 

gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in 

verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde; 

d) door of namens een instelling waarvan de verzekerde verblijf alsmede behandeling 

als bedoeld in onderdeel c ontvangt te verlenen: 

1° geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg, 

2° behandeling van een psychische stoornis indien de behandeling integraal 

 onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 3.2.1 genoemde 

 aandoeningen of beperkingen; 

3° farmaceutische zorg; 

4° het gebruik van hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling 

 gegeven zorg; 

5° tandheelkundige zorg; 

6° kleding, verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling; 

e) het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen; 

f) vervoer naar een plaats waar de verzekerde gedurende een dagdeel begeleiding of 

behandeling ontvangt; 

g) logeeropvang in een instelling, met inbegrip van de voorzieningen, bedoeld in 

onderdeel a, mits dit geschiedt ter ontlasting van een of meer mantelzorgers. 

 

Onder lid 1.d staat vermeld, dat alleen verzekerden die verblijven in een instelling 

en daar ook Wlz-behandeling ontvangen, aanspraak kunnen maken op de zogenaamde 

aanvullende zorgvormen. Er is dus een onderscheid in het verzekerd pakket bij 

verblijf met behandeling en bij de overige leveringsvormen (verblijf zonder 

behandeling, vpt, mpt of pgb).  

 

In de memorie van toelichting bij de Wlz wordt hierover gemeld:  

“Op termijn wil de regering, conform het advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 

bij de consultatie van dit wetsvoorstel, het onderscheid tussen Wlz-behandeling en algemene 

medische zorg laten vervallen. Vanuit de filosofie van de Wlz staat de regering voor een 

integraal pakket voor alle mensen die een indicatiebesluit voor de Wlz hebben, ongeacht voor 

welke leveringsvorm zij kiezen; zorg in natura met verblijf, vpt, [mpt]1 of pgb. Het 

onderscheid is vanuit de AWBZ historisch te verklaren, maar leidt in praktijk tot 

                                                   
1 Van de leveringsvorm mpt was op dat moment nog geen sprake. 
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afbakeningsdiscussies. Omdat het aanpassen van het verzekerd pakket in praktijk 

verstrekkende gevolgen heeft voor onder meer de bekostiging en de organisatie van de zorg, 

kiest de regering ervoor om het onderscheid in de Wlz tussen enerzijds de verzekerde die zorg 

in natura met verblijf kiest en anderzijds de verzekerde die kiest voor vpt, [mpt] of pgb 

voorlopig te behouden. De cliënten die kiezen voor vpt, [mpt] of pgb ontvangen derhalve deze 

algemeen medische zorg vanuit de Zvw in plaats vanuit de Wlz. De Minister van VWS zal het 

Zorginstituut om een uitvoeringstoets verzoeken om te bezien onder welke voorwaarden en 

per wanneer tot aanpassing van het verzekerd pakket kan worden overgegaan.” 

 

In vervolg hierop heeft staatssecretaris Van Rijn in zijn brief van 23 juli 2015 

Zorginstituut Nederland gevraagd naar een uitvoeringstoets om te bezien onder welke 

voorwaarden en per wanneer het verzekerde pakket op dit punt kan worden 

aangepast. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het Zorginstituut bureau 

HHM gevraagd om onderzoek te doen. Het resultaat van dit onderzoek hebben we 

beschreven in voorliggend rapport en in de ‘Achtergrondstudie – positionering Wlz-

behandeling en aanvullende zorgvormen’. 

 

 

1.2 Opdracht 

Het Zorginstituut wil laten onderzoeken onder welke voorwaarden tot aanpassen van 

het verzekerde pakket kan worden overgegaan, waarbij de Wlz-specifieke 

behandeling en de aanvullende zorgvormen in hetzelfde domein (Wlz/Zvw) worden 

ondergebracht.  

 

De opdracht aan bureau HHM was om informatie te verzamelen op basis waarvan het 

Zorginstituut een beleidsmatige aanbeveling aan de Staatssecretaris kan formuleren. 

 

De onderzoeksopdracht omvatte drie onderdelen: 

4. Inventarisatie van de problemen in de praktijk. 

5. Beschrijving van oplossingsvarianten voor de geconstateerde problemen. 

6. Beschrijving van de consequenties van de verschillende oplossingsvarianten. 

 

Per onderdeel hebben we de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Inventarisatie van de problemen in de praktijk.  

a. Welke afbakeningsproblemen doen zich in de praktijk voor tussen Wlz-

specifieke behandeling en geneeskundige zorg van algemene medische 

aard, verpleging en begeleiding? 

b. Welke problemen doen zich in de praktijk voor als gevolg van het 

onderscheid tussen het pakket bij verblijf met behandeling en het pakket 

bij verblijf zonder behandeling en de andere leveringsvormen? 

c. Welke andere problemen doen zich voor rondom Wlz-specifieke 

behandeling? 

d. Wat is de analyse van deze problemen (aard en omvang)? 

 

2. Beschrijving van oplossingsvarianten voor de geconstateerde problemen: 

a. Welke redenen zijn er om de huidige variant (onderscheid tussen verblijf 

met behandeling en verblijf zonder behandeling en de andere leverings-

vormen) te handhaven?  

b. Welke andere varianten zijn er? Mogelijkheden zijn: alles onder de Wlz, 

alles onder de Zvw of een combinatie Wlz/Zvw. Daarbij bestaat de keuze 
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om deze mogelijkheden al dan niet voor alle leveringsvormen hetzelfde in 

te vullen. 

c. Hoe scoren de verschillende varianten op de volgende criteria: 

– Passend bij de aard en strekking van het wettelijk kader? 

– Oplossing voor de geconstateerde problemen? 

– Uitvoerbaarheid voor de ketenpartijen? 

– Cliëntvriendelijkheid (met welke wettelijke regimes, uitvoerings-

instanties, eigen betalingen, verstrekkingenprocedures heeft de 

verzekerde te maken)? 

– Te verwachten transitieproblemen? 

 

3. Beschrijving van de consequenties van de verschillende oplossingsvarianten. 

a. Wat zijn de consequenties voor de wet- en regelgeving? 

b. Wat zijn de financiële consequenties? 

c. Wat zijn de consequenties voor de uitvoering (contractering, zorginkoop, 

bekostiging en administratieve lasten)? 

 

 

1.3 Aanpak 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we diverse activiteiten verricht.  

In tabel 1 geven we per activiteit weer op welke onderzoeksvraag het accent lag. 

 

Stappen 
Inventarisatie 

problemen 
Uitwerking 
oplossingen 

Inventarisaties 
consequenties 

Deskresearch     

Expertbijeenkomsten per sector     

Landelijke uitvraag     

Bespreking bevindingen      

Uitwerking oplossingsvarianten      

Inventarisatie consequenties      

Rapportage       

Tabel 1: Onderzoeksvragen en aanpak 

 
Deskresearch 

Voordat we begonnen met het inventariseren van de problemen in de praktijk zijn we 

dit traject gestart met het verzamelen en bestuderen van diverse documenten, 

aangevuld met gesprekken met enkele wetenschappers en beleidsmedewerkers van 

het Zorginstituut, ministerie van VWS, CIZ, Actiz, VGN, ZN, Iederin en NZa die 

beschikken over historisch perspectief op het gebied van de Wlz en AWBZ.  

 

Op basis van de verzamelde informatie hebben we heldere omschrijvingen/definities 

kunnen formuleren van de Wlz-specifieke behandeling en aanvullende zorgvormen. 

Daarnaast hebben we inzicht gekregen in de beweegredenen van het historisch 

bepaalde onderscheid en een eerste indruk gekregen van de problemen en mogelijke 

oplossingsvarianten. 
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Expertgroepen per sector 

Om meer gedetailleerd zicht te krijgen op de problemen in de praktijk hebben we 

per sector (VVT, VG, ZG, LG en GGZ2) een bijeenkomst georganiseerd met 

vertegenwoordigers van de betreffende brancheorganisatie, enkele zorgorganisaties, 

enkele zorgkantoren, relevante beroepsorganisaties en cliëntenorganisaties (vijf 

expertgroepen van totaal 46 organisaties). In bijlage 1 zijn de organisaties 

opgenomen die een expert hebben afgevaardigd. Op basis van de informatie uit de 

deskresearch en de praktijkervaringen van deze experts hebben we per sector een zo 

concreet mogelijke beschrijving van de problemen gemaakt. 

 

Landelijke uitvraag 

Om zicht te krijgen op de omvang van de problemen hebben we een landelijke 

uitvraag georganiseerd. De reden van deze uitvraag was om - via zoveel mogelijk 

professionals en beleidsmedewerkers - goed zicht te krijgen op de variatie van de 

problemen, oplossingen en consequenties in de praktijk. Hiervoor hebben we een 

vragenlijst gemaakt en via een webapplicatie uitgezet.  

 

Naast de informatie uit deze landelijke uitvraag, hebben we ook gebruikgemaakt van 

gegevens van het Zorginstituut (i-Wlz), de NZa, en het CAK (bovenbudgettaire 

middelen) om inzicht te krijgen in de aantallen cliënten die het betreft en de 

financiële consequenties van mogelijke oplossingsvarianten.  

 

Bespreking bevindingen 

We hebben de resultaten van de landelijke uitvraag verwerkt in een presentatie en in 

een bijeenkomst besproken met de vijf expertgroepen die we hiervoor hadden 

samengesteld. Ook hebben we deze bijeenkomst gebruikt voor een verdieping van de 

problemen en een eerste verkenning van oplossingen. Door de experts uit de 

verschillende sectoren bij elkaar te brengen hebben we de mogelijkheid gecreëerd 

om te komen tot sectoroverstijgende oplossingen.  

 

Uitwerking oplossingsvarianten 

Op basis van de informatie die uit de voorgaande expertbijeenkomst naar voren is 

gekomen, hebben we vanuit een beperkt aantal perspectieven enkele oplossings-

varianten uitgewerkt.  

 

Inventarisatie consequenties oplossingsvarianten 

Met de denkkracht van de experts uit de vijf expertgroepen hebben we in een 

plenaire bijeenkomst de voor- en nadelen en de consequenties van de oplossings-

varianten in beeld gebracht. Hierbij hebben we gebruikgemaakt van ‘brainwriting’. 

Dit is een werkvorm waarmee in een korte tijd bij een grote groep deelnemers heel 

veel informatie over de voor- en nadelen en consequenties kan worden opgehaald. 

Daarbij hebben we ook inzicht gekregen in de prioriteiten. 

 

Rapportage 

De bevindingen uit het onderzoek zijn beschreven in voorliggende rapportage. 

                                                   
2 Hoewel psychische stoornis geen toegang geeft tot de Wlz namen we de GGZ-sector wel mee in dit 

onderzoek, omdat één van de aanvullende zorgvormen is: ‘behandeling van een psychische stoornis indien 

de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 3.2.1 

genoemde aandoeningen of beperkingen’. 
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2. Deskresearch 

We hebben een uitgebreide deskresearch gedaan voor dit onderzoek. De resultaten 

zijn in een aparte rapportage beschreven ‘Achtergrondstudie – positionering Wlz-

behandeling en aanvullende zorgvormen’. In dit hoofdstuk beschrijven we de 

hoofdzaken van de deskresearch. We beginnen met een korte beschrijving van de 

historie, zodat duidelijk is waar het onderscheid tussen Wlz-behandeling en 

aanvullende zorgvormen vandaan komt. Daarna volgt een inhoudelijke beschrijving 

van de begrippen uit het Wlz-artikel 3.1.1. lid c (Wlz-behandeling) en lid d 

(aanvullende zorgvormen). We eindigen dit hoofdstuk met een overzicht van het 

aantal Wlz-indicaties. 

 

 

2.1 Historie 

Voor de totstandkoming van het onderscheid in het verzekerd pakket bij verblijf met 

behandeling en bij de overige leveringsvormen gaan we terug naar het Besluit 

zorgaanspraken AWBZ (Bza). Het toenmalig College voor Zorgverzekeringen (CVZ) 

heeft in 2012 een rapport uitgebracht genaamd ‘Artikel 15 Bza’. Hierin is de 

totstandkoming van dit onderscheid goed beschreven. Onderstaande teksten komen 

uit dit rapport. 

 

Wettelijk kader 

Artikel 15 Bza bestond sinds 1 april 2003: het moment waarop de modernisering van 

de AWBZ werd ingezet. Er werd een omslag gemaakt van aanbodgerichte- naar 

vraaggerichte zorg. Dit hield onder andere in dat de AWBZ-aanspraken niet langer tot 

in detail in de wet werden vastgelegd, maar functiegericht (meer abstract) werden 

omschreven. Hiermee werd meer flexibiliteit in de zorg beoogd, waardoor de burgers 

meer keuzevrijheid zouden krijgen en innovatie in de zorg zou kunnen worden 

bevorderd3.  

 

Artikel 15 Bza luidde als volgt: 

1. Voor zover gepaard gaande met verblijf in dezelfde instelling, omvat de zorg bedoeld 

in de artikelen 8 en 13 tevens: 

a. geneeskundige zorg van algemeen medisch aard, niet zijnde paramedische zorg; 

b. behandeling van een psychiatrische aandoening indien de behandeling integraal 

onderdeel uitmaakt van de behandeling van een van de in artikel 8 genoemde 

aandoeningen of handicaps; 

c. farmaceutische zorg; 

d. hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg; 

e. tandheelkundige zorg; 

f. kleding verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling; 

g. het individueel gebruik van een rolstoel. 

2. De zorg bedoeld in het eerste lid, aanhef, omvat niet het verkrijgen van onderwijs, 

kleedgeld en zakgeld. 

 
  

                                                   
3 Zie het “Besluit van 25 oktober 2002, houdende hernieuwde vaststelling van de aard, inhoud en omvang 

van de zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de AWBZ en wijziging van andere besluiten in verband 

daarmee”, Stb. 2002, 527. 
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Totstandkomingsgeschiedenis 

Zoals blijkt uit de Nota van Toelichting bij artikel 15 Bza was, vóór 1 april 2003, een 

soortgelijke regeling opgenomen in artikel 3 van het Besluit Zorgaanspraken 

Bijzondere Ziektekostenverzekering. In dat artikel was geregeld dat, bij verblijf in de 

daar genoemde AWBZ-instellingen, de in die instellingen gegeven zorg tevens bestond 

uit een aantal verstrekkingen, die anders uit de (toenmalige) Ziekenfondswet of Wet 

voorzieningen gehandicapten (Wvg) werden vergoed. Dit waren tandheelkundige 

hulp, farmaceutische hulp, hulpmiddelen, kleding en het individueel gebruik van een 

rolstoel. De bedoelde AWBZ-instellingen waren een ziekenhuis na 365 dagen, een 

revalidatie-instelling na 365 dagen, een verpleeginrichting, het Dorp te Arnhem, een 

psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een algemeen of 

academisch ziekenhuis (PAAZ) en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Deze 

instellingen hadden met elkaar gemeen dat behandeling deel uitmaakte van het door 

hen aangeboden zorgpakket. De overige AWBZ-instellingen waar verzekerden 

verbleven, zoals gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten, RIBW’en en 

verzorgingshuizen, leverden geen AWBZ-behandeling. In die situaties bestond ook 

geen aanspraak op integrale zorg ten laste van de AWBZ.  

 

Ook vóór inwerkingtreding van artikel 3 Besluit Zorgaanspraken Bijzondere 

Ziektekostenverzekering bestond al een dergelijke regeling. Voor instellingsgebonden 

tandheelkundige hulp, farmaceutische hulp, et cetera waren toen een aantal 

gemeenschappelijke regels opgenomen in het Verstrekkingenbesluit Bijzondere 

ziektekostenverzekering 1968. 

 

Met artikel 15 Bza wilde de minister het recht op tandheelkundige hulp, 

farmaceutische hulp, hulpmiddelen, kleding en het individueel gebruik van een 

rolstoel voor de bestaande situaties, ook onder de gemoderniseerde AWBZ, 

handhaven. Dit leidde ertoe dat in de functiegerichte omschrijving van artikel 15 Bza 

het recht op de extra zorg bij verblijf werd gekoppeld aan verblijf en behandeling in 

dezelfde AWBZ-instelling. 

 

Naast tandheelkundige hulp, farmaceutische hulp, hulpmiddelen, kleding en het 

individueel gebruik van een rolstoel, werd per 1 april 2003 ook de zorg van algemeen 

geneeskundige aard in artikel 15 Bza opgenomen. Deze zorg zat vóór de invoering van 

artikel 15 Bza al impliciet in de aanspraak op behandeling bij verblijf en werd aldus 

in artikel 15 Bza geëxpliciteerd.  

 

Onder invloed van de overheveling van de geneeskundige GGZ van de AWBZ naar de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) werd in 2008 tevens integrale behandeling van een 

psychiatrische stoornis als onderdeel van artikel 15 Bza opgenomen. Dit was nodig om 

voor verzekerden die met een zogenaamde 'dubbele diagnose' (verstandelijke 

handicap en psychiatrische stoornis) in een AWBZ-instelling verblijven en daarvoor 

deze integrale behandeling behoeven, deze behandeling ook na de overheveling 

mogelijk te maken4. 

 
Uitzondering op de reguliere zorgsituatie 

In de Nota van Toelichting bij artikel 15 Bza gaf de minister aan dat een verzekerde 

die voor AWBZ-zorg is geïndiceerd, zoveel mogelijk ‘normaal’ moet worden benaderd 

                                                   
4 Besluit van 15 december 2005, Stb 2005, 690. 
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en gebruik moet kunnen maken van de normale circuits die voor alle burgers open 

staan. Artikel 15 Bza vormde een uitzondering op dit standpunt. Immers, in een 

reguliere zorgsituatie, dat wil zeggen wanneer geen sprake is van verblijf en 

behandeling in dezelfde AWBZ-instelling, verkregen verzekerden de extra zorg niet 

vanuit de AWBZ, maar moesten zij hiervoor een beroep doen op andere wettelijke 

regelingen (Zvw en/of Wmo). Artikel 15 Bza was daarmee een uitzondering op de 

zogenoemde 'conflictregel' van artikel 2, eerste lid Bza. Dit artikel regelde dat 

bekostiging van zorg vanuit de AWBZ niet mogelijk is als de zorg ten laste van een 

andere wettelijke regeling (of een zorgverzekeringsovereenkomst op grond van de 

Zvw) bekostigd kon worden. 

Concluderend is met artikel 15 Bza (beoogd) afgeweken van de reguliere zorgsituatie. 

Dit om aan een bepaalde groep verzekerden, namelijk zij die verblijven en worden 

behandeld in dezelfde AWBZ-instelling, een integraal pakket aan zorg vanuit de AWBZ 

te kunnen verstrekken. 

 

 

2.2 Begrippen 

In deze paragraaf geven we een beschrijving van Wlz-behandeling en de aanvullende 

zorgvormen zoals die zijn opgenomen in het Wlz-kompas.5 Indien relevant, geven we 

voor cliënten die Wlz-verblijf ontvangen aan wat ten laste komt van de Wlz en wat 

ten laste van de Zvw. Voor cliënten die geen Wlz-verblijf ontvangen geldt dat alle 

aanvullende zorgvormen ten laste komen van de Zvw.  

 

Wlz-behandeling 

Wlz-behandeling omvat geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek 

gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in 

verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. 

Behandeling is niet alleen gericht op herstel, maar kan ook gericht zijn op voorkomen 

van verergering. 

 

Behandeldoelen 

Van behandeling is sprake als er behandeldoelen zijn geformuleerd die op een 

gestructureerde en programmatische manier worden nagestreefd en waarvoor 

specifieke deskundigheid is vereist. Het gaat niet om het oefenen en inslijpen van 

aangeleerde vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk of 

om het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. 

 

Vormen van behandeling 

Als behandelvormen worden onderscheiden ‘behandeling gericht op herstel en/of het 

aanleren van vaardigheden of gedrag’, ‘Continue, Systematische, Langdurige en 

Multidisciplinaire (CSLM-)zorg’, ‘medebehandeling’, ‘aanvullende functionele 

diagnostiek’ en ‘consultatie’. 

 

Geneeskundige zorg van algemeen medische aard (niet zijnde paramedische zorg) 

Geneeskundige zorg van algemeen medische aard (huisartsenzorg) verleend door of 

namens een Wlz-instelling wordt vergoed op grond van de Wlz als sprake is van 

verblijf én behandeling door dezelfde instelling. Deze huisartsenzorg kan in zo’n 

                                                   
5 https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas 
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geval worden verleend door bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde of arts 

verstandelijk gehandicapten verbonden aan of ingehuurd door de instelling waar de 

verzekerde verblijft. De zorg kan ook door de instelling worden ingekocht bij een 

reguliere huisarts. Dat komt vooral voor in de verstandelijk gehandicaptenzorg. 

 

Ook onderzoek dat door de Wlz-behandelaar wordt aangevraagd, bijvoorbeeld een 

ECG, laboratoriumonderzoek of radiologisch onderzoek, maakt onderdeel uit van de 

Wlz-aanspraak. 

 

Behandeling van een psychische stoornis 

Deze aanspraak betreft behandeling van een psychische stoornis, die integraal 

onderdeel uitmaakt van de behandeling van een somatische of psychogeriatrische 

aandoening of een verstandelijke, lichamelijk of zintuiglijke handicap. 

 

Binnen Wlz-instellingen verblijven verzekerden die naast hun Wlz-grondslag ook een 

psychische stoornis hebben (die vooralsnog geen directe toegang geeft tot de Wlz). 

Het integrale zorgaanbod bij verblijf en behandeling door dezelfde instelling omvat 

behandeling van een psychische stoornis, die integraal onderdeel uitmaakt van de 

totale behandeling. 

 

Het is niet zo dat er altijd een integrale behandeling moet plaatsvinden als sprake is 

van óók een psychische stoornis. Een bewoner van een Wlz-instelling kan ook 

aanspraak maken op geneeskundige zorg, ook psychische behandeling, in het kader 

van de Zvw. Als de behandeling van de psychische stoornis los staat van de Wlz-

behandeling is de verzekerde voor de behandeling van de psychische stoornis 

aangewezen op de Zvw. 

 
Farmaceutische zorg 

Alle farmaceutische zorg waarop de verzekerde is aangewezen, valt onder de 

aanspraak bij verblijf en behandeling door dezelfde instelling. Ook de medicatie die 

is voorgeschreven door een medisch specialist. De farmaceutische zorg is niet beperkt 

tot wat tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) behoort. Bepalend is of 

een middel is voorgeschreven met een medisch doel. Ook farmaceutische zorg die 

geen relatie heeft met de grondslag waarop de verzekerde ten laste van de Wlz 

verblijft, valt onder de Wlz-aanspraak. Voorgeschreven dieetpreparaten en voor-

geschreven dieetvoeding horen daar ook bij. 

 

Hulpmiddelen 

Het integrale zorgaanbod bij verblijf en behandeling door dezelfde instelling omvat 

hulpmiddelen die noodzakelijk zijn in verband met de in de instelling gegeven zorg. 

De aanspraak is niet beperkt tot hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de 

behandeling, maar omvat álle hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de zorg die de 

instelling levert. Het kan gaan om hulpmiddelen die niet persoonsgebonden zijn, 

zoals een infuuspomp, en om persoonsgebonden hulpmiddelen, zoals een zitorthese, 

maar ook bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, verbandmiddelen en antidecubitus-

materiaal. 

 

Hulpmiddel op grond van de Zvw, Wmo of Wia 

De bewoners van een Wlz-instelling kunnen een beroep doen op het gebruik van 

hulpmiddelen op grond van de Zvw of de Wia voor zover deze niet tot de hierboven 
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genoemde aanspraken behoren. Verzekerden die een hulpmiddel gebruiken dat is 

verstrekt door de gemeente (Wmo), mogen die blijven gebruiken op grond van het 

overgangsrecht, totdat zij een hulpmiddel krijgen op grond van de Wlz. 

 

Tandheelkundige zorg 

Het integrale zorgaanbod bij verblijf met behandeling door dezelfde instelling omvat 

tandheelkundige zorg, maar die aanspraak is niet onbeperkt. In de Regeling 

langdurige zorg (Rlz) wordt een aantal aanvullende regels gesteld. De aanvullende 

regels betreffen een aantal verrichtingen in het kader van bijzondere tandheelkunde 

waarvoor vooraf toestemming van de Wlz-uitvoerder is vereist. 

 
Kleding verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling 

Kleding verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling wordt 

vergoed op grond van de Wlz als sprake is van verblijf én behandeling door dezelfde 

instelling. In principe dragen verzekerden in een instelling hun eigen kleding. Soms is 

kleding noodzakelijk in verband met het karakter en de doelgroep waaraan de 

instelling zorg levert. Die kleding is onderdeel van de Wlz-zorg. Bijvoorbeeld 

heupbeschermers (safehip) als valpreventie, speciale kleding voor mensen met 

gedragsproblemen (scheuren) of kleding die gemakkelijk aan- en uit is te trekken (bij 

verpleging en verzorging). 

 

 

2.3 Overzicht Wlz-indicaties en leveringsvormen 

Op basis van gegevens die de zorgkantoren (peildatum 1-11-2015) hebben 

aangeleverd blijkt dat 282.600 verzekerden een Wlz-indicatie hebben. Daarvan heeft 

het overgrote deel (72%) gebruik gemaakt van Wlz-verblijf (dit kan zowel verblijf met 

behandeling zijn als verblijf zonder behandeling). Het gebruik van een mpt, pgb of 

vpt komt bij 14% van de cliënten voor. Daarnaast wacht 14% van de cliënten op zorg, 

maar daarvan is onbekend of ze zorg afnemen en zo ja in welke vorm. In bijlage 2 

hebben we een uitgebreid overzicht opgenomen met een verdeling van de ZZP’s per 

sector. 

 

 



 

PJ/16/1474/posbh 12 juli 2016 © bureau HHM Pagina 16 van 45 

 

3. Problemen in de praktijk 

In dit onderzoek hebben we de problemen in de praktijk geïnventariseerd. Problemen 

die het gevolg zijn van het onderscheid tussen het verzekerd pakket bij verblijf met 

behandeling en het pakket bij verblijf zonder behandeling en de andere leverings-

vormen (vpt, mpt en pgb). Ook zijn we op zoek gegaan naar de problemen die zich 

voordoen door de afbakening tussen Wlz-specifieke behandeling en geneeskundige 

zorg van algemeen medische aard, verpleging en begeleiding. 

 

In de deskresearch en de expertbijeenkomsten zijn door de experts diverse 

problemen genoemd. Aangezien we ook zicht wilden krijgen op de omvang van deze 

problemen hebben we via een landelijke uitvraag onder leden van alle betrokken 

branche- en beroepsorganisaties gevraagd of mensen zich herkennen in die 

opgehaalde problemen en of die ook leiden tot problemen in de organisatie van de 

zorg en/of tot geen of onjuiste zorg voor een gedeelte van de cliënten.  

 

In totaal hebben 192 respondenten de online vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben 

we nog een twintigtal reacties gekregen buiten de vragenlijst om. De vragenlijsten 

zijn ingevuld door professionals uit de zorg of door een zorgorganisatie die één 

vragenlijst namens de professionals uit die organisatie heeft ingevuld. De 

respondenten laten zich als volgt verdelen: 60% V&V, 32% VG en 8% LG, ZG of GGZ. 

Verdeeld over de functies betreft het 29% managers, 23% specialisten ouderen-

geneeskunde, 15% beleid/stafmedewerkers, 7% tandartsen en 26% diverse andere 

functies.  

 

Bij de problemen uit de vragenlijst (zie bijlage 3) geeft gemiddeld 50% van de 

respondenten aan zich hierin te herkennen. Gemiddeld 30% van de respondenten 

geeft aan dat deze problemen leiden tot geen of onjuiste zorg voor een deel van de 

cliënten. 

 

 

3.1 Problemen 

Hieronder geven we de belangrijkste problemen weer. Allereerst besteden we 

aandacht aan het probleem rond het onderscheid tussen Wlz-verblijf met behandeling 

en Wlz-verblijf zonder behandeling. Vervolgens geven we voor de Wlz-specifieke 

behandeling en de aanvullende zorgvormen per onderwerp de belangrijkste 

problemen en constateringen weer. Bij de beschrijving van de problemen maken we 

geen onderscheid naar sectoren, omdat alle problemen in alle sectoren voorkomen. 

We maken wel een onderscheid naar verschillende leveringsvormen, omdat sommige 

problemen specifiek voor één of enkele leveringsvormen gelden.  

 

Onderscheid verblijf met en zonder behandeling 

Het CIZ bekijkt bij de indicatiestelling of een cliënt toegang heeft tot de Wlz en welk 

zorgprofiel van toepassing is. Het CIZ bekijkt niet of een verzekerde behandeling 

nodig heeft. Als een cliënt toegang heeft tot de Wlz heeft hij aanspraak op alle zorg 

die tot het Wlz-pakket behoort. De Wlz-specifieke behandeling behoort ook tot dit 

pakket. Het maakt hierbij niet uit of een cliënt in een Wlz-instelling verblijft met 

behandeling of niet.  
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De praktijk sluit niet goed aan bij bovenstaande. Zorgkantoren kopen verblijfplaatsen 

met behandeling en zonder behandeling in bij Wlz-instellingen (ook voor vpt kopen 

zorgkantoren plaatsen met en plaatsen zonder behandeling in). Cliënten die 

verblijven op een ‘plaats zonder behandeling’ kunnen de Wlz-specifieke behandeling 

waar zij aanspraak op hebben daardoor vaak niet krijgen. De instelling krijgt voor 

deze behandeling namelijk niet betaald en het zorgkantoor heeft onvoldoende budget 

om alleen plaatsen met behandeling in te kopen. De NZa heeft dit willen oplossen 

door het mogelijk te maken dat het zorgkantoor de functie behandeling bij een 

andere instelling dan de verblijfsinstelling inkoopt. In praktijk werkt dit niet omdat 

deze werkwijze niet past in het reguliere berichtenverkeer. Extra probleem hierbij is 

dat er een koppeling is tussen Wlz-verblijf met behandeling en de aanvullende 

zorgvormen: een Wlz-cliënt moet feitelijk verblijf met Wlz-specifieke behandeling 

krijgen om de aanvullende zorgvormen uit de Wlz vergoed te krijgen. Kortom, niet de 

behoefte van de cliënt maar de wijze van inkoop bepaalt of hij wel of niet Wlz-

behandeling krijgt. 

 

Wlz-specifieke behandeling 

We constateren dat niet iedereen, zelfs niet mensen die dagelijks met de Wlz 

werken, weet dat alle Wlz-cliënten een aanspraak hebben op Wlz-behandeling als zij 

dit nodig hebben. Dit geldt voor alle leveringsvormen, behalve verblijf met 

behandeling. Hier zijn diverse redenen voor aan te geven: 

 De aanspraak is veranderd bij de overgang van de AWBZ naar de Wlz, maar is nog 

niet bij alle belanghebbenden bekend.  

 De vergoeding van Wlz-behandeling is gekoppeld aan een ingekochte verblijf-

plaats bij een zorgaanbieder en niet gekoppeld aan de aanspraak van een cliënt.  

 Bij alle leveringsvormen (behalve verblijf met behandeling) geldt, dat de 

aanvullende zorgvormen onder de Zvw vallen en mensen denken daardoor dat 

ook de Wlz-behandeling onder de Zvw valt.  

Dit zou ertoe kunnen leiden dat niet alle cliënten die Wlz-behandeling nodig hebben 

dit ontvangen of dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van andere regelingen om 

de benodigde Wlz-behandeling toch te leveren.  

 

Ook is de onduidelijkheid over het onderscheid tussen Wlz-specifieke behandeling en 

niet specifieke behandeling een probleem. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk vast te 

stellen of de behandeling die een cliënt ontvangt (bijvoorbeeld omdat de cliënt is 

gevallen) Wlz-specifiek is (in relatie staat tot bijvoorbeeld de dementie) of niet (in 

relatie tot bijvoorbeeld ouderdom). Dit geldt voor de leveringsvormen verblijf zonder 

behandeling, vpt, mpt en pgb. Ook dit leidt tot bewuste of onbewuste perverse 

prikkels om behandeling ten laste van de Wlz of ten laste van de Zvw te declareren. 

Het kan voorkomen dat een instelling een behandeling als Zvw-zorg bij de 

zorgverzekeraar declareert, terwijl deze onderdeel is van het zorgprofiel. Dit kan op 

macroniveau tot kostenstijging leiden. Bovendien geldt in de Zvw dat de Wlz-

behandeling niet of gedeeltelijk onder het basispakket valt en dat deze dan voor 

eigen rekening komt. 

 

De behandeling van Wlz-cliënten is vaak complex, waardoor coördinatie en supervisie 

van een multidisciplinair team noodzakelijk is. Er is in veel gevallen voortdurend 

afstemming nodig over wat de verschillende disciplines doen in lijn met de ingezette 

behandeling. Dat maakt dan ook dat de persoonlijke verzorging, verpleging en 
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begeleiding in relatie moet staan tot of voort moet komen uit de Wlz-behandeling. De 

verzorging en behandeling zijn nauw met elkaar verweven waardoor hiertussen niet 

altijd (duidelijk) onderscheid is te maken. Als de Wlz-behandeling onder een ander 

wettelijk kader wordt geplaatst dan het wettelijk kader waarbinnen de persoonlijke 

verzorging, verpleging en begeleiding worden gefinancierd, gaan allerlei nieuwe 

afstemmingsproblemen ontstaan. 

 

Geneeskundige zorg van algemeen medische aard 

Vaak is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen Wlz-specifieke behandeling 

en geneeskundige zorg van algemeen medische aard. Bij verblijf met behandeling 

wordt dit niet als een probleem ervaren, omdat beide behandelingen binnen de Wlz 

vallen en vaak door dezelfde arts plaatsvinden. Afhankelijk van de situatie en de 

doelgroep is dit de Specialist Ouderengeneeskunde of de Arts Verstandelijk 

Gehandicapten. 

 

Bij de overige leveringsvormen kunnen verschillende behandelaren verantwoordelijk 

zijn voor de verschillende behandelingen (omdat de aanvullende zorgvormen niet 

onder de Wlz vallen). Dit kan ertoe leiden dat de cliënt bij deze leveringsvormen 

wellicht niet de juiste behandeling krijgt, omdat er naast de geneeskundige zorg van 

algemeen medische aard ook Wlz-specifieke behandeling nodig is. Ook kan het tot 

onrechtmatig gebruik leiden van zowel de Wlz (als de Wlz-behandelaar meer doet 

dan beoogd onder de Wlz-specifieke behandeling) als de Zvw (als de huisarts meer 

doet dan beoogd onder de de noemer ‘geneeskundige zorg van algemeen medische 

aard’).  

 

Paramedische zorg 

In de wettekst is bij geneeskundige zorg van algemeen medische aard de 

paramedische zorg expliciet uitgesloten. Dit betekent dat cliënten die verblijven met 

behandeling, alle behandeling onder de Wlz kunnen krijgen, maar niet de algemene 

paramedische zorg. Zoals eerder beschreven bij de Wlz-behandeling geldt dat het 

verschil tussen Wlz-specifieke paramedische zorg en paramedische zorg van algemene 

aard niet duidelijk te maken is. Dit kan tot bewuste of onbewuste perverse prikkels 

leiden om te veel algemene paramedische zorg ten laste van de Wlz te brengen en 

om te veel Wlz-specifieke paramedische zorg ten laste van de Zvw. 

 

Behandeling van een psychische stoornis 

Als de behandeling van een psychische stoornis integraal onderdeel uitmaakt van de 

totale behandeling valt deze als aanvullende zorgvorm onder de Wlz (een cliënt heeft 

geen directe toegang tot de Wlz als hij alleen maar een psychische stoornis heeft). 

Doordat deze psychische behandeling integraal onderdeel moet uitmaken van de Wlz-

behandeling is het onderscheid tussen deze twee vormen van behandeling irrelevant. 

 

Daarnaast geldt bij alle leveringsvormen dat als behandeling vanuit de Zvw nodig is, 

dit niet altijd lukt, omdat de Wlz-behandelaar niet als verwijzer naar de GGZ in de 

Zvw wordt geaccepteerd. De cliënt ontvangt hierdoor niet de noodzakelijke 

behandeling. 

 

Bovendien is bij professionals in de praktijk niet altijd bekend dat het mogelijk is om 

bij verblijf met behandeling de behandeling van een psychische stoornis vanuit de 
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Wlz in te kunnen zetten. Daardoor is het mogelijk dat cliënten niet de integrale 

behandeling krijgen die ze nodig hebben en bestaat het risico dat ten onrechte een 

beroep wordt gedaan op de Zvw. 

 

Daarnaast geldt ook bij deze behandelvorm dat het verschil met behandeling vanuit 

de Zvw onduidelijk is en dit ook weer tot perverse prikkels leidt: er kan ten onrechte 

behandeling ten laste van de Wlz of ten laste van de Zvw worden gedeclareerd bij de 

leveringsvormen mpt, vpt en pgb. 

 
Farmacie 

Alle medicijnen (ook die onder zelfzorg vallen) komen ten laste van het behandelings-

budget van de Wlz-instelling bij de leveringsvorm ‘verblijf met behandeling’. De 

populatie wordt steeds ouder en krijgt een steeds zwaardere zorgvraag. Dit zorgt 

voor een toename van (duur) geneesmiddelengebruik. Bovendien kan de Wlz-

behandelaar niet altijd sturen op het voorschrijven van medicijnen, als deze worden 

voorgeschreven door behandelaren vanuit de Zvw. Dit kan leiden tot een financieel 

risico voor de zorgaanbieder en keuzes om op andere zorg vanuit het 

behandelingsbudget te korten, waardoor cliënten deze zorg niet of minder 

ontvangen. De regeling "Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen" 

komt in individuele gevallen (bijvoorbeeld bij aidsmedicatie of hormoonbehandeling) 

tegemoet aan extreme kosten van geneesmiddelen en kan soms soelaas bieden. Heel 

vaak is de regeling echter niet van toepassing vanwege het drempelbedrag van 

€ 700,– per vier weken. 

 

Vooral binnen zorgorganisaties met plaatsen met en zonder behandeling is het 

moeilijk uit te leggen dat de ene cliënt (verblijf met behandeling) alle 

zelfzorgmiddelen wel vergoed krijgt (vanuit de Wlz), terwijl de andere cliënt (verblijf 

zonder behandeling) hier zelf voor moet betalen omdat ze niet onder het basispakket 

van de Zvw vallen.  

 

Cliënten op plekken zonder behandeling die bij elkaar wonen bij een zorgaanbieder 

krijgen bovendien elk afzonderlijk hun geneesmiddelen vanuit de Zvw. Voor 

vergelijkbare ziekteproblemen, kan het merk van die geneesmiddelen zeer divers 

zijn, afhankelijk van de inkoop van de zorgverzekeraar waarbij de cliënt is verzekerd. 

Dit kunnen heel verschillende medicijnen zijn, maar met eenzelfde uiterlijk. 

Hierdoor ontstaat het risico dat verkeerde medicijnen worden toegediend. Bovendien 

wijzigt medicatie qua merk en uiterlijk ook door preferentiebeleid van 

zorgverzekeraars, waardoor in de tijd ook per cliënt de medicijnen kunnen wisselen. 

 

Hulpmiddelen 

Voor de hulpmiddelen geldt dat er veel verschillende regelingen zijn. Binnen de Wlz 

zijn er drie:  

 voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende 

voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het 

opheffen of verminderen van belemmeringen die de verzekerde als gevolg van 

een aandoening, beperking, stoornis of handicap, ondervindt bij het normale 

gebruik van zijn woonruimte (artikel 3.1.1, lid 1.a3), 

 de aanvullende zorgvorm (artikel 3.1.1, lid 1.d4) voor het gebruik van 

hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg en  

 het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen (artikel 3.1.1, lid 1.e).  
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Op eerstbedoelde zogenaamde outillagehulpmiddelen hebben alle cliënten die in een 

instelling verblijven (met en zonder behandeling) aanspraak vanuit de Wlz. Op de 

aanvullende zorgvorm hebben alleen de cliënten op een verblijfplaats met 

behandeling een aanspraak vanuit de Wlz. Cliënten met andere leveringsvormen 

moeten voor die hulpmiddelen een beroep doen op de Zvw en Wmo. 

 

Door de vele verschillende regelingen - zowel binnen als buiten de Wlz - is niet 

duidelijk welk hulpmiddel onder welke regeling valt. Daarnaast leidt de toevoeging 

bij de aanvullende zorgvorm ‘noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven 

zorg’ tot onduidelijkheid. Het is namelijk een vage term die tot afbakenings-

problemen leidt. Bijvoorbeeld een verrijdbare tillift kan onder alle drie genoemde 

Wlz-artikelen worden geplaatst. Dit kan leiden tot onrechtmatigheidsproblemen: er 

kunnen ten onrechte teveel of te weinig hulpmiddelen worden gedeclareerd ten laste 

van de Wlz of ten laste van de Zvw of Wmo. 

 

Een ander nadeel van de vele verschillende regelingen is dat de hulpmiddelen bij de 

overgang naar een andere leveringsvorm ten laste van een andere regeling komen. 

Dit kan ertoe leiden dat de cliënt een ander hulpmiddel krijgt terwijl het oude nog 

voldoet. Dit is belastend voor de cliënt en leidt tot verspilling. 

 

Cliënten op plekken zonder behandeling die bij elkaar wonen bij een zorgaanbieder 

krijgen bovendien elk afzonderlijk hun hulpmiddelen vanuit de Wmo of Zvw. Dit 

kunnen heel verschillende hulpmiddelen zijn met een verschillende gebruikswijze. 

Hierdoor ontstaat het risico van verwarring van gebruik en verkeerd gebruik.  

 

Tandheelkundig zorg 

Alle tandheelkundige zorg (zelfs de tandheelkundige hulp die in de Zvw onder 

aanvullende verzekeringen valt of onder de regeling bijzondere tandheelkunde) valt 

onder de aanspraak in de Wlz in geval van verblijf met behandeling. Vooral in huizen 

met plaatsen met en zonder behandeling is het moeilijk uit te leggen dat de ene 

cliënt alle tandheelkundige hulp wel vergoed krijgt (vanuit de Wlz), terwijl de andere 

cliënt hier zelf voor moet betalen, omdat dit niet onder het basispakket of onder de 

regeling bijzondere tandheelkunde van de Zvw valt. 

 

Voor mensen die thuis wonen geldt bovendien dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor 

hun mondzorg. Lang niet alle mensen kunnen deze verantwoordelijkheid aan. En 

bovendien komt dit vaak voor eigen rekening. 

 

Een probleem dat buiten de scope van dit onderzoek valt, maar heel duidelijk door 

veel van de respondenten werd aangegeven, is dat in Wlz-instellingen veel werkzame 

mensen onvoldoende kennis en vaardigheden hebben op het gebied van mondzorg. 

Uit een rapport van de inspectie blijkt ook dat er een slechte invoering en naleving 

van de richtlijn mondzorg is. Er zijn maar weinig zorgaanbieders met beleid voor 

mondgezondheid en de implementatie en borging van de richtlijn blijft achterwege. 

 

Kleding 

Met betrekking tot deze aanvullende zorgvorm zijn geen problemen naar voren 

gekomen.  
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3.2 Conclusie 

We constateren dat met betrekking tot de positionering van behandeling en 

aanvullende zorgvormen in de Wlz veel onduidelijkheid bestaat die de volgende 

oorzaken kent:  

1. De complexiteit van de regelgeving door het onderscheid in aanspraken tussen 

verschillende leveringsvormen (verblijf met behandeling, verblijf zonder 

behandeling, vpt, mpt en pgb). 

2. De onduidelijkheid over het onderscheid tussen Wlz-behandeling en  

a. geneeskundige zorg van algemeen medische aard 

b. algemene paramedische behandeling 

c. verpleegkundige zorg  

d. begeleiding  

e. behandeling van een psychische stoornis. 

3. De veelheid van regelingen binnen en buiten de Wlz voor dezelfde soort 

behandeling of aanvullende zorg (waaronder ook hulpmiddelen) waardoor het 

onduidelijk is welke zorg wanneer onder welk wettelijk regime valt. 

 

De complexiteit maakt dat zelfs mensen die dagelijks te maken hebben met de Wlz 

niet alle regelgeving goed snappen of nog onbekend zijn met de nieuwe regelgeving 

in de Wlz. De regelgeving is moeilijk uitlegbaar voor de dagelijkse praktijk. We 

constateren, dat ondanks en niet dankzij deze nieuwe regelgeving, men toch zijn weg 

weet te vinden en ervoor wordt gezorgd dat de cliënt de zorg krijgt die nodig is. 

Daardoor zijn de consequenties en problemen voor zorgaanbieders en cliënten 

enigszins beperkt, maar de gevonden wegen zijn niet altijd rechtmatig. Een 

belangrijk criterium voor de mogelijke oplossingen van de geconstateerde problemen 

is daarom om de regelgeving eenvoudiger te maken. 

 

Op basis van de onduidelijkheid over het onderscheid tussen Wlz-behandeling, de 

aanvullende zorgvormen en de overige Wlz-zorg constateren we dat het nodig is om 

in de oplossingsvarianten te zoeken naar varianten die zorgen voor vereenvoudiging 

en passende zorg, waarbij de integraliteit is gewaarborgd en cliënten kwalitatief 

goede zorg ontvangen. 

 

Behalve de noodzaak van vereenvoudiging en waarborging van passende zorg, 

constateren we dat niet alle mensen bekend zijn met essentiële onderdelen van de 

nieuwe regelgeving. Dit vraagt om een continue en heldere informatievoorziening aan 

alle betrokken partijen in de praktijk.  

 

Behalve de problemen die we in dit hoofdstuk hebben beschreven, hebben we tijdens 

het onderzoek ook problemen geconstateerd op terreinen die buiten de scope van het 

onderzoek vallen (positionering binnen de wet- en regelgeving). Deze andere 

problemen maken duidelijk dat ook op aanpalende terreinen verbeteringen gewenst 

zijn. Het betreft problemen die we hebben gerangschikt naar professionaliteit, 

organisatie en bekostiging. In bijlage 3 zijn alle door de experts aangegeven 

problemen weergegeven. 
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4. Oplossingen voor de toekomst 

4.1 Van problemen naar oplossingen 

De deskresearch, expertbijeenkomsten en landelijke uitvraag hebben duidelijk 

gemaakt, dat de positionering van de behandeling en aanvullende zorgvormen kan 

worden verbeterd door oplossingen te zoeken die bijdragen aan vereenvoudiging van 

de regelgeving en een in de praktijk hanteerbaar onderscheid tussen aanspraken.  

 

Om een eerste vereenvoudigingsslag te maken, maken we in de oplossingsvarianten 

geen onderscheid tussen Wlz-verblijf met behandeling en Wlz-verblijf zonder 

behandeling. De Wlz-populatie is namelijk veel zwaarder dan die van de AWBZ en 

daardoor is een veel groter deel van de Wlz-geïndiceerden op integrale zorg inclusief 

behandeling aangewezen dan dat dat in de AWBZ het geval was. Het onderscheid kan 

dus niet meer worden gerechtvaardigd. Het huidige onderscheid belemmert de 

mogelijkheid om een deel van de cliënten die Wlz-behandeling nodig hebben ook 

behandeling te leveren. Daarnaast zorgt het onderscheid voor niet uitlegbare 

verschillen tussen vergelijkbare cliënten in instellingen. Het komt niet overeen met 

het principe van een cliëntvolgende benadering die het landelijk beleid nastreeft. 

 

Eveneens in het kader van de vereenvoudiging, hanteren we binnen ‘geneeskundige 

zorg van algemeen medische aard’ geen uitzondering voor de paramedische zorg 

(zoals in de Wlz wel wordt gedaan in artikel 3.1.1 lid 1.d.1). Het onderscheid tussen 

algemene paramedische behandeling en Wlz-specifieke paramedische behandeling is 

in de praktijk namelijk niet te maken.  

 

Daarnaast zijn alle oplossingsvarianten erop gericht om zoveel mogelijk integraliteit 

van zorg en behandeling te kunnen leveren aan Wlz-geïndiceerde cliënten. Deze 

integraliteit beperkt zich niet tot de Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen. 

Het gaat ook om de integraliteit met verpleging, begeleiding en verzorging. Immers, 

kenmerkend voor de Wlz-geïndiceerde cliënten is dat vrijwel altijd sprake is van co-

morbiditeit. Hiervoor moeten alle vormen van zorg en behandeling integraal met 

elkaar samenhangen, waardoor het niet wenselijk is om onderdelen van de zorg en 

behandeling onder verschillende stelsels te brengen. Dit betekent dat we er - in de 

oplossingsvarianten waarbij de behandeling onder de Zvw wordt geplaatst - van 

uitgaan dat de persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging (artikel 3.1.1. lid 

1.c.) ook onder de Zvw worden geplaatst, zodat de integraliteit wordt behouden. 

 

Uitgaande van de criteria eenvoud en passende zorg hanteren we vier perspectieven 

om te komen tot een keuze voor mogelijke oplossingsvarianten: 

A. Perspectief vanuit integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen 

B. Perspectief vanuit verblijfplaats van de cliënt 

C. Perspectief vanuit continuïteit van behandeling 

D. Perspectief vanuit integrale behandeling 

 

 

4.2 Oplossingsvarianten 

A: Perspectief vanuit integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen 

Binnen dit perspectief gaan we ervan uit dat de ‘Wlz-behandeling en aanvullende 

zorgvormen’ (BH-AZ) integraal binnen één stelsel worden verstrekt. Binnen dit 
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perspectief zijn twee oplossingsvarianten mogelijk: alles binnen de Wlz of alles 

binnen de Zvw. 

 

A.1: Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen binnen de Wlz 

Deze variant houdt in dat alle cliënten met een Wlz-indicatie de Wlz-behandeling 

en de aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz ontvangen. Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen verblijf met behandeling, verblijf zonder 

behandeling, vpt, mpt of pgb. De koppeling van de aanvullende zorgvormen aan 

feitelijke behandeling wordt hier dus losgelaten: ook als de cliënt feitelijk geen 

gebruik maakt van behandeling heeft hij recht op aanvullende zorgvormen. 

 

A.2: Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen binnen de Zvw 

Deze variant houdt in dat alle cliënten met een Wlz-indicatie de Wlz-behandeling, 

en de aanvullende zorgvormen vanuit de Zvw ontvangen. Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen verblijf met behandeling, verblijf zonder behandeling, 

vpt, mpt of pgb. Vanwege de noodzakelijke integraliteit van zorg en behandeling 

ontvangt de cliënt ook de persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging vanuit 

de Zvw. 

 

B: Perspectief vanuit verblijfplaats van de cliënt 

Binnen dit perspectief is de verblijfplaats van de cliënt leidend voor de aanspraak 

vanuit ofwel de Wlz ofwel de Zvw. De cliënten met een Wlz-indicatie die gebruik-

maken van Wlz-verblijf krijgen de Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen 

vergoed uit de Wlz. Cliënten met een Wlz-indicatie die geen gebruik maken van Wlz-

verblijf krijgen de Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vergoed uit de Zvw 

(vanwege de noodzakelijke integraliteit van zorg en behandeling ontvangen deze 

cliënten ook de persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging vanuit de Zvw).  

 

Deze variant vraagt om een heldere omschrijving van wat we in dit verband onder 

Wlz-verblijf verstaan. Gezien allerlei varianten van intramurale en geclusterde 

voorzieningen is het niet mogelijk om op basis van ‘stenen’ een helder onderscheid te 

maken. Aansluitend bij de kern van de Wlz (blijvende behoefte aan permanent 

toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid) kijken we naar de partij die het toezicht of 

de 24-uurs zorg in de nabijheid biedt en wie de regie en toegang tot de woning heeft 

voor het leveren van zorg. Als het de cliënt zelf is die het toezicht heeft geregeld, 

dan neemt de cliënt geen Wlz-verblijf af. Is het de zorgaanbieder, dan neemt de 

cliënt wel Wlz-verblijf af. Ongeacht het huis waar de cliënt woont. 

 

C: Perspectief vanuit continuïteit van behandeling 

Een deel van de Wlz-geïndiceerde cliënten maakt al gebruik van zorg (wijkverpleging 

of behandeling uit de Zvw en/of ambulante begeleiding uit de Wmo), voordat zij 

blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid. 

Voor deze cliënten is het plezierig om niet te hoeven wisselen van wettelijk kader als 

die toezicht/nabijheid blijvend nodig is (vaak is dit voor een relatief korte periode). 

Daardoor kan de cliënt makkelijker behouden wat hij al om zich heen heeft 

georganiseerd aan zorgverleners en behandelaars. Deze variant betekent dat alle 

behandeling en zorg aan met name ouderen en cliënten met psychiatrische 

problematiek binnen de Zvw wordt georganiseerd. Cliënten waarbij al snel duidelijk 

is dat zij levenslang blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurs 



 

PJ/16/1474/posbh 12 juli 2016 © bureau HHM Pagina 24 van 45 

 

zorg in de nabijheid (met name de gehandicaptenzorg) krijgen in deze variant alle 

vormen van behandeling en zorg vanuit de Wlz. 

 

D: Perspectief vanuit integrale behandeling 

Binnen dit perspectief gaan we ervan uit dat de huidige Wlz-behandeling, evenals de 

behandeling uit de aanvullende zorgvormen (geneeskundige zorg van algemeen 

medische aard en behandeling van een psychische stoornis) wordt gefinancierd vanuit 

hetzelfde wettelijk kader. Ook de farmaceutische zorg, het gebruik van hulp-

middelen, tandheelkundige zorg en kleding worden gefinancierd vanuit hetzelfde 

wettelijk kader, maar een ander dan de behandelvormen. Er zijn twee oplossings-

varianten mogelijk binnen dit perspectief: behandeling binnen de Wlz of behandeling 

binnen de Zvw. 
 

D.1: Behandeling binnen de Wlz 

Deze variant houdt in dat alle cliënten met een Wlz-indicatie de Wlz-behandeling, 

geneeskundige zorg van algemeen medische aard en behandeling van een 

psychische stoornis vanuit de Wlz ontvangen (deze variant is expliciet door de 

experts naar voren gebracht). 

 

D.2: Behandeling binnen de Zvw 

Deze variant houdt in dat alle cliënten met een Wlz-indicatie de Wlz-behandeling, 

geneeskundige zorg van algemeen medische aard en behandeling van een 

psychische stoornis vanuit de Zvw ontvangen. Vanwege de noodzakelijke 

integraliteit van zorg en behandeling ontvangt de cliënt ook de persoonlijke 

verzorging, begeleiding en verpleging vanuit de Zvw. 

 

 BH-AZ integraal Verblijfplaats Continuïteit BH integraal 

 

 

Zorgvormen 

A.1 

BH-AZ 

Wlz 

A.2 

BH-AZ 

Zvw 

B 

VB 

Wlz 

B 

Thuis 

Zvw 

C 

GZ 

Wlz 

C 

VV/GGZ 

Zvw 

D.1 

BH 

Wlz 

D.2 

BH 

Zvw 

Wlz-BH Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw 

Alg-BH Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw 

Psy-BH Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw 

Farmacie Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw Zvw Wlz 

Hulpmiddelen Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw Zvw Wlz 

Tandheelkundige zorg Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw Zvw Wlz 

Kleding Wlz Zvw Wlz Zvw Wlz Zvw Zvw Wlz 

Tabel 2: Totaaloverzicht oplossingsvarianten 

 

In bijlage 4 hebben we los van de integrale oplossingsvarianten zoals in deze 

paragraaf beschreven, ook voor een aantal aanvullende zorgvormen de voorkeuren 

van de experts weergegeven. Het betreft de behandeling van een psychische stoornis, 

farmaceutische zorg, het gebruik van hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. 
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5. Beoordeling van de oplossingsvarianten 

In het onderzoek zijn diverse soorten problemen over de Wlz-behandeling en 

aanvullende zorgvormen naar voren gekomen. Tijdens een expertbijeenkomst hebben 

we de experts gevraagd welke problemen met de zes hiervoor beschreven varianten 

worden opgelost. Daarbij hebben we ons met name gericht op problemen rondom de 

complexiteit van de regelgeving en de omschrijving van aanspraken. Immers, de 

oplossingsvarianten bevatten een aanpassing van het verzekerde pakket en zijn 

daarmee met name gericht op deze problemen. In de kern beschrijven deze 

problemen de complexiteit, onduidelijkheid en versnippering binnen het huidige 

systeem en de afbakeningsproblemen.  

 

In relatie tot deze problemen beschrijven we in deze paragraaf de mate waarin de 

oplossingsvarianten scoren op de criteria eenvoud en passende zorg (deze criteria 

kwamen naar voren uit de probleemanalyse in hoofdstuk 3). Daar voegen we twee 

criteria aan toe die van belang zijn in het kader van beleidsmatige ontwikkelingen, 

namelijk de keuzevrijheid van de cliënt en toekomstbestendigheid. Vervolgens is het 

van belang om te bepalen of een oplossing haalbaar is. Dit hangt af van de 

uitvoerbaarheid in de praktijk. Hier staan we in hoofdstuk 6 bij stil. 

 

 

5.1 Omschrijving van de criteria 

Eenvoud  

Het huidige systeem wordt door alle partijen en experts als ingewikkeld ervaren. Met 

dit criterium beoordelen we in welke mate de oplossingsvariant bijdraagt aan 

eenvoud, uitlegbaar en logisch is en of voor zowel cliënten als professionals duidelijk 

is waar de cliënt recht op heeft (aanspraken) en waar hij zijn aanspraak kan 

verzilveren.  

 

Passende zorg 

Uitgangspunt van alle zorg is dat cliënten de juiste zorg ontvangen. De juiste zorg is:  

 kwalitatief goede zorg en kwantitatief goede zorg (niet teveel maar ook niet te 

weinig); 

 integrale zorg: bij Wlz-geïndiceerde cliënten is vaak sprake van co-morbiditeit 

waardoor zij nog meer dan andere cliënten behoefte hebben aan zorg-

professionals die als vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. 

 

Keuzevrijheid van de cliënt 

De cliënt moet zoveel mogelijk kunnen kiezen hoe hij zijn leven leidt en waar en van 

wie hij de voor hem benodigde zorg ontvangt. 

 

Toekomstbestendig 

De Wlz en de zorg zijn in beweging. Bij het beoordelen van de oplossingsvarianten 

kijken we daarom ook naar de toekomstbestendigheid om te voorkomen dat de 

oplossing over enkele jaren niet meer bruikbaar is. Het gaat dan om de vraag in 

hoeverre de oplossingsvariant aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. 

Bij de toekomstige ontwikkelingen denken we aan het beleid zoals dat nu is ingezet: 

onder andere de ontwikkelingen op het gebied van extramurale behandeling, 

scheiden van wonen en zorg, mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, het gebruik 
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van e-health/domotica en persoonsvolgende bekostiging. Naast eventuele 

aanpassingen van de Zvw en de Wlz, vraagt dit om duidelijke afstemming met de 

Wmo om nieuwe problemen en verschuivingen te voorkomen. 

 

 
5.2 Beoordeling met de criteria 

Onderstaand geven we bij alle criteria aan hoe de verschillende oplossingsvarianten 

scoren op de criteria eenvoud, passende zorg, keuzevrijheid van de cliënt en 

toekomstbestendigheid. 

 

Eenvoud 

Bij vrijwel alle varianten is sprake van vereenvoudiging doordat alle Wlz-behandeling 

en aanvullende zorgvormen òf onder de Wlz vallen òf onder de Zvw. Bij de varianten 

‘BH integraal’ is de vereenvoudiging iets minder, omdat een knip wordt gemaakt 

tussen behandelvormen en aanvullende zorgvormen. Daarnaast is bij de varianten 

‘BH-AZ integraal’, ‘continuïteit’ en ‘BH integraal’ sprake van een grote mate van 

vereenvoudiging, omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen leveringsvormen 

(verblijf met behandeling, verblijf zonder behandeling, vpt, mpt of pgb). Bij variant 

‘verblijfplaats’ blijft een onderscheid tussen leveringsvormen bestaan, maar wordt 

het iets eenvoudiger doordat het onderscheid tussen verblijf met behandeling en 

verblijf zonder behandeling verdwijnt.  

 

De experts hebben aangegeven dat momenteel veel onduidelijkheid ontstaat door 

afbakeningsproblemen. Het onderscheid bijvoorbeeld tussen Wlz-behandeling, 

geneeskundige zorg van algemeen medische aard en behandeling van psychische 

stoornissen is in de praktijk vaak niet te maken. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor het 

onderscheid tussen specifieke Wlz-paramedische zorg en algemene paramedische 

zorg en voor de hulpmiddelen. Alle oplossingsvarianten bieden hierin meer duidelijk-

heid, omdat de verschillende behandelvormen òf onder de Wlz vallen òf onder de 

Zvw. Hierdoor is in de praktijk een expliciet onderscheid tussen bepaalde vormen van 

behandeling niet nodig om het gefinancierd te krijgen.  

 

Binnen de varianten ‘verblijfplaats’ en ‘continuïteit’ wordt een onderscheid gemaakt 

tussen groepen cliënten dat in de praktijk tot onduidelijkheid kan leiden als dit 

onderscheid niet helder is. Bij ‘verblijfplaats’ moet heel duidelijk zijn wat wordt 

verstaan onder Wlz-verblijf; ons voorstel is uit te gaan van wie het toezicht/de 24-

uurs zorg in de nabijheid biedt (zie paragraaf 4.2). Bij ‘continuïteit’ is sprake van een 

onderscheid tussen doelgroepen. De verwachting is dat door de co-morbiditeit van 

Wlz-cliënten dit onderscheid in de praktijk niet altijd helder is te maken.  

 

Naast duidelijkheid over het wettelijk kader hebben de experts aangegeven dat ook 

op zorginhoudelijk vlak meer duidelijkheid is gewenst (zie de problemen in bijlage 3 

op het gebied van professionaliteit). Dat wordt niet gerealiseerd met de verschillende 

oplossingsvarianten, maar daarvoor zijn inhoudelijke richtlijnen en kwaliteitseisen 

noodzakelijk. Die kunnen ook worden gebruikt om uniform vast te stellen wie welke 

vorm en mate van behandeling krijgt met welk beoogd resultaat. 

 

Passende zorg 

Wat betreft de kwaliteit van zorg zijn er voordelen en nadelen in zowel de Wlz als de 

Zvw. De kwaliteit van zorg is afhankelijk van de professionals en de zorgaanbieders 
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en ook van voldoende ingekochte zorg door de zorgkantoren en zorgverzekeraars, en 

niet van het wettelijke regime waaronder het valt. Experts geven daarbij wel aan dat 

binnen de Wlz minder kritisch tegenwicht bestaat (van bijvoorbeeld cliënten) op de 

kwaliteit van de behandeling dan in de Zvw. 

 

De experts geven aan dat in de Wlz veel aandacht is voor de kwaliteit van leven en 

het welbevinden van de cliënt. In de Wlz is het beter mogelijk dan in de Zvw om 

meer aandacht, tijd en geld te besteden aan kwaliteit van leven, welbevinden, 

groepszorg en het informeren en betrekken van het cliëntsysteem bij de 

zorgverlening. 

Alle behandeling en de aanvullende zorgvormen vallen onder één aanspraak, 

waardoor het per cliënt wel onduidelijk blijft wat men aan aard, omvang en 

beschikbaarheid van Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen mag verwachten.  

 

In de variant ‘verblijfplaats’ bestaat door verschillende wettelijke regimes in de 

thuissituatie en bij opname in een instelling een reële mogelijkheid dat de zorg in de 

thuissituatie en in de instelling gaat verschillen qua inhoud en kwaliteit (terwijl 

cliënten in beide situaties Wlz-geïndiceerd zijn).  

 

Kenmerkend voor de meeste Wlz-cliënten is dat ze een integrale vorm van zorg en 

behandeling nodig hebben. Hierbij wordt vaak gesproken over Continue 

Systematische Langdurige Multidisicplinaire (CSLM)-zorg. Deze integraliteit is volgens 

de experts het best te realiseren binnen de Wlz. De huidige Zvw bevat nog niet de 

randvoorwaarden om CSLM-zorg te bieden. Tenzij de mogelijkheden hiervoor binnen 

de Zvw worden geregeld, is de integraliteit van zorg en behandeling het best geborgd 

bij de varianten ‘alles Wlz’ en ‘BH Wlz’. Voor variant ‘verblijfplaats’ is dat geborgd 

voor cliënten met Wlz-verblijf en voor de variant ‘continuïteit’ voor cliënten in de 

gehandicaptenzorg.  

 

Keuzevrijheid van de cliënt 

Een cliënt heeft in de Zvw meer zeggenschap over de keuze voor de behandelaar dan 

in de Wlz (bijvoorbeeld eigen huisarts). Bevalt een behandelaar niet, dan kan de 

cliënt (in vergelijking tot de Wlz) makkelijker naar een andere behandelaar. Deze 

keuzevrijheid is wel afhankelijk van de contractering door de zorgverzekeraar, maar 

wanneer die keuzes voor gecontracteerde behandelaars door de zorgverzekeraar niet 

bevallen, kunnen cliënten wel overstappen naar een andere zorgverzekeraar.  

 

In de Zvw-varianten verandert er voor de cliënt wat betreft de behandeling en 

aanvullende zorgvormen niets als hij vanuit thuis naar een instelling verhuist. De 

behandeling en zorg en zorgverleners die hij thuis had vanuit de Zvw, kan hij ook in 

theorie in de instelling behouden. In de praktijk zal dit afhangen van het beleid van 

de instelling waar hij gaat wonen en van de mogelijkheden van de zorgverleners om 

naar de instelling te komen. 

 

Voor mensen die in een Wlz-instelling gaan wonen, is het behouden van de eigen 

zorgverleners uit de thuissituatie niet mogelijk of wordt het in ieder geval moeilijker. 

Binnen de Wlz is over het algemeen de keuze voor een arts nu beperkter dan in de 

Zvw. De zorgaanbieders hebben veelal behandelaars in dienst van wie de cliënten 

zorg ontvangen. Wil een cliënt zijn eigen artsen kunnen blijven houden in de Wlz, 
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dan zal de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft afspraken moeten maken met die 

artsen. Dit laatste kan wel ten koste gaan van de integraliteit, omdat deze artsen 

niet binnen de instelling werken en niet dagelijks met de andere behandelaars en 

ander personeel samenwerken. 

 

Keuze voor een Wlz-instelling betekent dan dat de regie uit handen wordt gegeven, 

terwijl de cliënt in de Zvw de regie behoudt. De cliënt moet dan wel de regie kunnen 

nemen om de juiste zorg te ontvangen. 

 

Toekomstbestendig 

Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen en scheiden van wonen en zorg met 

behulp van e-health en domotica pleiten voor de variant ‘verblijfplaats’ waar een 

duidelijk onderscheid wordt gemaakt voor mensen die wel of niet Wlz-verblijf 

afnemen. Bij de mensen die niet Wlz-verblijf afnemen is de bedoeling om naar zoveel 

mogelijk alternatieven te zoeken om deze cliënten zo lang mogelijk thuis te laten 

wonen. Dit geldt ook voor de variant ‘continuïteit’ waarbij wordt gepleit om zo lang 

mogelijk in hetzelfde wettelijke kader te verkeren ongeacht de verblijflocatie.  

 

Daarnaast zien we op het gebied van extramurale behandeling een ontwikkeling 

waarbij het mogelijk wordt gemaakt om extramurale Wlz-behandeling onder de Zvw 

te plaatsen. Hoewel dit een andere doelgroep betreft zien we hierin een toekomstige 

ontwikkeling die raakvlakken vertoont met de varianten waarin de Wlz-behandeling 

en de aanvullende zorgvormen onder de Zvw worden geplaatst.  

 

Hoewel niet alle oplossingsvarianten heel expliciet de toekomstige ontwikkelingen 

ondersteunen, zit ook geen van de varianten dit beleid in de weg. Ook het aspect van 

persoonsvolgendheid is in principe binnen elke variant te realiseren. 

 

 

5.3 Conclusie 

De diverse varianten scoren verschillend op de geformuleerde criteria. Op basis van 

de geïnventariseerde problemen hebben we geconstateerd dat de oplossingen moeten 

bijdragen aan vereenvoudiging en het leveren van passende zorg. Als we kijken naar 

deze twee criteria scoren drie varianten het best: 

 A.1: integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz; 

 B: verblijfplaats van de cliënt: bij intramuraal verblijf Wlz-behandeling en 

aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz en bij geen gebruik van Wlz-verblijf Wlz-

behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Zvw; 

 D.1: integrale behandeling vanuit de Wlz. 

 

Variant A.2 ‘integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Zvw’ is 

geen reële optie, omdat vanwege de noodzakelijke integraliteit de behandeling niet 

van de zorg moet worden losgekoppeld en dus ook alle begeleiding, verpleging en 

verzorging onder de Zvw zou moeten komen. De Wlz zou dan beperkt worden tot 

verblijf, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer en logeeropvang.  

Variant C ‘continuïteit’ scoort niet goed op eenvoud omdat we verwachten dat het 

onderscheid in doelgroepen niet helder is te maken doordat bij veel cliënten sprake 

is van co-morbiditeit.  
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Variant D.2 ‘integrale behandeling vanuit de Zvw’ scoort ook minder goed, omdat 

hiermee een vreemde variant ontstaat. Vergelijkbaar met de opmerkingen die zijn 

gemaakt bij variant A.2, zou de overige Wlz-zorg met de behandeling mee moeten 

gaan naar de Zvw en blijft binnen de Wlz de farmacie, hulpmiddelen, 

tandheelkundige zorg en kleding achter. In de Wlz zit dan dus geen zorg en 

behandeling meer.  
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6. Uitvoerbaarheid oplossingsvarianten 

In dit hoofdstuk beschrijven we de uitvoerbaarheid van de oplossingsvarianten die in 

het vorige hoofdstuk het beste hebben gescoord op de criteria eenvoud en passende 

zorg. Dit doen we door een beschrijving van de consequenties van de varianten:  

 integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz (A.1), 

 verblijfplaats van de cliënt: bij intramuraal verblijf Wlz-behandeling en aan-

vullende zorgvormen vanuit de Wlz en bij extramuraal verblijf vanuit de Zvw (B), 

 integrale behandeling vanuit de Wlz (D.1).  

Van deze varianten beschrijven we de consequenties voor de cliënt, Wlz-aanbieders, 

zorgkantoren, zorgverzekeraars en de wet- en regelgeving. De NZa heeft in een 

afzonderlijke rapportage de financiële consequenties in beeld gebracht. Hiervan 

hebben wij de resultaten opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

 

6.1 Consequenties voor de cliënt 

Variant A.1 ‘Integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz’ 

Voor cliënten is het duidelijk dat ze met een Wlz-indicatie alle behandeling en zorg 

onder de Wlz kunnen krijgen. Ongeacht de plek waar ze verblijven, thuis of in een 

instelling. De cliënt kan hierin kiezen binnen de mogelijkheden die de Wlz-aanbieders 

hebben. Dit kan wel betekenen dat de cliënt op het moment dat hij de Wlz-indicatie 

krijgt, hij te maken krijgt met andere hulpverleners dan hij onder de Zvw had. 

 

Variant B. ‘Verblijfplaats van de cliënt’ 

Cliënten die verblijf afnemen krijgen alle behandeling en zorg uit de Wlz zodra ze 

Wlz-verblijf afnemen. Vanaf dat moment hebben ze alleen nog met de Wlz te maken 

en de hulpverleners vanuit de instelling die het verblijf levert. De cliënt kan hierin 

kiezen binnen de mogelijkheden van de betreffende instelling. Voor cliënten die thuis 

blijven wonen blijft alles hetzelfde tot het moment dat ze het Wlz-verblijf 

verzilveren. Zo lang het thuis mogelijk is, doen ze een beroep op de Zvw en Wmo en 

kunnen de vertrouwde hulpverleners de zorg en behadeling blijven leveren.  

 

Variant D.1 ‘Integrale behandeling in de Wlz’ 

Voor de cliënten is het duidelijk dat ze alle behandeling, verpleging en verzorging 

integraal onder de Wlz kan krijgen. Ongeacht de plek waar ze verblijven, thuis of in 

een instelling. De cliënten krijgen voor de medicatie, hulpmiddelen en 

tandheelkundige zorg wel te maken met de Zvw. Dit kan leiden tot onduidelijkheid 

als het niet goed wordt uitgelegd aan de cliënt. De cliënten hebben in deze variant 

met twee wettelijke kaders te maken. 

 

 

6.2 Consequenties voor Wlz-aanbieders 

Variant A.1 ‘Integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz’ 

Voor zorgaanbieders heeft de variant waarbij de Wlz-behandeling en aanvullende 

zorgvormen integraal vanuit de Wlz worden gefinancierd weinig consequenties. Voor 

hen wordt het eenduidiger: alle behandeling en zorg valt onder de Wlz, zonder 

verschil tussen leveringsvormen. Doordat alle zorg onder één financierings- en één 

registratiesysteem valt, ontstaat een vereenvoudiging voor de inzet van alle 

behandeling: dit betekent afname van de regeldruk. 
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Punt is wel dat alle zorgaanbieders die tot nu toe geen aanvullende zorgvormen 

inkochten aanvullende zorgvormen moeten gaan leveren vanuit de Wlz. Zij moeten 

zorgen dat ze deze zorg ook zelf kunnen aanbieden, eventueel via een onderaan-

nemersconstructie of gemeenschappelijke inkoopconstructies.  

 

Daarnaast verwachten we een verhoging van de administratieve lasten bij met name 

de kleine aanbieders, omdat zij ook de geneesmiddelen en hulpmiddelen in moeten 

kopen. Bovendien wordt het voor hen een uitdaging om goede onderhandelingen te 

voeren met de leveranciers in medicijnen en hulpmiddelen, omdat zij een kleine 

speler zijn. 

 

Variant B. ‘Verblijfplaats van de cliënt’ 

Voor de zorgaanbieder wordt het eenduidiger voor de cliënten die intramuraal 

verblijven: alle behandeling en zorg valt onder de Wlz, zonder verschil tussen 

leveringsvormen en ongeacht of zij wel of niet feitelijk behandeling ontvangen. De 

groep cliënten die aanvullende zorgvormen krijgt, is wel groter. 

 

Voor de complexe co-morbide Wlz-cliënten die niet intramuraal verblijven moeten de 

Wlz-aanbieders nauw samenwerken met andere zorgverleners zoals huisartsen en 

fysiotherapeuten. Dit vraagt om veel afstemming. Voorstelbaar is dat aanbieders 

vanuit verschillende wettelijke domeinen worden bekostigd, wat bijvoorbeeld 

administratieve lasten met zich meebrengt. 

 

Cliënten hebben niet allemaal dezelfde zorgverzekeraar. Dit betekent voor de 

zorgaanbieders dat ze bij de cliënten die extramuraal verblijven te maken kunnen 

krijgen met verschillende eisen en afspraken rondom de zorg. Ook krijgen 

zorgaanbieders voor de extramurale cliënten te maken met meerdere 

zorgverzekeraars in plaats van met één zorgkantoor voor de intramurale cliënten, 

wat ook de nodige administratieve lasten met zich meebrengt. 

 

Variant D.1 ‘Integrale behandeling in de Wlz’ 

Voor zorgaanbieders heeft deze variant weinig consequenties. Het wordt 

eenvoudiger: voor alle cliënten in alle leveringsvormen geldt dat alles onder de Wlz 

valt, met uitzondering van farmacie, hulpmiddelen, tandheelkundige zorg en kleding. 

De zorgaanbieders kunnen de Wlz-middelen volledig besteden aan de behandeling en 

zorg voor de cliënten. Dit wordt niet beïnvloed door extreme en onvoorziene uitgaven 

bij de aanvullende zorgvormen, bijvoorbeeld dure geneesmiddelen. 

 

Mogelijk wordt het op zorginhoudelijk vlak niet eenvoudiger want er zal toch 

afstemming moeten plaatsvinden tussen de instelling en apotheker of 

gespecialiseerde tandarts. Tevens kan de instelling ook te maken krijgen met 

verschillende soorten geneesmiddelen, verschillende hulpmiddelen bij verschillende 

verzekeraars. 

 

De zorgaanbieders die tot nu toe geen aanvullende zorgvormen leverden moeten nu 

wel geneeskundige zorg van algemeen medische aard en behandeling van psychische 

stoornissen leveren binnen de Wlz. Zij moeten zorgen dat ze deze zorg ook zelf in 
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huis halen of moeten dit via een onderaannemersconstructie regelen. Zij hoeven 

echter niet in onderhandeling over bijvoorbeeld de farmacie en hulpmiddelen. 

 

 

6.3 Consequenties voor zorgkantoren 

Variant A.1 ‘Integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz’ 

Zorgkantoren moeten meer aanvullende zorgvormen inkopen, namelijk voor alle Wlz-

cliënten. Ook voor verblijf zonder behandeling en vpt, maar ook voor de levering van 

de aanvullende zorgvormen bij mpt en pgb (waarbij niet altijd een instelling is bij 

wie de verantwoordelijkheid voor de levering van de aanvullende zorgvormen kan 

worden belegd).  

 

Daarmee wordt het voor de zorgkantoren nog belangrijker om actief toe te zien op de 

kwaliteit en beschikbaarheid van de Wlz-behandeling. Dit vraagt om de ontwikkeling 

van standaarden met beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties voor de kwaliteit 

van behandeling om als zorgkantoor prestaties te kunnen meten en toetsen. 

 

Variant B. ‘Verblijfplaats van de cliënt’ 

Het zorgkantoor hoeft alleen voor de cliënten die Wlz-verblijf afnemen de zorg in te 

kopen en geen onderscheid te maken naar leveringsvormen en inhoud van 

behandeling/zorgvormen (bij alle zorgaanbieders betreft het een integraal Wlz-

pakket). 

 

Het zorgkantoor hoeft alleen te toetsen of een cliënt verblijf afneemt, waarmee de 

cliënt recht heeft op behandeling en de aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz. 

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een nadere uitwerking komt van de 

omschrijving van ‘Wlz-verblijf’ die in deze rapportage is opgenomen (de cliënt neemt 

geen Wlz-verblijf af als de cliënt zelf het toezicht/de 24-uurs zorg in de nabijheid 

organiseert en de regie en toegang heeft tot de woning voor het leveren van zorg; als 

dit een zorgaanbieder is, neemt de cliënt wel Wlz-verblijf af; ongeacht het huis waar 

de cliënt woont). 

 

Variant D.1 ‘Integrale behandeling in de Wlz’ 

In vergelijking tot de huidige situatie moet meer behandeling worden ingekocht om 

alle Wlz-cliënten die deze behandeling nodig hebben, hierin te voorzien. 

 

Zorgkantoren hoeven de andere aanvullende zorgvormen niet meer in te kopen: dit 

doet de zorgverzekeraar. Een goede samenwerking tussen zorgkantoor en 

zorgverzekeraar is van belang om ervoor te zorgen dat de Wlz-cliënten de 

noodzakelijk medicijnen en hulpmiddelen krijgen en dit niet belemmerend werkt 

voor de zorg en behandeling vanuit de Wlz.  

 

 

6.4 Consequenties voor zorgverzekeraars 

Variant A.1 ‘Integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz’ 

De Wlz-behandeling en alle aanvullende zorgvormen worden bekostigd door de Wlz 

ongeacht de leveringsvormen. De schadelast voor de zorgverzekeraars is daarom lager 

ten opzichte van de huidige situatie, aangezien alle zorg voor alle Wlz-cliënten onder 

de Wlz komt te vallen.  
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Variant B. ‘Verblijfplaats van de cliënt’ 

De zorgverzekeraar krijgt voor een groep cliënten een zorgplicht voor Wlz-

behandeling, alle aanvullende zorgvormen, verpleging en verzorging. De 

zorgverzekeraar moet ook Wlz-instellingen en –professionals contracteren om die 

zorgplicht waar te kunnen maken. Om deze behandeling en aanvullende zorgvormen 

in te kunnen kopen, zal de zorgverzekeraar ook kennis moeten hebben over deze 

behandeling en zorg. Niet alleen de directe zorg moet worden ingekocht in de 

thuissituatie, maar ook het multidisciplinaire overleg en de instructie aan cliënten en 

cliëntsysteem.  

 

De zorgverzekeraar hoeft alleen te toetsen of een cliënt Wlz-verblijf afneemt. Als dat 

niet zo is, heeft de cliënt recht op behandeling en de aanvullende zorgvormen vanuit 

de Zvw. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat duidelijk is wat wordt verstaan onder 

‘Wlz-verblijf’ die in deze rapportage is opgenomen (de cliënt neemt geen Wlz-verblijf 

af als de cliënt zelf het toezicht/de 24-uurs zorg in de nabijheid organiseert en de 

regie en toegang heeft tot de woning voor het leveren van zorg; als dit een 

zorgaanbieder is, neemt de cliënt wel Wlz-verblijf af; ongeacht het huis waar de 

cliënt woont). 

 

Er verschuift een volume en risico naar de zorgverzekeraars. Dit heeft gevolgen voor 

de risicoverevening in de Zvw. Bekeken moet worden of dit een aanpassing vraagt van 

de Zvw-premie en de sociale premie (Wlz).  

 
Variant D.1 ‘Integrale behandeling in de Wlz’ 

Voor verzekeraars is het duidelijk dat alle behandeling onder de Wlz valt en de 

aanvullende zorgvormen onder de Zvw. Het voorschrijven van de medicijnen door de 

behandelaar vindt plaats door een Wlz-behandelaar, terwijl de kosten voor de 

medicijnen in de Zvw worden gemaakt. Dit kan een risico voor de verzekeraar 

betekenen en vraagt om afstemming tussen zorgverzekeraar en zorgkantoor. 

 

Daarnaast is een consequentie dat een grotere groep voor aanvullende zorgvormen 

onder de Zvw komt te vallen ten opzichte van de huidige situatie (namelijk ook zij 

die verblijven met behandeling en de aanvullende zorgvormen uit de Wlz krijgen). 

 

 

6.5 Consequenties voor wet- en regelgeving 

Variant A.1 ‘Integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz’ 

De wet- en regelgeving wordt overzichtelijker, omdat alle Wlz-cliënten bij alle 

leveringsvormen alle behandeling en alle aanvullende zorgvormen uit de Wlz 

gefinancierd krijgen. De aanpassing in de wet en regelgeving is gering: opgenomen 

dient te worden dat binnen alle leveringsvormen de aanvullende zorgvormen uit de 

Wlz geleverd worden. Daarnaast dient het onderscheid tussen algemene para-

medische behandeling (Zvw) en paramedische behandeling van specifieke aard (Wlz) 

te vervallen, zodat alle paramedische behandeling in deze variant onder de Wlz valt.  

 

Wat betreft de regelgeving/afbakening bij hulpmiddelen, waaronder het vage begrip 

‘noodzakelijk in verband met de door de instelling te leveren zorg’, is een nadere 

concretisering noodzakelijk.  
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Variant B. ‘Verblijfplaats van de cliënt’ 

Bij de vaststelling van de aanspraak op de Wlz is het nodig om vast te stellen of de 

cliënt wel of niet gebruik maakt van Wlz-verblijf. Er moet binnen de aanspraak 

duidelijkheid komen over wanneer verblijf leidt tot Wlz of Zvw. 

 

In de regelgeving dient vervolgens te worden vastgelegd, dat verzilvering van Wlz-

verblijf leidt tot Wlz-bekostiging en geen verzilvering van Wlz-verblijf leidt tot Zvw-

bekostiging. De uitvoering hiervan vraagt nadere uitwerking. 

 

Binnen de Zvw moeten prestaties beschikbaar zijn om de Wlz-specifieke behandeling 

en aanvullende zorgvormen te kunnen leveren en bekostigen.  

 

De basisverzekering in de Zvw dekt nu niet alle specifieke zorg die Wlz-geïndiceerde 

cliënten nodig hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de expertise die nodig is om Wlz-

specifieke behandeling te verlenen en geldt ook voor bepaalde zorgvormen, zoals 

bijvoorbeeld de aanspraak op tandheelkundige zorg zoals we die nu kennen in de Wlz.  

 

Bekeken moet worden of het voor de cliënten die geen Wlz-verblijf ontvangen 

mogelijk is om alle behandeling en zorg te ontvangen onder de Zvw of dat ook een 

beroep moet worden gedaan op begeleiding vanuit de Wmo.  

 

Wat betreft de regelgeving/afbakening bij hulpmiddelen, waaronder het vage begrip 

‘noodzakelijk in verband met de door de instelling te leveren zorg’, is een nadere 

concretisering noodzakelijk. 

 

Varianten D.1 ‘Integrale behandeling in de Wlz’ 

In de Wlz is al opgenomen dat binnen alle leveringsvormen alle behandeling uit de 

Wlz wordt geleverd. Daarnaast dient binnen de Wlz het onderscheid tussen algemene 

paramedische behandeling (Zvw) en paramedische behandeling van specifieke aard 

(Wlz) te vervallen, zodat alle paramedische behandeling in deze variant onder de Wlz 

valt.  

 

Binnen de Zvw zijn de prestatieomschrijvingen voor farmacie, hulpmiddelen, 

tandheelkundige zorg en kleding al grotendeels beschikbaar. Deze zouden voor 

bepaalde situaties moeten worden aangepast om ze te kunnen leveren en bekostigen.  

 

Wat betreft de regelgeving/afbakening bij hulpmiddelen, waaronder het vage begrip 

‘noodzakelijk in verband met de door de instelling te leveren zorg’, is een nadere 

concretisering noodzakelijk. 

 

 

6.6 Financiële consequenties 

De NZa heeft in een afzonderlijke rapportage een berekening gemaakt van de 

financiële consequenties (Raming uitgaven Wlz-behandeling en aanvullende 

zorgvormen, 30 juni 2016). In deze paragraaf beperken we ons tot de hoofdlijnen. 

Voor het berekenen van de financiële consequenties heeft de NZa eerst een 

financiële waarde van de integrale behandelcomponent per ZZP vastgesteld. Deze 

integrale behandelcomponent is allereerst opgebouwd uit het aandeel behandeling in 

de ZZP’s. Dit aandeel heeft de NZa berekend door het verschil te nemen van de 
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maximum beleidsregelwaarden voor de ‘ZZP’s inclusief behandeling’ en de ‘ZZP’s 

exclusief behandeling’. De NZa heeft zich gebaseerd op de tarieven van 2015 en 

daarin zowel de loon- en materiele kosten betrokken alsook de tarieven voor de 

normatieve huisvestingscomponent en de normatieve inventariscomponent. Hieraan 

heeft de NZa een component toegevoegd die verband houdt met de behandeling. Het 

betreft dure geneesmiddelen, dure materiaalkosten en toeslagen waarvan vaststaat 

dat hier alleen behandeling wordt geboden (toeslag CVA en toeslag gespecialiseerde 

behandelzorg). 

 

Met deze gegevens heeft de NZa per sector (VV, VG, LG, ZG en (SG)LVG) een 

berekening gemaakt van de totale behandelcomponent. Hierbij was het niet mogelijk 

om een onderscheid te maken tussen de kosten voor Wlz-specifieke behandeling en 

de kosten voor aanvullende zorgvormen. Er zijn geen gegevens beschikbaar om dit 

onderscheid te kunnen maken. Indien inzicht in dit onderscheid gewenst is, is nader 

onderzoek noodzakelijk. Daarnaast beschikt de NZa niet over gegevens over het 

huidig gebruik van de Zvw door Wlz-geïndiceerden die verblijven zonder behandeling, 

met een vpt, mpt of pgb. Het is hierdoor niet mogelijk om een verrekening te maken 

tussen Wlz en Zvw.  

 

De berekening die de NZa heeft verricht beperkt zich hiermee tot het in beeld 

brengen van de totale behandelkosten voor Wlz-geïndiceerden, waarbij per variant 

wordt aangegeven welk deel ten laste komt van de Wlz en welk deel ten laste van de 

Zvw. Het biedt geen inzicht in de verschuiving die tussen de Wlz en Zvw moet 

plaatsvinden. Vanwege de onmogelijkheid om een onderscheid te maken tussen Wlz-

specifieke behandeling en de aanvullende zorgvormen is het niet mogelijk om de 

financiële consequenties in beeld te brengen voor variant D.1 (waarbij een opsplitsing 

wordt gemaakt tussen alle behandelingsvormen en de overige aanvullende 

zorgvormen).   

 

Bij Variant A.1 ‘Integrale Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz’ 

komt alles ten laste van de Wlz. Het betreft € 1,6 miljard voor de Sector Verpleging 

en Verzorging en € 950 miljoen voor de sector Gehandicaptensector (in totaal € 2,5 

miljard). 

 

Bij Variant B. ‘Verblijfplaats van de cliënt’ komt de behandeling voor de Wlz-

geïndiceerden die verblijven ten laste van de Wlz. Dit is in totaal € 1,5 miljard voor 

de Sector Verpleging en Verzorging en € 825 miljoen voor de Gehandicaptensector. 

De behandeling voor de Wlz-geïndiceerden die niet verblijven komt ten laste van de 

Zvw, dit is in totaal € 100 miljoen voor de Sector Verpleging en Verzorging en € 125 

miljoen voor de Gehandicaptensector. 
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7. Beschouwing 

Op dit moment kunnen alleen verzekerden die verblijven in een instelling en daar ook 

Wlz-behandeling ontvangen, aanspraak maken op aanvullende zorgvormen. Er is dus 

onderscheid in het verzekerd pakket bij verblijf met behandeling en bij de overige 

leveringsvormen (verblijf zonder behandeling, vpt, mpt of pgb). Dit onderscheid is 

vanuit het aanbod gericht en hangt nauwelijks samen met de vraag van de cliënt. In 

dit onderzoek hebben we de problemen van dit onderscheid, oplossingsvarianten en 

consequenties van die oplossingsvarianten onderzocht.  

 

Om antwoord te geven op de vraag van het ministerie van VWS om te bezien onder 

welke voorwaarden en per wanneer het verzekerde pakket op dit punt kan worden 

aangepast, moeten we ons eerste de vraag stellen of de redenen voor dit onderscheid 

nog steeds gerechtvaardigd zijn. 

 

In 2012 schreef het Zorginstituut (toen nog CVZ) dat het onderscheid gerechtvaardigd 

is, omdat er bepaalde verzekerden zijn met een zware zorgbehoefte die dermate 

intensief en complex is, dat het niet meer verantwoord en/of doelmatig is om de 

benodigde zorg uit meerdere domeinen te betrekken. Voor deze groep verzekerden is 

een integraal en multidisciplinair zorgaanbod noodzakelijk. Daarom wordt voor deze 

groep terecht een uitzondering gemaakt op de ‘normalisatie’, dat het uitgangspunt 

was bij de modernisering van de AWBZ. Een verzekerde die voor AWBZ-zorg was 

geïndiceerd, moest zoveel mogelijk ‘normaal’ worden benaderd en gebruik kunnen 

maken van de normale circuits die voor alle burgers openstaan. 

 

Ook schreef het Zorginstituut dat de aanspraak op aanvullende zorgvormen vanuit de 

AWBZ mede afhangt van de wijze hoe de verblijfszorg in de langdurige zorg wordt 

geregeld. En dat gezien de ontwikkeling richting zorg in de thuissituatie en scheiden 

van wonen en zorg, dit onderscheid aan de voorwaarde van intramurale zorg niet 

zondermeer voor de hand ligt.  

 

In dit onderzoek hebben we geconstateerd dat de regelgeving rondom de Wlz heel 

complex en onduidelijk is geworden. We hebben verschillende oplossingsvarianten 

beoordeeld. Deze richten zich ofwel op het uitgangspunt om cliënten zo lang 

mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen, ofwel op het leveren van een zo 

integraal mogelijk pakket ofwel op een combinatie van beide uitgangspunten.  

 

Deze oplossingsvarianten scoren verschillend op de toetsingscriteria eenvoud, 

passende zorg, keuzevrijheid van de cliënt en toekomstbestendigheid. Er zitten drie 

haalbare varianten bij waarmee het systeem eenvoudiger kan worden gemaakt en 

cliënten passende behandeling en zorg kunnen blijven ontvangen. Welke 

oplossingsvariant gewenst is, is afhankelijk van hoe zwaar elk toetsingscriterium 

wordt gewogen en welke consequenties het zwaarst worden gewogen in die afweging. 

Op de volgende pagina zijn de oplossingsvarianten in één overzicht weergegeven. 
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Herpositionering Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen  
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Bijlage 1. Organisaties die deel hebben genomen aan expertbijeenkomsten 

 Achmea 

 Actiz 

 Altrecht (GGZ) 

 Amarant Groep (VG) 

 Bartimeus (ZG) 

 Cobijt 

 Cordaan (VG) 

 CZ 

 De Friesland 

 Esdege Reigersdaal (VG) 

 Evean (V&V) 

 Firevaned 

 ’s Heerenloo (VG) 

 Hanzeheerd (V&V) 

 Iederin 

 Inovum (V&V) 

 Interaktcontour (LG) 

 Kentalis (ZG) 

 KNGF 

 KNMT 

 Laurens 

 LHV 

 Menzis 

 Noorderbrug (LG) 

 NPCF 

 NVAVG 

 NVD 

 NVLF 

 NVO 

 Odion (VG) 

 Parnassia Bavo Groep (GGZ) 

 Pro Persona (GGZ) 

 PsyNIP 

 Rivas Zorggroep (V&V) 

 Saffier De Residentiegroep 

 Sherpa (VG) 

 Siza (LG) 

 Stichting De Hartekamp Groep (VG) 

 Stichting Philadelphia zorg (VG) 

 Verenso 

 VGN 

 VGZ 

 Visio (ZG) 

 WZH (V&V) 

 Zorg en Zekerheid 

 Zorggroep Crabbehof (V&V) 
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Bijlage 2. Aantal cliënten met een Wlz-indicatie 

Nederland Totaal Wlz-verblijf MPT PGB VPT Onbekend 

Peildatum  01-11-15 01-11-15 01-11-15 01-11-15 01-11-15 01-11-15 

Totaal 282.600 201.107 20.198 14.892 5.592 40.811 

  100% 72% 7% 5% 2% 14% 

VV 1 1.671 1.010 142 4 60 455 

VV 2 5.729 3.684 717 40 214 1.074 

VV 3 11.327 7.910 1.220 86 509 1.602 

VV 4 32.016 22.463 2.546 737 1.347 4.923 

VV 5 62.580 49.431 2.932 2.284 938 6.995 

VV 6 27.451 22.429 1.261 703 714 2.344 

VV 7 13.740 12.595 216 274 125 530 

VV 8 2.371 1.864 125 156 39 187 

VV 9 3 0 0 0 0 3 

VV 9a 2 0 0 0 0 2 

VV 9b 895 455 40 1 13 386 

VV 10 554 72 70 35 8 369 

LVG 1 33 9 7 3 2 12 

LVG 2 570 258 74 55 11 172 

LVG 3 1.330 558 194 137 42 399 

LVG 4 389 179 59 1 10 140 

LVG 5 91 25 14 1 0 51 

SG-LVG 618 260 134 1 9 214 

VG 1 645 277 138 31 41 158 

VG 2 5.383 2.103 1.040 464 167 1.609 

VG 3 22.425 11.890 3.083 2.432 631 4.389 

VG 4 12.485 7.964 1.328 1.542 130 1.521 

VG 5 10.091 7.698 750 902 23 718 

VG 6 22.436 14.287 1.644 2.514 220 3.771 

VG 7 12.526 11.291 319 279 27 610 

VG 8 6.419 5.118 555 458 10 278 

LG 1 313 154 24 9 11 115 

LG 2 1.560 809 171 107 46 427 

LG 3 1.237 488 117 62 43 527 

LG 4 4.076 2.116 358 377 84 1.141 

LG 5 1.191 522 73 203 18 375 
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Nederland Totaal Wlz-verblijf MPT PGB VPT Onbekend 

LG 6 5.225 2.585 300 636 56 1.648 

LG 7 1.527 1.007 88 177 7 248 

ZG-Vis 1 99 33 10 1 1 54 

ZG-Vis 2 339 177 41 14 8 99 

ZG-Vis 3 649 398 44 31 10 166 

ZG-Vis 4 400 293 20 23 2 62 

ZG-Vis 5 569 488 13 27 1 40 

ZG-Aud 1 79 37 9 1 2 30 

ZG-Aud 2 423 273 22 26 2 100 

ZG-Aud 3 458 375 7 27 1 48 

ZG-Aud 4 248 140 22 13 2 71 

GGZ 1 B 6 2 1 0 0 3 

GGZ 2 B 56 13 7 0 0 36 

GGZ 3 B 578 237 64 1 2 274 

GGZ 4 B 1.082 780 27 0 3 272 

GGZ 5 B 3.996 2.978 100 1 2 915 

GGZ 6 B 877 712 7 0 0 158 

GGZ 7 B 1.855 1.448 23 1 1 382 

GGZ 1 C 3 0 0 1 0 2 

GGZ 2 C 14 0 0 2 0 12 

GGZ 3 C 66 2 1 8 0 55 

GGZ 4 C 35 0 3 1 0 31 

GGZ 5 C 33 0 0 3 0 30 

GGZ 6 C 3 0 0 0 0 3 

ZZP onbepaald 270 29 4 0 0 237 

Partner-
verblijf 

1.553 1.181 34 0 0 338 
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Bijlage 3. Problemen genoemd door experts 

Complexiteit en onduidelijkheid:  

1. Onduidelijkheid bij huisartsen omdat ze niet weten of een zorginstelling is gecontracteerd 

voor behandeling en of de huisarts daarmee wel of niet verantwoordelijk is voor 

geneeskundige zorg van algemeen medische aard. 

2. Onduidelijkheid over het feit dat alle cliënten met een Wlz-aanspraak recht hebben op Wlz-

specifieke behandeling, ongeacht de leveringsvorm. 

3. Onduidelijkheid over welke behandelvormen bekostigd kunnen worden vanuit de Wlz-

behandeling, Wlz-begeleiding of helemaal niet vanuit de Wlz. 

4. Onduidelijkheid over de inhoud van CSLM-zorg (Continue, systematische, langdurige en 

multidisciplinaire zorg). 

5. Onduidelijkheid over het feit dat behandeling van een psychische stoornis een aanvullende 

zorgvorm is en geen onderdeel van Wlz-behandeling als cliënten Wlz-verblijf met 

behandeling ontvangen. 

6. Onduidelijkheid over de specialistische GGZ waarop cliënten die Wlz-verblijf met 

behandeling ontvangen binnen de Zvw een beroep kunnen doen. 

7. Onduidelijkheid over het feit dat de diagnostiek voor een aanvullend psychisch probleem kan 

en moet worden bekostigd uit de Wlz, wanneer een cliënt verblijf met behandeling ontvangt. 

8. Onduidelijkheid met betrekking tot het regime waaronder de tandheelkundige zorg voor een 

Wlz-cliënt valt. 

9. Onduidelijkheid bij gemeenten voor het verstrekken van hulpmiddelen omdat ze niet weten 

welke Wlz-locaties een toelating voor behandeling hebben.   

10. Risico op het onttrekken van zorg omdat cliënten die niet op een plaats met behandeling 

zitten, voor aanvullende zorgvormen een eigen risico in de Zvw moeten betalen. 

 

Professionaliteit: 

1. Er is sprake van een forse variatie aangaande de hoeveelheid, inhoud, systematiek en 

toepassing van behandeling. Een indicatie voor Wlz-specifieke behandeling ontbreekt. Voor 

alle behandelaren is (nog) geen sprake van een landelijke beschreven en erkende manier van 

behandelen per sector.  

2. Met name bij cliënten zonder Wlz-verblijf is het niet duidelijk wie de regiebehandelaar is: de 

huisarts of de Wlz-behandelaar. 

3. Voor verblijf met behandeling ontbreekt spiegelinformatie over de verschillend 

voorgeschreven medicatie tussen behandelaren. 

4. Binnen de verschillende wettelijke regelingen hanteren uitvoerders verschillende criteria om 

wel of niet in aanmerking te komen voor een hulpmiddel. 

5. Medewerkers hebben onvoldoende kennis en vaardigheden op het gebied van mondzorg. Er is 

sprake van een slechte invoering en naleving van de Richtlijn Mondzorg: er is geen beleid 

voor mondgezondheid en de implementatie en borging van de richtlijn blijft achterwege. 

 

Organisatie: 

1. Wlz-specifieke behandeling is organisatorisch niet goed thuis te regelen. 

2. Het is moeilijk om huisartsen te vinden om cliënten met een Wlz-indicatie te ondersteunen. 

3. Huisartsen kunnen niet altijd de gewenste behandeling bieden aan thuiswonende cliënten. 

4. Het is moeilijk voldoende HBO-verpleegkundigen aan te trekken en te binden aan een 

instelling. 

5. Behandelaren die worden ingehuurd voor specifiek benodigde expertise zijn geen onderdeel 

van de instelling, waardoor de verbinding (visie en passie) met de instelling ontbreekt. 

6. De praktijk wijst uit dat het moeilijk is om voldoende GGZ-expertise te vinden om de Wlz-

cliënten te behandelen. 
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7. Het is moeilijk voor een instelling om integraliteit te bieden aan cliënten als de instelling 

niet alle disciplines en expertise in huis heeft. 

8. Het is organisatorisch en administratief veel werk om tandheelkundige zorg in een instelling 

met verblijf en behandeling te organiseren. 

 

Bekostiging: 

1. Wlz-middelen zijn ontoereikend voor Wlz-specifieke behandeling, waardoor andere 

oplossingen worden gezocht (subsidieregeling extramurale behandeling of Zvw). 

2. Cliënten die Wlz-specifieke behandeling nodig hebben, krijgen dit niet, omdat het 

zorgkantoor dit niet heeft ingekocht bij de instelling. 

3. Wlz-specifieke behandeling is budgettair niet goed thuis te regelen, ondanks dat alle 

cliënten recht hebben op Wlz-specifieke behandeling. 

4. De praktijk wijst uit dat huisartsen onvoldoende tijd hebben voor thuiswonende Wlz-

cliënten. 

5. Voor het leveren van goede begeleiding om behandeldoelen te halen moet de behandelaar 

erbij betrokken zijn. Hiervoor is onvoldoende tijd en/of onvoldoende geschoold personeel. 

6. Er is geen compensatie in tarief voor de steeds ouder wordende populatie met een 

zwaardere zorgvraag en de toename van medicatie. Hierdoor ontstaat een financieel risico. 

7. Voor verblijf met behandeling is het lastig om goed over de kosten van de medicijnen te 

onderhandelen. 

8. Zorgkantoren hanteren de bovenbudgettaire regeling heel divers. 

9. Indien op grond van bijzondere tandheelkunde een machtiging voor behandeling wordt 

aangevraagd is het vaak lastig om toestemming en vergoeding te krijgen. 
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Bijlage 4. Voorkeur Wlz of Zvw voor aantal aanvullende zorgvormen 

Voor een aantal aanvullende zorgvormen hebben de experts een voorkeur voor de Wlz of Zvw 

aangegeven los van de integrale oplossingsvarianten zoals in deze rapportage beschreven. Het 

betreft: 

 de behandeling van een psychische stoornis,  

 farmaceutische zorg,  

 het gebruik van hulpmiddelen en  

 tandheelkundige zorg. 

 

Behandeling van een psychische stoornis 

Behandeling van een psychische stoornis als aparte aanvullende zorgvorm levert veel verwarring 

op, aangezien het eigenlijk altijd onder Wlz-behandeling valt. Men pleit er daarom voor om de 

behandeling van een psychische stoornis niet als aparte aanvullende zorgvorm op te nemen of in 

ieder geval altijd in hetzelfde wettelijke domein als Wlz-behandeling te houden. 

 

Farmaceutische zorg 

Over farmaceutische zorg zijn de meningen verdeeld. 

 

Voor het onderbrengen in de Wlz pleit dat cliënten die verblijven in dezelfde instelling 

medicijnen van dezelfde leverancier krijgen. Hierdoor ontstaan minder risico’s op het verkeerd 

toedienen van de medicatie. 

 

Nadeel van de Wlz is dat cliënten met dure geneesmiddelen zwaar op het Wlz-budget voor 

behandeling drukken, ondanks de regeling voor dure geneesmiddelen in de Wlz. Ook hebben lang 

niet alle (kleine) Wlz-instellingen (die nu nog geen ingekochte plaatsen met behandeling hebben) 

de juiste inkoopmacht om gunstige tarieven bij de farmaceuten af te dwingen. Wellicht is 

hiervoor een oplossing dat zorgkantoren de zorgaanbieders hierbij ondersteunen. 

 

Voor de Zvw pleit dat juist de geneesmiddelen niet meer drukken op het Wlz-budget voor 

behandeling. Zeker omdat er op dit moment nog geen compensatie in het Wlz-budget is voor de 

steeds ouder wordende populatie met een zwaardere zorgvraag en de toename van medicatie. 

 

Nadeel van de Zvw is dat cliënten die verblijven in dezelfde instelling medicijnen van diverse 

leveranciers en apotheken krijgen. Hierdoor ontstaan meer risico’s op het verkeerd toedienen 

van de medicatie. Bovendien moet de cliënt dan zelf zorgdragen voor zelfzorg geneesmiddelen. 

 

Hulpmiddelen 

Met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen is het van belang om eerst te benadrukken dat 

er een verschil is tussen ‘voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende 

voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het opheffen of 

verminderen van belemmeringen die de verzekerde als gevolg van een aandoening, beperking, 

stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte’ (artikel 3.1.1. lid 

1.a.3), ‘hulpmiddelen noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg’ (artikel 

3.1.1. lid 1.d.4) en ‘mobiliteitshulpmiddelen’ (artikel 3.1.1. lid 1.e). De experts hebben 

aangegeven dat ze de verstrekking van hulpmiddelen zo duidelijk mogelijk willen houden door 

hulpmiddelen bij Wlz-verblijf onder de Wlz te laten vallen en indien geen sprake is van Wlz-

verblijf de hulpmiddelen ten laste te laten komen van de Zvw of Wmo. 

 

Redenen hiervoor zijn dat het hulpmiddelen-arsenaal binnen de Zvw niet toereikend is voor de 

Wlz-cliënten die verblijf nodig hebben. En daarnaast geldt dat cliënten die verblijven in 



 

PJ/16/1474/posbh 12 juli 2016 © bureau HHM Pagina 44 van 45 

 

eenzelfde instelling verschillende hulpmiddelen kunnen krijgen, waardoor risico’s op verkeerd 

gebruik ontstaan. 

 

Tandheelkundige zorg 

Met betrekking tot tandheelkundige zorg bestaat de voorkeur om deze altijd ten laste te brengen 

van de Zvw. In de Zvw is er nu ook een onderscheid voor mondzorg waar men zelf 

verantwoordelijk voor kan zijn en waar niet; bijzondere tandheelkunde. De Wlz-cliënten zouden 

in de Zvw dan aanspraak moeten kunnen maken op bijzondere tandheelkunde. 

 

Echter, de huidige prestatie Bijzondere tandheelkunde Zvw is qua inhoud en omvang niet gelijk is 

aan de tandheelkundige zorg, zoals die bij verblijf en behandeling in de Wlz kan worden 

geleverd.  

 

De tandheelkundige zorg bij verblijf en behandeling in de Wlz (artikel 3.1.1 lid 1 d, onder 5) 

omvat alle tandheelkundige zorg. Uiteraard voor zover de verzekerde redelijkerwijs op die 

zorg is aangewezen (art. 3.2.1 lid 1). Voor bijzondere tandheelkundige hulp (en dat betreft de 

bijzondere tandheelkunde zoals in de Zvw benoemd) voor Wlz-cliënten is vooraf toestemming 

nodig van het zorgkantoor. Dat is geregeld in de Regeling langdurige zorg (artikel 2.4 lid 1 Rlz). 

 

Bij bijzondere tandheelkunde in de Zvw gaat het om een aantal specifiek omschreven 

verrichtingen (artikel 2.7 Besluit Zorgverzekering) voor bepaalde, omschreven indicatiegebieden. 

Alleen als verzekerde daaraan voldoet kan hij in aanmerking komen voor bijzondere tandheel-

kunde. Het is ook niet zo dat (ook) alle algemeen tandheelkundige zorg vervolgens kan worden 

verricht in het kader van die bijzondere tandheelkunde. Het gaat echt alleen om de bijzondere 

tandheelkundige zorg zoals omschreven in het Bzv.  

 

Als Wlz-cliënten geen toegang meer krijgen tot tandheelkundige zorg via de Wlz, maar tot de 

Zvw, zoals die op dit moment is ingericht, zal dat tot gevolg hebben dat veel Wlz-cliënten niet 

meer in aanmerking komen voor tandheelkundige hulp als zij geen aanvullende verzekering 

hebben in de Zvw. Ook al is er wel een indicatie tot bijzondere tandheelkundige hulp in een 

individueel geval, dan betreft de aanspraak alleen de extra hulp vanwege de handicap. De 

feitelijke tandheelkundige hulp (de verrichtingen) moeten dan toch nog zelf betaald worden. 

 

Als de tandheelkundige zorg ook voor Wlz-cliënten ten laste moet komen van de Zvw, vraagt dit 

nog aanpassingen in de Zvw, zodat deze cliënten dezelfde inhoud en omvang van zorg kunnen 

ontvangen als nu in de Wlz.  
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