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Totstandkoming wetsvoorstel
• HLZ (Wlz, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wmo 2015)
• Motie Keijzer/Bergkamp resulteerde in:
• Driejaarscriterium Wlz: voortgezet verblijf GGZ
• Advies van Zorginstituut over ‘definitief’ onderbrengen
van ggz-cliënten in de Wlz.
• Advies Zorginstituut:
• Wlz-toegangscriteria laten gelden voor ggz-cliënten
• Op termijn afschaffen driejaarscriterium

• 2017: Wetswijziging aangekondigd in regeerakkoord
• 2020: wetsvoorstel is ingegaan
• 2021: indicaties kunnen worden verzilverd
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Belang van toegang tot de Wlz
•

Naast ouderen of mensen met een handicap krijgen nu ook
mensen met een psychische stoornis toegang tot de Wlz.

•

Rust voor mensen met een blijvende behoefte aan permanent
toezicht en/of 24 zorg in de nabijheid. Eenmaal Wlz-beoordeling
in plaats van periodieke Wmo-herbeoordeling.

•

Betere mogelijkheden om een passend zorgaanbod te realiseren
zeker bij een combinatie van beperkingen (bij. VG)

•

Nadruk op volledig zelfstandig participeren in de samenleving
wordt wegenomen. Wel blijft er aandacht voor de ontwikkelmogelijkheden van de cliënt gegeven zijn beperkingen.
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Voor welke cliënten is het?
• Zelfde criteria als ouderen en mensen met een handicap, dus:
Cliënten met een psychische stoornis
met een blijvende behoefte aan 24 zorg nabij of permanent
toezicht om ernstig nadeel te voorkomen.

• Bij de Wlz gaat het echter niet om de aard van de stoornis
maar om de beperking die daar het gevolg van is.
• Enkele voorbeelden (niet limitatief) betreffen: schizofrenie,
autisme of specifieke ziektes/syndromen als Huntington,
Korsakov of gerontopsychiatrie.
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Wat houdt Wlz-zorg in?
• Recht op integraal pakket
Verblijf in een instelling
Persoonlijke verzorging, begeleiding (dagbesteding) en verpleging
Bij pgb ook huishoudelijke hulp
Behandeling
Vervoer voor begeleiding of behandeling
Logeren
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Behandeling
• Behandeling mag niet uit het pgb worden bekostigd.
• Behandeling in de Wlz:
Specifieke behandeling
GGZ-behandeling
• De aanspraak op GGZ-behandeling voor Wlz cliënten zal
tijdelijk in de Zvw blijven.
• Uitzondering hierop zijn de cliënten die behandeling met
verblijf van dezelfde zorgaanbieder ontvangen. Voor deze
cliënten kan de GGZ-behandeling via het integraal tarief
bekostigd worden.
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Leveringsvormen
• Wlz zorg is mogelijk met verblijf of
• Thuis met pgb, volledig pakket thuis of modulair pakket thuis.
• Er zijn 5 zorgprofielen vastgesteld.
• Bij het zwaarste zorgprofiel (ggz wonen 5) is geen pgb mogelijk
• Bij de overige 4 zorgprofielen is gewaarborgde hulp verplicht.
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