
Openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis 
 
Normaliseren 
Vanuit het ministerie VWS is een wetswijziging in voorbereiding waarmee de Wlz per 1-1-
2021 wordt opengesteld voor volwassenen 18+ met een psychische stoornis. 
Het gaat om cliënten die een gelijksoortige zorgbehoefte hebben als andere volwassen 
cliënten die al toegang hebben tot de Wlz.  
De Wlz wordt nu voor iedereen toegankelijk met dezelfde criteria, ongeacht de 
achterliggende stoornis of aandoening oftewel ongeacht ‘de grondslag’ van de zorgbehoefte. 
Daarmee wordt het samenspel in het stelsel van Wmo, Zvw en Wlz voor mensen met een 
psychische stoornis genormaliseerd.  
 
Door de grondslag psychische stoornis toe te voegen aan de zorginhoudelijke 
toegangscriteria van de Wlz, kunnen mensen met een psychische stoornis in meer gevallen 
dan nu een beroep doen op zorg vanuit de Wlz. 
Door wijziging van de zorginhoudelijke toegangscriteria kunnen ze namelijk, net als iedere 
andere cliënt, aanspraak maken op Wlz-zorg indien sprake is van een blijvende behoefte 
aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. 
Het gaat er om dat het totaal aan beperkingen (lichamelijk en psychisch) leidt tot de 
noodzaak van permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.  
Op dit moment is toegang tot de Wlz nog beperkt tot cliënten met een psychische stoornis 
die na drie jaar behandeling met verblijf op grond van het basispakket in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) een behoefte hebben aan voortzetting van deze zorg (ook wel 
‘voortgezet verblijf’ genoemd).  
 
Stand van zaken en implementatieplan 
Dit betekent dat een deel van de cliënten in de Wmo mogelijk in aanmerking kan komen voor 
doorstroom naar de Wlz. We willen bereiken dat een eventuele doorstroom zo soepel 
mogelijk verloopt. 
In veel gevallen zal alleen sprake zijn van de wijziging van financiering (van Wmo naar Wlz) 
terwijl in de woonsituatie en begeleiding van de cliënt geen wijzigingen plaatsvinden.  
Soms zullen er echter voor de cliënt wel directe gevolgen zijn. Bijvoorbeeld omdat de huidige 
aanbieder niet Wlz-gecontracteerd is of omdat de Wlz andere randvoorwaarden kent, 
bijvoorbeeld in de hoogte van de eigen bijdrage van de cliënt. 
We willen dat graag gezamenlijk in beeld brengen en met de desbetreffende aanbieders en 
cliënten bespreken.  
 
In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, branche-organisaties en 
cliëntenorganisaties wordt hiervoor een landelijk implementatieplan gemaakt.   
Wij willen graag met de aanbieders in gesprek om dit te vertalen naar een implementatieplan 
voor de regio Oost-Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst).  
 
Ook willen we graag met de aanbieders verkennen welke aantallen cliënten mogelijk kunnen 
doorstromen naar de Wlz. Wij verwachten dat begin mei 2019 daarvoor de indicatie-
protocollen van het CIZ bekend zullen zijn.  
Met een bericht aan de Tweede Kamer heeft het ministerie van VWS al de nieuwe concept-
zorgprofielen voor GGZ-clienten in de Wlz gepubliceerd.  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/20/wlz-ggz-zorgprofielen-
toetsing-en-aanscherping-resultaten-2e-fase 
 
Deze verkenning gaat gepaard met enkele dilemma’s  
Landelijk is geraamd dat landelijk circa 30% van de Wmo-beschermd wonen cliënten in 
aanmerking zal komen voor de Wlz. 
Daarom wordt ook landelijk 30% van het bestaande Wmo-budget van de gemeenten voor 
Beschermd Wonen uitgenomen en overgeheveld naar de Wlz  
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Voor de gemeenten betekent dit landelijk: 1.500 miljoen minus 500 miljoen uitname = 1.000 
miljoen resterend in de Wmo. 
Zodra de indicaties zijn afgerond wordt deze budget-overheveling gecorrigeerd op basis van 
het aantal daadwerkelijk voor de Wlz geïndiceerde cliënten. 
 
Vanuit de cliënt gezien is de verwachting dat er mogelijk voordelen zijn om in de Wmo te 
blijven 

- Garantie dat er niet verhuist hoeft te worden en niets veranderd in de begeleiding 

- Garantie dat er geen wijzigingen (en dus geen verhogingen) plaatsvinden in de eigen 

bijdrage 

Daar staat tegenover dat de cliënt in de Wlz een ‘’blijvende’’ indicatie zal krijgen. In principe 
hoeft de cliënt dan dus nooit meer de spanning van een herindicatie te ervaren. 
 
Vanuit de aanbieder zijn er mogelijk financiële en bedrijfsmatige voordelen om zoveel 
mogelijk cliënten toe te leiden naar de Wlz 

- Garantie op blijvende financiering vanwege de blijvende indicatiestelling, minder 

administratie en meer continuïteit in de bedrijfsvoering 

- Verwachting dat de Wlz hogere tarieven kent dan de Wmo, er zal in ieder geval een 

vaste component voor dagbesteding opgenomen worden 

- Binnen de Wlz meer vrijheid voor aanbieders hoe het budget wordt ingezet (per ZZP 

een all-inn tarief, geen losse producten) 

Daar staat tegenover dat met het zorgkantoor onderhandeld moet worden in plaats van met 
gemeenten en dat men moet voldoen aan de contracteer-eisen voor de Wlz. 
Of dat een voordeel of een nadeel is, zal afhangen van de situatie van de aanbieder, groot of 
klein, reeds Wlz-gecontracteerd of niet. 
 
Vanuit de gemeente gezien zijn er onzekere financiële voor- en nadelen 
Op voorhand wordt 30% van het budget uitgenomen, het lijkt financieel voordelig als zoveel 
mogelijk clienten naar de Wlz doorstromen. 
Maar op dit moment is nog niet bekend of gemeenten op gemeenteniveau een correctie 
krijgen op de inhouding van 30% als het daadwerkelijke aantal cliënten dat geïndiceerd 
wordt voor de Wlz hoger of lager uitvalt. 

- Als er op gemeenteniveau wordt gecorrigeerd, is het financieel voordelig voor 

gemeenten om zoveel mogelijk clienten in de Wmo te behouden. 

Dan is er ook een passend behoud van budget en behoudt de gemeente een brede 

basis om te investeren in de transformatie / GGZ in de wijk 

- Als de correctie alleen op landelijk niveau plaatsvindt, geeft dat een perverse prikkel 

aan gemeenten.  

Als bij andere gemeenten veel clienten doorstromen, is het voordeliger als in de 

eigen gemeente ook veel clienten doorstromen. 

Want als landelijk blijkt dat uiteindelijk 35% is geïndiceerd voor de Wlz, krijgen alle 

gemeenten een uitname van 35%. 

Als teveel clienten doorstromen en teveel budget naar de Wlz wordt overgeheveld, 

houden gemeenten een veel te smalle financiele basis over om te kunnen investeren 

in de transformatie / ggz in de wijk. 

 
Conclusie 
Al met al staan de financiële prikkels niet per definitie goed als we inhoudelijk willen uitgaan 
van normaliseren en de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 
Onder normalisering verstaan we dan: elke cliënt in het inhoudelijk best passende 
financieringsstelsel Wmo of Wlz.  
Hoe kunnen we dat toch realiseren? Kunnen we door een gezamenlijke visie en aanpak de 
inhoud leidend laten zijn?  




