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Wmo- doelgroep
Wlz- doelgroep
Wlz- verzekerde zorg
Toegangsprocedure Wlz
Leveringsvormen Wlz
Afbakening – Hoofdregel
Onderzoeksplicht en inhoud onderzoek
Afbakening – Uitzonderingen
Mobiliteitshulpmiddelen
Kortdurend verblijf
Toegang Wlz voor GGZ-cliënten
Vragen?
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Wmo - doelgroep
 Mensen met een beperking, chronisch psychisch probleem of
psychosociaal probleem die onvoldoende zelfredzaam of in staat tot
participatie zijn.
 maatwerkvoorziening
 Mensen met psychische of psychosoiale problemen of mensen die de
thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich te handhaven in de
samenleving.
 beschermd wonen en opvang
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Wlz - doelgroep
 Vanwege een somatische of psychogeriatische aandoening of beperking,
een psychische stoornis of een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke
handicap een blijvende behoefte aan (artikel 3.2.1 Wlz):
 permanent toezicht, of;
 24-uurszorg in de nabijheid
 Jeugdigen met een psychische stoornis kunnen voorlopig nog geen
toegang tot de Wlz krijgen (art. 3.2.1 lid 6 Wlz)
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Wlz – verzekerde zorg
 Aanspraken (art. 3.1.1 Wlz):
 verblijf in een instelling (en daarbij behorende voorzieningen)
 persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 behandeling
 mobiliteitshulpmiddelen
 vervoer naar begeleiding/behandelings-locatie
 logeeropvang en deeltijdverblijf
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Toegangsprocedure Wlz
 Aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit kan
zowel mondeling als schriftelijk (artikel 3.2.1 lid 1 Blz).
 CIZ doet onderzoek (artikel 3.2.2 lid 1 Blz).
 Het CIZ bepaalt op basis van de uitkomsten van het onderzoek of
iemand toegang krijgt tot de Wlz en welk zorgprofiel van toepassing is
(artikel 3.2.3 Wlz).
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Leveringsvormen Wlz
Cliënt kiest de leveringsvorm. Het zorgkantoor beoordeelt of dit haalbaar is.
De volgende leveringsvormen zijn mogelijk:
 Zorg in natura:
 Intramuraal in een instelling – wonen en zorg in een instelling;
 Volledig pakket thuis (Vpt) – zorg thuis geleverd door één of onder
verantwoordelijkheid van één zorginstelling ;
 Modulair pakket thuis (Mpt) – bestaat uit één of meer losse vormen
van zorg thuis, geleverd door één of meerdere aanbieders.
 Zorg in de vorm van een pgb – cliënt koopt zelf zorg in.

8

Afbakening Wmo - Wlz
Hoofdregel: Wlz heeft voorrang
 Als cliënt aanspraak maakt of kan maken op Wlz-zorg, kan een
maatwerkvoorziening geweigerd worden (artikel 2.3.5 lid 6 Wmo
2015).
 Geldt ook voor thuiswonende cliënten (Vpt, Mpt of pgb).
 Ook als client geen Wlz-indicatie wil aanvragen.
 Goed onderzoeken, evt. overleg met CIZ.
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Gemeente houdt onderzoeksplicht
 Bij een verzoek om Wmo-ondersteuning door een Wlz-cliënt moet
‘normaal’ onderzoek uitgevoerd worden (volgens artikel 2.3.2 Wmo
2015).
 Gemeente is niet verplicht een maatwerkvoorziening te verstrekken,
ze is hiertoe wel bevoegd. Onderzoek naar de hulpvraag is dus
noodzakelijk (zie CRvB 19-12-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3933, CRvB 1912-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4226 en CRvB 19-12-2018,
ECLI:NL:CRVB:2018:4305).
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Onderzoek
 CIZ is verplicht mede te delen of een client een Wlz-indicatie heeft
(artikel 5.2.5 lid 3 Wmo 2015).
 Wlz-registertoets raadplegen.
 Toestemming van cliënt niet nodig.
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 Dit schema kunt u downloaden
via de Wmo kennisbank op de
pagina: Schema’s Schulinck.

About Wolters Kluwer
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Afbakening Wmo – Wlz: uitzonderingen (1)
Wettelijke uitzonderingen (art. 8.6a onderdeel a Wmo 2015)
 Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor thuiswonende Wlzgerechtigden.
 Definitie ‘thuis wonen’: Mpt, Vpt of pgb.
 Definitie ‘hulpmiddelen’: roerende zaak die bedoeld is om
beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie te verminderen of
weg te nemen (artikel 1.1.1 lid 1 Wmo 2015). Hieronder valt ook een
vervoerskostenvergoeding.
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 Dit schema kunt u
downloaden via de Wmo
kennisbank op de pagina:
Schema’s Schulinck.

About Wolters Kluwer
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Afbakening Wmo – Wlz: uitzonderingen (2)
Andere uitzonderingen
 Overbruggingszorg
 Afspraak om zorg nog maximaal 5 dagen te bekostigen uit het domein
waaruit de overgang plaatsvindt.
 Wachtlijst voor verblijf in een instelling?  overbruggingszorg vanuit
de Wlz (artikel 3.3.6 en 3.3.6a Wlz). Maximaal 13 weken.


Collectief Vervoer
 ingericht als algemene voorziening, dan ook beschikbaar voor Wlzgerechtigden.
 Maatwerkvoorziening: valt niet onder het verzekerde Wlz pakket
(artikel 3.1.1 Wlz). Wlz-cliënten dreigen tussen wal en schip te vallen.
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Mobiliteitshulpmiddelen in Wlz-instelling (1)
Vanaf 1 januari 2020
 Mobiliteitshulpmiddelen voor personen die wonen in een Wlzinstelling vallen onder de Wlz.
 Wonen in een instelling = Wlz-indicatie in natura.
Tot 1 januari 2020
 Mobiliteitshulpmiddelen voor personen in een Wlz-instelling zonder
behandeling vielen onder de Wmo (voormalig art. 8.6a onderdeel b
Wmo 2015).
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Mobiliteitshulpmiddelen in Wlz-instelling (2)
Faseringsregeling: gemeente blijft verantwoordelijk tot vervanging
 Voor onderhoud, aanpassingen en reparatie van eerder via de Wmo
2015 verstrekte hulpmiddelen voor personen in een Wlz-instelling,
blijft de gemeente verantwoordelijk.
 Vervanging?  aanvraag doen bij het zorgkantoor.
Verhuizing naar wlz-instelling
 Verhuist een cliënt na 1 januari 2020 naar een Wlz-instelling? 
zorgkantoor kan het mobiliteitshulpmiddel overnemen.
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Kortdurend verblijf
Een mantelzorger kan worden ontlast door kortdurend verblijf in te
zetten. Dit kan op grond van de Wmo 2015 ingezet worden.
Heeft de cliënt waar mantelzorg aan wordt verleend een Wlz-indicatie?
 kortdurend verblijf of logeeropvang valt dan onder de Wlz.
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 Dit schema kunt u downloaden
via de Wmo kennisbank op de
pagina: Schema’s Schulinck.
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Toegang Wlz voor GGZ-cliënten
Vanaf 2021 kunnen cliënten (18+) met een psychische stoornis toegang
krijgen tot de Wlz. Hiervoor moet voldaan zijn aan de bestaande Wlztoegangscriteria:
 blijvende behoefte aan permanent toezicht, of;
 24 uur per dag zorg.
 Aanvraag indienen bij het CIZ.
 Door hoge toestroom van aanvragen, is een grote achterstand
ontstaan. Voor de continuïteit van zorg is een overgangsregeling
opgesteld.
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Overgangsregeling Wlz-GGZ
Voor cliënten die in 2020 een aanvraag voor de Wlz hebben ingediend en
Wmo-ondersteuning ontvangen geldt een overgangsregeling.
Gemeenten zijn gevraagd Wmo-ondersteuning ambtshalve te verlengen
tot 1 juli 2021 als op 1 januari niet vaststond dat:
 er een indicatie Wlz-GGZ is, of;
 de zorgtoewijzing is afgerond (in geval van zorg in natura).
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Vragen of interesse in een cursus?
Juridische Helpdesk Jeugd/Wmo

Cursus: Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en
andere (zorg) wetten
www.schulinck.nl/opleiding-sociaal-domeinafbakening-jeugdwet-wmo-2015-en-andere-zorgwetten
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Meer informatie of dit webinar terug kijken?
• Deze video is terug te zien via de bevestigingsmail die u heeft ontvangen bij
aanmelding. Klik hiervoor op de button Bekijken in de e-mail.
• Raadpleeg de rubriek ‘Tips & Updates’ binnen de nieuwspagina van Grip op.
• Wij zijn benieuwd naar uw mening over dit webinar. Vul a.u.b. de enquête in!
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Nog geen klant?
Schulinck biedt een kennisbank (met een daaraan gekoppelde
helpdesk) over de Wmo (en alle aanverwante onderwerpen).
Meer weten?
• https://www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckwmo
Vraag online een proefabonnement aan of bel 077 – 475 8018!
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Bedankt voor de aandacht!
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