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INLEIDING

HERVORMINGEN LANGDURIGE ZORG
De langdurige zorg in Nederland wordt sinds 1968 geregeld via de  
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De regering heeft het  
huidige stelsel van de langdurige zorg herzien om de kwaliteit en onder- 
steuning van zorg te verbeteren, de betrokkenheid van de samenleving  
te vergroten en toekomstige generaties ook goede langdurige zorg te  
kunnen garanderen.

Per 1 januari 2015 vinden grote veranderingen plaats in de zorg.  
Activiteiten op het gebied van ondersteuning en begeleiding worden 
gedecentraliseerd van de AWBZ naar de Wmo. Gemeenten krijgen de 
verantwoordelijkheid voor deze activiteiten én voor de jeugdzorg.  
De extramurale verpleging en de meeste verzorging worden onder- 
gebracht in de Zvw onder de nieuwe aanspraak ‘wijkverpleging’. Ook 
de extramurale behandeling en de geestelijke gezondheidszorg vallen 
straks (na een tijdelijke Wlz-subsidieregeling grotendeels) onder de Zvw. 
De huidige AWBZ wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorzie- 
ning waarin de langdurige intramurale zorg voor ouderen, gehandicap-
ten en kwetsbare GGZ-cliënten landelijk wordt georganiseerd. Dit brengt 
de AWBZ weer terug tot de kern; een relatief kleine1 groep mensen met 
een zware, blijvende zorgvraag. De zorg voor deze groep mensen wordt 
georganiseerd in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz).

INHOUD NOTITIE
De nieuwe vormgeving van de langdurige zorg over de verschillende  
domeinen (Wlz, Zvw, Wmo 2015 en Jeugdwet) moet zorgen voor een  
samenhangend pakket van ondersteuning en zorg voor cliënten die zo  
lang mogelijk in hun eigen woonomgeving willen en moeten kunnen  
blijven. De aard van de zorg of ondersteuning bepaalt in grote mate  
vanuit welk stelsel, of domein, zorg of ondersteuning wordt geleverd.  
Bezien vanuit de overheveling van de huidige AWBZ naar de verschil- 
lende (nieuwe) wetten gaan we in deze notitie in op het nieuwe, inte-
grale wettelijke kader en de essentie van de verschillende domeinen.  
Per domein geven we de kern en doelstelling weer en beschrijven we 
voor wie de zorg en ondersteuning in een domein is bedoeld. Daarnaast 
gaan we per domein in op toegangscriteria en besteden we aandacht 
aan relevante begrippen door deze te operationaliseren. 

1 Momenteel maken ruim 800.000 mensen gebruik van de AWBZ. De regering ver- 
wacht dat minder dan 200.000 mensen gebruikmaken van de Wlz. Hierin is echter  
de groep kwetsbare GGZ-cliënten nog niet meegenomen.
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DOELSTELLING EN INHOUD WLZ
Doel
Volgens de Memorie van toelichting van 10 maart 2014 is het doel van 
de Wlz dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische 
beperking en mensen met blijvende verstandelijke -, lichamelijke - en/
of zintuiglijke beperkingen passende zorg krijgen met aandacht voor het 
individuele welzijn. Een basisprincipe dat in de Wlz voorop staat, is dat 
we uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet 
kunnen. 

Aanspraken Wlz
De zorg die op grond van de Wlz kan worden verleend, bestaat uit een  
integraal pakket en kan de volgende onderdelen omvatten: verblijf in 
een instelling, behandeling (Wlz-behandeling en algemene medische 
zorg), persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, vervoer2 voor  
begeleiding of behandeling en (mobiliteits)hulpmiddelen. Ook de 
woningaanpassing valt onder de verzekerde aanspraken. Het gaat  
hierbij om cliënten met Wlz-zorg die door aanpassing van de woning  
en met zorg langer thuis kunnen blijven wonen.

DOELGROEP
De Wlz is bedoeld voor mensen die levenslang en levensbreed op zorg 
zijn aangewezen en die een beschermende en veilige woonomgeving 
nodig hebben (24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toe-
zicht). Het gaat hierbij om mensen met een somatische - of psychogeri-
atrische aandoening/beperking of een verstandelijke -, lichamelijke - of 
zintuiglijke handicap. Ook kwetsbare GGZ-cliënten die naar verwachting 
levenslang zijn aangewezen op intramurale GGZ-zorg, maken deel uit 
van de Wlz-doelgroep.

WET LANGDURIGE ZORG 
(WLZ)
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TOEGANGSCRITERIA WLZ
Afwegingskader
Het ministerie van VWS vindt het van belang dat onafhankelijk, objectief 
en zoveel mogelijk op een landelijk uniforme manier wordt bepaald wie 
er toegang heeft tot zorg op grond van de Wlz. Het CIZ gaat de indicatie- 
stelling voor de Wlz uitvoeren en hanteert hierbij een landelijk uniform 
afwegingskader. 

Volgens artikel 3.2.1 lid 1 van de Wlz heeft een verzekerde recht op  
zorg die op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden is  
afgestemd voor zover hij naar aard, inhoud en omvang en uit een oog-
punt van doelmatige zorgverlening op die zorg is aangewezen omdat  
hij vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of 
beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap 
blijvend behoefte heeft aan: 
a permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor  
 de verzekerde; of 
b 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat hij zelf niet in staat is om op   
 relevante momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor   
 hem zelf te voorkomen, 
 1 door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of   
  overname van zelfzorg nodig heeft, of 
 2 door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname   
  van taken nodig heeft. 
Een toelichting op de cursief gedrukte begrippen staat onder het kopje 
‘definities’ verderop.

Cliënten met psychische stoornis
Volgens artikel 3.2.2 heeft een verzekerde met een psychische stoornis 
wiens recht op verblijf en de daarbij behorende medisch noodzakelijke 
geneeskundige zorg op grond van zijn zorgverzekering beëindigd is, 

omdat de krachtens zijn zorgverzekering geldende maximumduur  
voor die zorg is bereikt, aansluitend recht op voortzetting van deze zorg 
gedurende een onafgebroken periode van maximaal drie jaar. Na afloop 
van deze periode kan de zorg telkens voor een onafgebroken periode 
van maximaal drie jaar verder worden voortgezet.
Een onderbreking van ten hoogste negentig dagen wordt niet als onder-
breking beschouwd.
Een verzekerde heeft slechts recht op deze zorg voor zover hij daar  
naar aard, inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige zorg-
verlening redelijkerwijs op is aangewezen.

Sociale omgeving cliënt
De toegangscriteria zijn volledig gebaseerd op zorginhoudelijke criteria. 
In de toegangscriteria is niets opgenomen over de rol van de sociale 
omgeving van de cliënt. Voor toegang tot de Wlz wordt niet gekeken 
naar de aanwezigheid van mantelzorgers waardoor geen zorg nodig 
zou zijn vanuit de Wlz. Hierop is één uitzondering: van ouders wordt 
naar algemene maatstaven verwacht dat zij hun kinderen verzorgen en 
opvoeden c.q. toezicht bieden ook al is er sprake van een kind met een 
ziekte, aandoening of beperking. Als iemand intensieve ondersteuning 
krijgt, kan het wel zo zijn dat iemand zich later meldt bij het CIZ.  
De sociale omgeving kan wel een rol spelen bij de keuze voor de leve-
ringsvorm, de zorgplanbespreking en de uiteindelijke zorgverlening.

Gebruikelijke zorg
Van het meewegen van gebruikelijke zorg bij het bepalen van de toe-
gang tot de Wlz bij volwassenen is geen sprake. Bij volwassenen worden 
zorg en toezicht door huisgenoten in de mate van zorg die Wlz-cliënten 
nodig hebben vanwege permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de 
nabijheid niet als gebruikelijk verondersteld. Wel kan gebruikelijke zorg 
bij huisgenoten onderling een rol spelen bij het invullen van het zorg-
plan voor die zorg/activiteiten die huisgenoten naar algemeen aanvaard-
bare maatstaven voor elkaar plegen te bieden.

Uitzondering op criterium ‘blijvende behoefte aan zorg’
Iemand krijgt alleen recht op zorg op grond van de Wlz indien hij blijvend 
behoefte heeft aan permanent toezicht en/of 24 uur per zorg in de nabij- 

2  Van toepassing als de cliënt gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ont-
vangt op een locatie die niet dezelfde is als de verblijfslocatie van de cliënt. Indien een 
cliënt in de Wlz zich op grond van sociale overwegingen (zoals familiebezoek) wenst 
te verplaatsen, maar hiervoor niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar 
vervoer, kan deze cliënt voor sociaal vervoer een beroep doen op de gemeenten.
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heid. Voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking geldt 
hiervoor een uitzondering. De ZZP’s LVG 1-5 voor kinderen tot achttien 
jaar worden onderdeel van de nieuwe Jeugdwet. Na het bereiken van 
die leeftijd kan nog behoefte zijn aan deze zorg, bijvoorbeeld omdat 
de behandeling die vóór het achttienjarige levensjaar is gestart nog 
niet is afgerond. Ook kan het voorkomen dat pas na het bereiken van 
de achttienjarige leeftijd wordt vastgesteld dat deze vorm van zorg de 
meest aangewezen vorm is in verband met de gedragsproblematiek 
van de licht verstandelijk beperkte jongvolwassene (het gaat hierbij om 
integrale behandelzorg in een verblijfssetting met permanent toezicht of 
24 uur per dag zorg nabij die wordt ingezet voor een bepaalde periode). 
Bij deze groep cliënten is er niet in alle gevallen sprake van een blijvende 
behoefte aan zorg, maar toch valt deze groep cliënten onder de reik-
wijdte van de Wlz om ervoor te zorgen, dat de behandeling die onder  
de Jeugdwet is gestart, kan worden voortgezet onder de Wlz. 

Daarnaast blijkt uit de omschrijving in artikel 3.2.2 dat ook voor ver- 
zekerden met psychische problemen sprake is van tijdelijkheid. Deze  
verzekerden kunnen maximaal voor een periode van 3 jaar gebruik  
maken van de Wlz (die weer kan worden verlengd met 3 jaar).
 
Regeling Wlz indiceerbaren
In principe komen mensen die in de AWBZ een indicatie hadden voor 
extramurale zorg niet in aanmerking voor Wlz zorg. Op dit principe is één 
uitzondering gemaakt, namelijk voor verzekerden met een AWBZ indi-
catie voor extramurale zorg met zulke zware gezondheidsproblemen, 
dat zij aanmerking zouden zijn gekomen voor een indicatie voor een  
ZZP indien zij deze zouden hebben aangevraagd. Deze groep wordt de 
Wlz indiceerbaren genoemd.
De volgende groepen hebben, indien zij zich voor 1 januari 2015 bij het 
CIZ gemeld hebben, op basis van een ministeriële regeling ‘regeling Wlz 
indiceerbaren’, ongetoetste toegang tot de Wlz en bijbehorende zorg- of 
budgetgarantie, krachtens hun geldige indicatiebesluit:
1 Cliënten die voor een totaal van ten minste 19 dagdelen per week zijn  
 aangewezen op BGG, BHG, KDV of VB-TIJD. Het gaat hier om ongeveer  
 450 kinderen en jongvolwassenen.

2 Kinderen en jongvolwassenen tussen de 5 en 20 jaar met grondslag  
 VG, naast een somatische of lichamelijke beperking, die zijn aan- 
 gewezen op intensieve kindzorg.
3 Cliënten met grondslag VG die (1) voor een totaal van ten minste  
 acht dagdelen per week zijn aangewezen op behandeling groep of (2)  
 zijn aangewezen op begeleiding of behandeling groep in een kinder- 
 dienstencentrum waarbij deze zorg wordt gedeclareerd op basis van  
 de prestatiecodes H818, H822, H817 of H819. Dit betreft in ieder geval  
 een groep van ongeveer 3.700 kinderen met een zware verstandelijke  
 handicap.
4 Cliënten met kortdurend verblijf, wanneer de indicatie is afgegeven  
 op of na 1 januari 2011.
5 Cliënten met een lichamelijke handicap die zijn aangewezen op  
 een totaal van ten minste 25 uur per week persoonlijke zorg ontvan- 
 gen (= BGI, PV of VP).
6 Cliënten ouder dan 18 jaar die zijn aangewezen op verpleging in  
 verband met een behoefte aan individueel verpleegkundig toezicht  
 bij thuisbeademing.

DEFINITIES
Algemeen
• Afwegingskader: de normstelling waarbinnen de cliëntkenmerken  
 worden afgewogen en afgezet om te beoordelen of een verzekerde  
 toegang heeft tot de Wlz.
• Cliëntkenmerken: de aandoeningen, stoornissen, beperkingen en  
 andere cliëntgebonden aspecten die relevant zijn bij het oordeel of  
 een verzekerde voldoet aan de toegangsvoorwaarden van de Wlz.
• Toegangscriteria: de criteria die in artikel 3.2.1 lid 1 van het (concept) 
 wetsvoorstel voor de Wlz zijn genoemd.

Operationalisering begrippen artikel 3.2.1 lid 1 van de Wlz
• Blijvend: van niet voorbijgaande aard.
• Permanent toezicht: onafgebroken toezicht en actieve observatie  
 gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig ingrijpen mogelijk is.  
 Doordat de cliënt zowel op geplande als ongeplande momenten zorg  
 nodig heeft, vaak ook in de nachtelijke uren, volstaat toezicht op  
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 afstand of een meer passieve observatie niet. Bij de cliënten die een  
 behoefte hebben aan permanent toezicht kan elk moment iets  
 (ernstig) mis gaan.
• 24 uur per dag zorg in de nabijheid: zorg en toezicht zijn weliswaar  
 gedurende de hele dag in de nabijheid nodig, maar daarbij is geen  
 permanente actieve observatie nodig. Het gaat dus om een vorm  
 van beschikbaarheid van zorg die voor een groot deel bestaat uit  
 meer passief toezicht. De zorg is echter wel nodig op zowel geplande  
 als ongeplande zorgmomenten.
• Escalatie: verergering van de zorg- en/of ondersteuningsbehoefte van  
 de cliënt.
• Ernstig nadeel3: er moet sprake zijn van een te verwachten (reëel)  
 risico dat de verzekerde ernstig nadeel zal overkomen. Dit risico moet  
 worden onderbouwd. De enkele mogelijkheid dat een bepaald gevaar 
  bestaat of dat een bepaald gevaar relatief vaak voorkomt bij mensen  
 met een bepaalde aandoening, is op zichzelf niet genoeg. Onder de  
 reikwijdte van ernstig nadeel vallen situaties waarin de verzekerde:
 – zich maatschappelijk te gronde richt of dreigt te richten;
 – zichzelf in ernstige mate verwaarloost of dreigt te verwaarlozen;
 – ernstig lichamelijk letsel oploopt of dreigt op te lopen dan wel   
  zichzelf ernstig lichamelijk letsel toebrengt of dreigt toe te brengen;
 – ernstig in zijn ontwikkeling wordt geschaad of dreigt te worden   
  geschaad of dat zijn veiligheid wordt bedreigd, al dan niet doordat   
  hij onder de invloed van een ander raakt.
• Zelfzorg: de uitvoering van algemene dagelijkse levensverrichtingen  
 waaronder de persoonlijke verzorging en hygiëne en, zo nodig, de  
 verpleegkundige zorg. 
• Regieproblemen: beperkingen in het vermogen om een adequaat  
 oordeel te vormen over dagelijks voorkomende situaties op het  
 gebied van sociale redzaamheid, probleemgedrag, psychisch func- 
 tioneren of geheugen en oriëntatie. 
• Relevante momenten: momenten waarop escalatie of ernstig nadeel   
 kan ontstaan als geen adequate zorg wordt geboden.

SAMENGEVAT

ESSENTIE?
Kwetsbare mensen die vanwege hun beperkingen niet (meer) 
zelfstandig in een thuisomgeving kunnen wonen, en die een 
beschermende en veilige omgeving nodig hebben, krijgen 
een integraal pakket aan zorg. Deze mensen zijn levenslang en 
levensbreed op deze intensieve, langdurige zorg aangewezen.

VOOR WIE?
Mensen die vanwege fysieke of mentale beperkingen, (naar 
verwachting) blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in 
de nabijheid nodig hebben. Het gaat daarbij om ouderen met 
een blijvende somatische of psychogeriatrische aandoening / 
beperking, mensen met blijvende verstandelijke, lichame- 
lijke en/of zintuiglijke beperkingen en zeer kwetsbare mensen 
met GGZ-problematiek van wie de verwachting bestaat dat zij 
blijvend zijn aangewezen op intramurale GGZ-zorg.

TOEGANG?
Met een uniform afwegingskader indiceert het Centrum  
Indicatiestelling de toegang tot de Wlz.

3 Bij de operationalisering van dit begrip wordt aangesloten bij de terminologie uit de 
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.
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ALGEMEEN 
Nederland kent een zorgverzekeringsplicht. Iedere inwoner is verplicht 
om een basis ziekte-kosten¬verzekering te hebben afgesloten. Deze 
basisverzekering dekt medisch noodzakelijke zorg. De inhoud van het 
basispakket zorg wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt in 2014:
• geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten  
 en verloskundigen;
• verblijf in het ziekenhuis;
• dyslexiezorg;
• medicijnen;
• geneeskundige ggz;
• kraamzorg;
• medische) hulpmiddelen;
• (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behan- 
 deling, logopedie, ergotherapie;
• bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e  
 behandeling;
• tandheelkundige zorg (controle en behandeling) tot 18 jaar;
• tandheelkundige zorg zoals kunstgebit en kaakchirurg;
• ziekenvervoer.
Voor de onderdelen van het basispakket geldt dat deze worden vergoed 
indien de verzekerde er redelijkerwijs op aangewezen is. Hieronder gaan 
we nader in op de wijzigingen in de Zvw in het kader van de hervorming 
van de langdurige zorg.

ZORGVERZEKERINGSWET 
(ZVW)
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DOELSTELLING EN INHOUD
Doel
De zorg in de Zorgverzekeringswet is gericht op genezing of behoud  
van lichamelijke en geestelijke functies. Om de samenhang van zorg te 
versterken worden onderdelen van de AWBZ onder de Zvw gebracht. 
Doordat de verpleging en verzorging per 1 januari 2015 deel gaan 
uitmaken van de Zvw zal deze zorg dichter bij de andere eerstelijnszorg, 
zoals huisartsenzorg worden gepositioneerd. Door een sterkere eerste 
lijn kunnen mensen, ondanks ziekte, beperking of ouderdom, langer 
zelfstandig blijven wonen en kan het beroep op zwaardere zorg en  
(langdurige) ziekenhuisopnamen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Inhoud
Zorg die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of  
een hoog risico daarop wordt vanuit de AWBZ opgenomen in het basis-
pakket van de Zvw. Dit geldt voor de extramurale verpleging en ver-
zorging (wijkverpleging), voor de extramurale behandeling van mensen 
met een zintuiglijke beperking en de eerst drie jaren gedurende welke 
iemand GGZ-behandeling met verblijf nodig heeft. Aanspraak op deze 
zorg bestaat op grond van de polis voor de verplichte zorgverzekering, 
die door de zorgverzekeraars wordt uitgevoerd.

Aanspraak wijkverpleging
Onder de aanspraak wijkverpleging vallen: de huidige AWBZ-functie 
Verpleging, het overgrote deel van de huidige AWBZ-functie Persoonlijke 
Verzorging, medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) die momen- 
teel al onder de Zvw valt, taken die nu zijn opgenomen onder het pro-
gramma Zichtbare Schakel. Het gaat bij de wijkverpleging om een  
andere manier van zorg verlenen, waarbij de focus ligt op zelfredzaam-
heid, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik.

In de financiering van de aanspraak wijkverpleging worden naast  
de daadwerkelijke verpleging en verzorging ook de beschikbaarheids-
functie van de wijkverpleegkundige in de wijk en signalerende taken van 
verpleegkundigen en verzorgenden geregeld. Ook regelt de aanspraak 
de structurele financiering van ketenzorg dementie.

DOELGROEP
Vanuit de nieuwe aanspraak wijkverpleging worden verpleging en ver-
zorging in samenhang geleverd aan mensen met voornamelijk lichame- 
lijke aandoeningen waarbij over het algemeen sprake is van medische 
problematiek. Ook mensen met dementie worden onder de aanspraak 
wijkverpleging gepositioneerd. Daarnaast ontvangen mensen met een 
zintuigelijke beperking hun extramurale behandeling vanuit de Zvw.

TOEGANG
Vanaf 2015 zal, zoals gebruikelijk in de Zvw, de professional, in dit geval 
de verpleegkundige bepalen wat de cliënt, gezien zijn situatie, nodig 
heeft. Hulpmiddel hierbij is het normenkader ‘Normen voor indiceren 
en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ dat 
is ontwikkeld door de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
(V&VN). De normen geven duidelijkheid aan cliënten en overheid en zijn 
een richtinggevend kader voor professionals, zorgaanbieders en zorg- 
verzekeraars.

DEFINITIES
De nieuwe Zvw-prestatie verpleging en verzorging (aanspraak wijkver-
pleging) zal worden geformuleerd als ‘zorg zoals verpleegkundigen die 
plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan 
geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’. 

Zoals gebruikelijk bij Zvw-prestaties, wordt de prestatie wijkverpleging 
functioneel omschreven, met de formulering ‘zoals verpleegkundigen 
die plegen te bieden’. Dit betekent echter niet dat deze zorg alleen door 
verpleegkundigen kan worden verleend. De specifieke omstandigheden 
bepalen wat nodig is en wie de zorg verleent. Het kan hierbij gaan om 
bijvoorbeeld een verpleegkundige, een verzorgende, een wijkverpleeg-
kundige of een casemanager dementie. 
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SAMENGEVAT

ESSENTIE?
De zorg in de Zvw heeft een medisch karakter en is met name 
gericht op behandelen, genezen of het behouden van lichame- 
lijke en geestelijke functies. 

VOOR WIE?
Mensen die behoefte hebben aan geneeskundige zorg of een 
hoog risico op deze zorg hebben.
Voor de over te hevelen zorg betreft het vooral mensen met een 
somatische of psychogeriatrische aandoening, een lichamelijke 
of zintuiglijke beperking of psychiatrische problematiek.

HOE TOEGANG?
HBO-verpleegkundigen stellen aan de hand van het normen-
kader van de V&VN de indicatie.

WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING (WMO) 
2015
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DOELSTELLING EN INHOUD
Doel
De regering beoogt met de Wmo 2015 de kwaliteit van maatschappelijke 
ondersteuning, de houdbaarheid en zorg voor elkaar te doen toenemen, 
zodat ook mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning van de 
overheid, in de toekomst kunnen blijven deelnemen aan de samenleving 
en zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen. 

De regering legt voor de uitvoering van de Wmo 2015 een belangrijke 
relatie met de decentralisaties op de beleidsterreinen jeugd, werk en 
inkomen en passend onderwijs. Gemeenten krijgen met de verschillende 
decentralisaties, in combinatie met hun huidige verantwoordelijkheden, 
een bredere en volledige verantwoordelijkheid voor het sociale domein. 
De regering verwacht dat dit ten goede komt aan mensen die hierop 
zijn aangewezen omdat gemeenten als ‘eerste overheid’ het dichtst bij 
mensen staan en in staat zijn rekening te houden met de verschillen 
tussen mensen en hun behoeften aan ondersteuning. De Wmo 2015 
voorziet bewust in een grote mate van beleidsruimte voor gemeenten 
om naar eigen inzicht, mogelijk–heden en gewoonten het buurtgericht 
werken verder te ontwikkelen en het voorzieningenaanbod in te richten 
op de specifieke omstandigheden en ondersteuningsbehoeften van  
hun inwoners. 

Inhoud
Als uitgangspunt geldt dat zelfredzaamheid en meedoen in de samen-
leving een verantwoordelijkheid is van mensen zelf. Gemeenten zijn 
verplicht, ter ondersteuning van mensen die niet volledig zelf kunnen 
voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie of behoefte hebben aan 
beschermd wonen of opvang, beleid te maken. Dit beleid omvat plannen 

met betrekking tot het bevorderen van mantelzorg en het aanbieden 
van algemene voorzieningen waarmee mensen met een beperking,  
chronische psychische of psychologische problemen worden onder- 
steund bij hun participatie en zelfredzaamheid. 

Wanneer iemand naar het oordeel van de gemeente niet in staat is 
tot zelfredzaamheid of participatie en onvoldoende is geholpen met 
de inzet van eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van 
andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking 
van algemene voorzieningen, beslist de gemeente tot het verstrekken 
van een (individuele) maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening 
moet rekening houden met de uitkomsten van het onderzoek naar de 
ondersteuningsbehoefte van de cliënt en een passende bijdrage leveren 
aan de zelfredzaamheid of participatie van de betrokkene, en deze in 
staat stellen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven wonen. 
In geval van beschermd wonen of opvang geldt hierbij het criterium dat 
de maatwerkvoorziening erin moet voorzien dat de betrokkene – indien 
dat kan en zo snel als mogelijk – weer in staat is zich op eigen kracht te 
handhaven in de samenleving. De (resultaat)verplichting om maatwerk 
te leveren, is in het wetsvoorstel ruimer geformuleerd dan de compen- 
satieplicht in de huidige Wmo.

Persoonlijke verzorging
Wanneer persoonlijke verzorging samenhangt met begeleiding (in plaats 
van met verpleging zoals het geval is bij de aanspraak wijkverpleging  
in de Zvw, zie paragraaf 3), dan valt deze onder de Wmo 2015. Verzor- 
ging wordt dan meer in het verlengde van begeleiding geleverd.  
Voor deze mensen geldt dat er over het algemeen geen sprake is van 
een somatische aandoening en/of primaire medische problematiek, 
maar behoefte aan ondersteuning bij Algemene Dagelijkse Levensver-
richtingen, in plaats van het overnemen er van. Dit komt met name voor 
bij mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking, psycho- 
geriatrische aandoening en psychiatrische problematiek. 

DOELGROEP 
De Wmo 2015 richt zich op alle burgers. Het gaat hierbij veelal om 
mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale 
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problemen die daardoor verminderd in staat zijn tot het uitvoeren van 
de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen, het voeren 
van een gestructureerd huishouden en het deelnemen aan maatschap-
pelijk verkeer. 

Het betreft ook mensen die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld,  
worstelen met psychiatrische problemen, een uitweg zoeken uit prosti-
tutie, slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld of ‘loverboys’ zijn 
of op heel jonge leeftijd alleen voor de opvoeding van een kind staan. 
Al deze mensen, met hun uiteenlopende problematiek en behoeften, 
hebben gemeen dat zij niet (meer) in staat zijn zich op eigen kracht in  
de samenleving te handhaven. Ook in de Wmo 2015 kunnen dus mensen 
zijn die een blijvende behoefte aan zorg of ondersteuning hebben. Het 
verschil met de Wlz is echter dat de mensen die onder de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid vallen niet blijvend 24 uur per dag zorg in de nabij-
heid of permanent toezicht nodig hebben.

TOEGANG
Geen enkele cliënt wordt op voorhand, bijvoorbeeld op grond van 
inkomen, uitgezonderd van de toegang tot ondersteuning door zijn  
gemeente. Eenieder kan zich melden bij zijn gemeente met een 
hulpvraag (vormvrij). De gemeente voert in samenspraak met degene 
door of namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met de 
mantelzorger(s) of vertegenwoordiger (uiterlijk binnen zes weken) een 
onderzoek uit. De gemeente onderzoekt: 
• de behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliënt;
• de mogelijkheden om met eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantel- 
 zorg, hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, gebruik- 
 making van een algemene voorziening of door het verrichten  
 van maatschappelijk nuttige activiteiten te komen tot verbetering van  
 zijn zelfredzaamheid of participatie of te voorzien in zijn behoefte aan  
 beschermd wonen of opvang;
• de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger  
 van de cliënt.

De regering vindt het van groot belang dat het onderzoek en het 
daarmee verband houdende contact met de cliënt en in veel geval-

len zijn sociale netwerk op een zorgvuldige en professionele manier 
plaatsvindt. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat niet op een andere 
manier is te voorzien in de behoefte van een cliënt aan maatschappe- 
lijke ondersteuning, dan kan de cliënt een maatwerkvoorziening aan- 
vragen. Het uitgangspunt is dus ‘geen toekenning tenzij’. Op basis van 
het onderzoek (verslag) neemt de gemeente binnen twee weken een 
besluit (beschikking) over de aanvraag. 

Cliëntondersteuning
Tijdens het onderzoek kan de cliënt, als hij dat wenst, gebruik maken 
van cliëntondersteuning. Volgens de Wmo 2015 moet de gemeente 
ervoor zorgen dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor cliënten die 
maatschappelijke ondersteuning nodig hebben of problemen hebben 
op andere terreinen binnen het sociale domein, bijvoorbeeld op het  
gebied van wonen, onderwijs of schuldenproblematiek. De gemeente 
moet er voor zorgen dat de cliëntondersteuning zo wordt vormgegeven  
dat het belang van de betrokken cliënt in deze ondersteuning uitgangs- 
punt is. Het gaat hierbij om ondersteuning van de verminderd zelf- 
redzame cliënt met informatie en advies teneinde de cliënt zo nodig  
in staat te stellen tot het verkrijgen van een zo integraal mogelijke  
dienstverlening op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning.  
De cliëntondersteuning kan ook worden ingezet om een Wlz-indicatie 
aan te vragen.

VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN TOT INDICATIE WLZ
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteu- 
ning van hun burgers tot het moment waarop iemand is aangewezen op 
intensieve zorg met 24-uurs toezicht (blijkend uit een indicatie Wlz).  
De zorgplicht wordt dan overgenomen door het zorgkantoor. 

DEFINITIES
• Participatie: deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.
• Zelfredzaamheid: het vermogen om zelfstandig je leven te leiden  
 en om je eigen problemen op te lossen.
• Gebruikelijke hulp: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen  
 in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders,   
 inwonende kinderen of andere huisgenoten.
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• Sociaal netwerk: personen uit de huiselijke kring of andere personen  
 met wie de cliënt een sociale relatie onderhoudt.
• Algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat,  
 zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonsken- 
 merken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is  
 gericht op maatschappelijke ondersteuning.
• Maatwerkvoorziening: op de behoeften, persoonskenmerken en  
 mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten,  
 hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen.
• Beschermd wonen: wonen in een accommodatie van een instelling  
 met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het  
 bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en  
 psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziekte- 
 beeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast  
 of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor  
 personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in  
 staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
• Opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie  
 hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veilig- 
 heid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen  
 kracht te handhaven in de samenleving.

SAMENGEVAT

ESSENTIE?
De gemeente biedt volgens de Wmo 2015 maatschappelijke 
ondersteuning om een passende bijdrage te leveren aan de 
zelfredzaamheid of participatie van mensen, en deze in staat 
te stellen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven 
wonen. De gemeente biedt daarnaast beschermd wonen en 
opvang om mensen – indien dat kan en zo snel als mogelijk – 
weer in staat te stellen zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving. 

VOOR WIE?
Alle burgers in de samenleving.

TOEGANG?
De gemeente is verplicht iedere melding met een behoefte 
aan maatschappelijke ondersteuning (zorgvuldig en profes-
sioneel) te onderzoeken. Pas na dit onderzoek kan eventueel 
een aanvraag voor een maatwerkvoorziening worden inge-
diend. Deze wordt alleen toegekend wanneer uit het onder-
zoek blijkt dat niet op een andere manier is te voorzien in de 
behoefte van een cliënt aan maatschappelijke ondersteuning 
(‘geen toekenning tenzij’).
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DOELSTELLING EN INHOUD
Doel
Met de Jeugdwet worden alle vormen van jeugdhulp geconcentreerd  
bij de gemeenten. Het doel van de Jeugdwet is het jeugdstelsel te  
vereenvoudigen, efficiënter en effectiever te maken, de eigen kracht  
van jeugdigen en ouders te versterken en het zorgende en probleem- 
oplossende vermogen van het gezin en de sociale omgeving te ver-
groten. Rondom de gezinnen moet een betere samenwerking ontstaan: 
1-gezin, 1-plan, 1-regiseur. Jeugdhulp moet sneller op maat worden 
geboden en dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg  
te verminderen. Bij de Jeugdwet gaat het er verder om dat kinderen en 
jongeren naar vermogen kunnen meedoen en participeren. Daarmee 
willen we normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren.

Inhoud
Gemeenten worden met de Jeugdwet integraal verantwoordelijk voor  
de zorg aan kinderen tot 18 jaar. Het gaat daarbij om ondersteuning, 
hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opvoedingsproblemen,  
psychische problemen en –stoornissen en psychosociale problemen  
en gedragsproblemen (samengevat in opgroei- en opvoedingsproble-
men, psychische problemen en stoornissen). Ook worden gemeenten 
verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaat- 
regelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van 
meldingen over kindermishandeling of huiselijk geweld.

De gemeenten verzorgen per 1 januari 2015 de vrijwillige en gedwon-
gen jeugdzorg die nu onder verantwoordelijkheid valt van de provincie, 
de jeugd-GGZ vanuit de Zvw en de AWBZ. Aanspraken die uit de AWBZ 
worden ondergebracht in de Jeugdwet: begeleiding, persoonlijke 
verzorging en kortdurend verblijf voor kinderen tot 18 jaar, behandeling 

JEUGDWET
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voor (licht) verstandelijk gehandicapten tot 18 jaar en (een deel van) 
verblijfszorg voor kinderen tot 18 jaar. 
Ook krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor preventie, jeugd-
hulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

DOELGROEP
Binnen de Jeugdwet gaat het om de totale zorg voor alle jeugdigen 
onder de 18 jaar, uitgezonderd de kinderen die een blijvende behoefte 
hebben aan permanent toezicht en 24 uur zorg in de nabijheid (en dus 
voldoen aan de criteria van de Wlz). Op grond van de doorloop-regeling 
in de Jeugdwet kan de jeugdhulp in bepaalde gevallen worden voort-
gezet tot de leeftijd van 23 jaar. 

TOEGANG
Beschikbare deskundigheid voor toeleiding, advisering en bepalen 
aangewezen voorziening
De gemeente is verantwoordelijk voor de toeleiding, advisering en 
bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp. De gemeente dient 
daarbij de beschikking te hebben over (een team van) deskundigen die 
in staat zijn om de jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare 
manier aan te bieden, die ingezet kunnen worden voor crisishulp èn die 
in staat zijn om andere professionals te adviseren. Het is van belang dat 
de deskundigen het hulpaanbod van de gemeente kennen en per casus 
kunnen beoordelen wat daarvan passend is, zodat zij hier naar kunnen 
doorverwijzen. Veel gemeenten richten hier sociale wijkteams voor in. 
Ook wijkverpleegkundigen kunnen deel uitmaken van sociale wijkteams 
en zo de verbinding leggen tussen sociale zorg en begeleiding enerzijds 
en geneeskundige zorg anderzijds.

Deskundigheid en werkwijze advies- en meldpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling (AMHK)
Het AMHK is verankerd in de Wmo zodat er één wettelijk kader is voor 
alle meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het AMHK 
fungeert als herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor alle gevallen 
of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als het 
AMHK inschat dat er jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of 

een vorm van (verzekerde) zorg nodig is, verwijst het AMHK door naar 
vrij toegankelijke hulpverlening of naar de betreffende gemeentelijke 
toegangsvoorziening.

DEFINITIES:
• Jeugdhulp: 
 1 ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan  
  jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren,  
  behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van  
  psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen,  
  gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeug- 
  dige, of opvoedingsproblemen van ouders;
 2 het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer  
  en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een ver- 
  standelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch  
  psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leef- 
  tijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;
 3 het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het  
  gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van  
  een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstan- 
  delijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of  
  psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van  
  achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de  
  leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het 
  kader van jeugdstrafrecht.
• Opvoedingsproblemen: een ouder ondervindt problemen bij het  
 onderhouden, verzorgen en grootbrengen van een jeugdige, met  
 name in sociale, emotionele, intellectuele en morele zin, die door die  
 ouder niet binnen een gebruikelijke termijn en met gebruikelijke  
 middelen op te lossen zijn.
• Psychische problemen en stoornissen: problemen en stoornissen  
 zoals gedefinieerd in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental  
 Disorders (DSM-IV). Het handboek bevat een beschrijvende lijst van  
 psychische stoornissen. Ook dyslexie valt onder het begrip psychische  
 stoornis.
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• Psychosociale problemen en gedragsproblemen: psychische pro- 
 blemen die samenhangen met het dagelijks functioneren. In aan- 
 sluiting op de JGZ-richtlijn vroegsignalering psychosociale problemen  
 wordt hieronder verstaan:
 –  emotionele problemen (oftewel internaliserende problemen) zoals  
  angst, teruggetrokkenheid, depressieve gevoelens, psychosoma- 
  tische klachten;
 –  gedragsproblemen (oftewel externaliserende problemen) zoals  
  agressief gedrag, onrustig gedrag en delinquent gedrag;
 –  sociale problemen, dit zijn problemen die het kind heeft in het  
  maken en onderhouden van het contact met anderen.
• Kinderbeschermingsmaatregelen: het gaat hierbij om de (voorlopige)  
 voogdij na een ontheffing of een ontzetting uit het ouderlijk gezag, of  
 indien de voogdij uit andere hoofde aan de gecertificeerde instelling  
 is opgedragen, alsmede de (voorlopige) ondertoezichtstelling.
• Jeugdreclassering: een vorm van hulpverlening voor jongeren die  
 met politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen. 
• Kindermishandeling: elke vorm van voor een minderjarige bedrei- 
 gende of gewelddadige 
• interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of  
 andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie  
 van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdrin- 
 gen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden  
 berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch  
 letsel.
• Huiselijk geweld: alle vormen van geweld, of deze nu lichamelijk,  
 seksueel of geestelijk van aard zijn en ook de bedreigingen daarmee.  
 De dader en het slachtoffer staan in familierelatie tot elkaar of de  
 dader betreft een (ex-)partner of mantelzorger. Anders dan bij kinder-
 mishandeling, kent de definitie van huiselijk geweld geen leeftijds 
 grens.

SAMENGEVAT

ESSENTIE?
Gemeenten worden integraal verantwoordelijk voor alle  
jeugdhulp, zodat de hulp aan jeugdigen en hun gezinnen 
effectiever en efficiënter wordt.

VOOR WIE?
Alle jeugdigen onder de 18 jaar, uitgezonderd de kinderen 
die voldoen aan de Wlz-criteria (permanent toezicht en 24 uur 
zorg in de nabijheid). In sommige gevallen kan de jeugdhulp 
worden voortgezet tot het 23e jaar.

HOE TOEGANG?
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de toegang 
tot de jeugdhulp. Een team van deskundigen zorgt voor de 
uitvoering. Het AMHK fungeert als meldpunt voor alle gevallen 
of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling 
en kan doorverwijzen naar vrij toegankelijke hulpverlening of 
naar een gemeentelijke toegangsvoorziening.
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SAMENHANG DOMEINEN 
BINNEN WETTELIJK KADER

De zorgbehoefte van de cliënt moet bepalend zijn voor de vraag uit 
welk(e) domein(en) zorg of ondersteuning moet worden geleverd.  
De vier zorgdomeinen (Wmo 2015, Jeugdwet, Zvw en Wlz) vullen  
elkaar aan, maar er blijven ook schotten tussen wetten. Omdat de Wlz 
niet risicodragend wordt uitgevoerd en de Zvw, Wmo 2015 en Jeugdwet  
wel, kan er in financieel opzicht een prikkel zijn voor gemeenten en zorg-
verzekeraars om te proberen om cliënten in de Wlz onder te brengen. 
Het afwegingskader, toegepast door een onafhankelijk indicatieorgaan 
(het CIZ), kan de afwenteling richting de Wlz beperken. Om te zorgen dat 
zoveel mogelijk zorg aan Wlz-cliënten ook daadwerkelijk vanuit de Wlz 
en niet vanuit de andere zorgdomeinen wordt geleverd, zijn daarnaast in 
de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Zvw en de Wlz diverse bepalingen opge-
nomen. Hoofdstuk zes van de Memorie van Toelichting van 10 maart 
2014 geeft hierop een toelichting. In dit hoofdstuk gaan we kort op in  
op de bepalingen.

WMO 2015
• Als een cliënt nog geen toelating tot de Wlz heeft en cliëntonder- 
 steuning nodig heeft bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ,  
 dan is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Zodra de cliënt  
 wordt toegelaten tot de Wlz, vervalt deze verantwoordelijkheid van  
 de gemeente en wordt het zorgkantoor verantwoordelijk voor de  
 cliëntondersteuning.

• Als een cliënt niet voldoet aan de toegangscriteria voor de Wlz, dan  
 zijn de cliënt, diens gemeente, en diens zorgverzekeraar gezamenlijk  
 verantwoordelijk voor een oplossing.
• Als een cliënt met een zware zorgbehoefte en mogelijk recht op Wlz- 
 zorg thuis wil blijven wonen, dan volgt een onderzoek om te kijken of  
 dit nog doelmatig en verantwoord is vanuit de Wmo 2015, Jeugdwet  
 en/of Zvw. Gemeente en zorgverzekeraar beslissen hierover uitein- 
 delijk zelf.
• Intramurale cliënten in de Wlz hoeven geen beroep op gemeenten te  
 doen voor huishoudelijke verzorging; dit is namelijk onderdeel van  
 het recht op verblijf in de Wlz.
• Thuiswonende cliënten in de Wlz kunnen ook in 2015 een beroep  
 doen op de gemeente voor hulpmiddelen, rolstoelen, woningaan- 
 passingen én huishoudelijke hulp. 2015 geldt hierin als een over- 
 gangsjaar. Voor 2016 is de verwachting dat deze voorzieningen  
 vanuit de Wlz verkrijgbaar zijn. Voor huishoudelijke hulp geldt dit  
 alleen als cliënten kiezen voor modulair pakket thuis (MPT) en niet  
 wanneer zij kiezen voor VPT of Pgb. Daarin is huishoudelijke hulp  
 namelijk in de vergoeding meegenomen.
• Cliënten met een Wlz indicatie kunnen ook na 2015 een beroep  
 blijven doen op algemene voorzieningen van de gemeente.
• Cliënten met een Wlz indicatie kunnen geen beroep meer doen op  
 vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel bij de gemeente.  
 Omdat sociaal vervoer qua aard een voorziening is die thuishoort in  
 de Wmo 2015, kunnen mensen met een Wlz-indicatie die niet  
 zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken wel een  
 beroep doen op de Wmo voor sociaal vervoer (bijvoorbeeld regiotaxi).
• Mantelzorgers van mensen met een toelating tot de Wlz kunnen om 
 eenzelfde reden gebruikmaken van algemene voorzieningen in de  
 Wmo, zoals advies, informatie en voorlichting. Zij kunnen echter  
 geen gebruikmaken van respijtzorg op grond van de Wmo. Mantel- 
 zorgers kunnen wel bij gemeenten een beroep doen op daar  
 bestaande algemene voorzieningen waarvoor zij als mantelzorger in  
 aanmerking komen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onder- 
 steuning in de huishouding en lotgenotencontact.
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• ADL-assistentie bevindt zich op het raakvlak tussen de Wlz enerzijds  
 en de andere zorgdomeinen anderzijds. ADL-assistentie wordt  
 namelijk wel gefinancierd uit het Fonds langdurige zorg, maar als de  
 verzekerde een recht heeft op ADL-assistentie, heeft hij geen recht  
 op het integrale pakket aan Wlz-zorg zoals genoemd in artikel 3.1.1  
 van de Wlz. Als iemand naast de 24-uurs ADL-assistentie andere hulp  
 of zorg nodig heeft, is hij hiervoor dus aangewezen op de Wmo 2015  
 en de Zvw.

JEUGD
Kinderen onder de 18 jaar met een blijvende behoefte aan permanent 
toezicht en 24 uur zorg in de nabijheid (en dus voldoen aan de criteria 
van de Wlz) of vallen onder één van de eerder genoemde groepen Wlz 
indiceerbaren, vallen onder de Wlz. De Jeugdwet is niet op hen van 
toepassing. Het kan daarbij gaan om jeugdigen met een licht verstan-
delijke handicap met ernstige gedragsproblemen en kinderen met (een) 
zware lichamelijke -, verstandelijke - of zintuiglijke beperking(en) die 
levenslang en levensbreed zorg nodig hebben. Als een kind recht heeft 
op Wlz zorg, maar vanuit het kind/de ouders bestaat de wens om thuis  
te blijven wonen, dan vindt een gesprek plaats tussen cliënt, mantel- 
zorgers, de gemeente, het CIZ en/of de verzekeraar. Als het doelmatig  
en verantwoord is om de zorg vanuit de Jeugdwet te continueren, dan  
is dat mogelijk.

Als na de 18e verjaardag een passende voorziening vanuit andere stelsels 
dan de Jeugdwet, waaronder de Wlz, voorhanden is, neemt die de zorg 
vanaf dat moment over. Indien er geen voorziening op grond van een 
ander stelsel beschikbaar is, kan een deel van de jeugdhulp4 tot de leef- 
tijd van 23 jaar onder de Jeugdwet worden voortgezet.

ZVW
De Wlz en Zvw bevatten voor een deel vergelijkbare onderdelen, maar 
voor een andere doelgroep. Dit is vooral het geval bij verpleging, ver-
zorging en behandeling, die vanuit beide zorgdomeinen kunnen worden 
geleverd en inhoudelijke raakvlakken en overlap kennen. Hoofdregel is 

dat als iemand vanuit de Wlz recht heeft op bepaalde zorg, dat recht niet 
bestaat op grond van de Zvw; de Wlz is voorliggend op de Zvw. Uitzon-
deringen:
• Intensieve kindzorg: onderdeel van de aanspraak wijkverpleging  
 en wordt geheel op grond van de Zvw gefinancierd. Uitzondering is  
 eerder genoemde de groep 2 van de Wlz indiceerbaren, waarbij een  
 VG grondslag dominant moet zijn en het kind tussen 5 en 20 jaar  
 oud is. Het betreft medisch specialistische verpleegkundige zorg  
 thuis, na behandeling in het ziekenhuis, aan ernstig zieke kinderen tot  
 18 jaar, vaak met een levensbedreigende ziekte. Zodra geen sprake  
 meer is van intensieve kindzorg of het kind 18 wordt, komt het wel  
 in aanmerking voor Wlz-zorg als het aan de toegangscriteria hiervan  
 voldoet.
• Palliatief terminale thuiszorg: onderdeel van de aanspraak wijk- 
 verpleging. Dit geldt echter alleen voor mensen die op het moment  
 dat zij deze zorg nodig hebben, nog geen recht hebben op Wlz-zorg.
• Algemeen medische zorg (niet vallend onder de Wlz-behandeling):  
 de Wlz-behandeling komt altijd ten laste van de Wlz, ongeacht de  
 plaats van levering (thuis of in een instelling). De algemeen medische- 
  zorg (geneeskundige zorg van medische aard zoals huisartsenzorg,  
 behandeling van een psychische stoornis, farmaceutische zorg,  
 hulpmiddelen, tandheel-kundige zorg en kleding) behoort alleen tot  
 het verzekerde pakket in de Wlz, als de cliënt verblijft in een instelling  
 en daar tevens Wlz-behandeling ontvangt. Deze zorg komt ten laste  
 van de Zvw als een Wlz-gerechtigde thuis woont met behulp van een  
 VPT, MPT of PGB.

4 Dat deel dat voorheen onder de noemer geïndiceerde provinciale jeugdzorg viel.
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