
Afstemming Wmo, Wlz en ZvW 

Per 1 januari 2015 zijn zorgwetten en taken veranderd. Hieronder vind je welke taken onder welke wet 

vallen. Het gaat hier om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en 

Zorgverzekeringswet (ZvW). 

Wat valt er nu onder welke wet? 

Wmo Wlz ZvW 

Doelgroep:  
Mensen met beperkingen die 
thuis wonen zonder 
verblijfsindicatie 

Doelgroep: 
Mensen die wonen in een 
instelling of thuis 24-uurszorg 
krijgen.  
Verblijfsindicatie ZZP4 en hoger 
(en vergelijkbare indicaties VG, 
LG en GGZ). 

Doelgroep: 
Alle Nederlanders 

Rolstoelen Rolstoelen in verpleeghuis Deels vergoeding hulpmiddelen, 
afhankelijk van polis. 

Woningaanpassingen Onderdeel van Wlz vanaf 2016  

Vervoersvoorzieningen, ook naar 
dagbesteding. 

Vervoer vanuit een instelling Zittend ziekenvervoer (alleen bij 
zeer ernstige en chronische 
ziekten) 

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden voor 
Wlz cliënten  vanaf 2016 

Gemeentepakket van 
zorgaanbieders voor minima 
biedt gedeeltelijke vergoeding 
van eigen bijdragen Wmo (vaak 
al bij gemeenten beschikbaar 
voor mensen met een minimum 
inkomen) 

Begeleiding groep Als onderdeel van Wlz zorg - 

Begeleiding individueel, ook voor 
zintuiglijk gehandicapten met 
b.v. doventolk 

Als onderdeel van Wlz zorg - 

Kortdurend verblijf, voorzover 
mantelzorgondersteunend (dat 
heet respijtzorg). 

Kortdurend verblijf voor mensen 
met 24-uurs zorg. Vaak een 
tijdelijke kamer in een 
verzorgings- of verpleeghuis. 

Kortdurend verblijf op medische 
gronden, meestal na een 
ziekenhuisopname. Vaak in een 
verpleeghuis. 

Persoonlijke verzorging, 
voorzover samenhangend met 
begeleiding (b.v. naar de WC 
brengen of verschonen tijdens 
dagbesteding) 

Persoonlijke verzorging als 
onderdeel van Wlz zorg 

Persoonlijke verzorging op 
medische indicatie, zoals thuis 
douchen, steunkousen 
aantrekken etc. 
Ook de z.g. S1 wijkverpleeg-
kundige valt hieronder. Zij doet 
de signalering in de wijk en niet-
cliëntgebonden zorg. 

 



Opmerkingen: 

1. Voor thuiswonende Wlz cliënten geldt: 

2015 is een overgangsjaar voor wat betreft de verstrekking van hulpmiddelen, rolstoelen, 

woningaanpassingen en huishoudelijke hulp aan thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie. Dat 

betekent dat de gemeente in 2015 deze zaken nog moet blijven verstrekken, zoals dat tot nu toe zo 

was.  Vanaf 2016 is de verwachting dat cliënten met een Wlz indicatie deze voorzieningen uit de Wlz 

krijgen. Discussiepunt hierbij voor 2015 zijn situaties van scheiden van wonen en zorg: In de meeste 

gevallen zullen appartementen geschikt zijn voor mensen met beperkingen. Wordt er toch om een 

woningaanpassing gevraagd, houd die dan zo simpel mogelijk. 

2. Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen ook na 2015 een beroep blijven doen op algemene 

voorzieningen van de gemeente. Hierbij kun je denken aan collectief vervoer en de algemene 

voorziening hulp bij het huishouden (o.a. particuliere hulp en dienstencheques).  

3. Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen dan geen beroep meer doen op vervoersvoorzieningen zoals 

de scootmobiel bij de gemeente: een scootmobiel valt (als 'hulpmiddel') dan onder de Wlz. Over de 

regiotaxi, OV taxi e.d.  is op dit moment nog geen duidelijkheid. 

4. Als een cliënt met een Wlz-indicatie heeft gekozen voor een volledig pakket thuis van een 

zorgaanbieder of een persoonsgebonden budget, dan is de vergoeding voor de HBH daarin 

meegenomen. De gemeente is hier in deze situaties niet verantwoordelijk voor. 

5. Als  een cliënt een modulair pakket thuis (MPT) (voorheen: omzetting indicatie in functies en 

klassen) heeft, dan zit de HBH daar niet standaard in. Dan kan de gemeente besluiten om de HBH als 

maatwerkvoorziening of als algemene voorziening aan te bieden. MPT=keuzen voor voorzieningen 

zorg in natura, op basis van eigen keuze van de cliënt. 

6. Hulp bij het huishouden in geclusterde woonvormen:  Hierbij is sprake van scheiding van wonen en 

zorg. De cliënt betaalt huur en krijgt zorg op grond van de Wlz. De zorgaanbieder regelt gewoonlijk 

zelf de schoonmaak van de appartementen. In die situatie is het niet vanzelfsprekend dat de 

gemeente de kosten van de hulp bij het huishouden betaalt voor de bewoners. De zorgaanbieder zal 

hierover met de gemeente in overleg moeten treden. De gemeente beoordeelt zelf of de bewoners 

op grond van de gemeentelijke verordening in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. 

Deze kan verstrekt worden als maatwerkvoorziening of als algemene voorziening. Hierover zijn op 

dit moment nog geen afspraken gemaakt tussen gemeenten en zorgkantoren/zorgverzekeraars. 

 

Link naar info over de Wlz: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/vraag-en-antwoord/welke-zorg-

kan-ik-krijgen-vanaf-2015-via-de-wet-langdurige-zorg-wlz.html 
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