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4 wetten in Zorg en Welzijn



Wmo 2015; door gemeente geregeld

• Compensatiewet: “zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en 
leven”

• Niet medische zorg

• Eigen bijdrage: max. €19,- per maand, of niets 



Verpleging en Verzorging:

via Zvw = Zorgverzekeringswet 

 “thuiszorg”/wijkverpleging

 ‘Geneeskundige’ zorg 

 Gratis! Geen eigen risico, geen 

eigen bijdrage – (buiten premie)

 Voor iedereen die zichzelf voor 

overige zaken ‘thuis’ kan 

redden. 



Wlz = Wet langdurige zorg

Langdurige intensieve zorg

 Indien voor altijd “zorg in de nabijheid” nodig is

 Recht op een pakket aan zorg; vergelijk met instelling of verpleeghuis

 Voorkeur thuis blijven: Wlz inzet thuis

 Toegang tot Wlz mogelijk? Dan mag Wmo doorverwijzen 

 En dat doet Wmo graag! 

 Want: Veel van wat onder Wmo valt, wordt gedekt door Wlz

 Eigen bijdrage: inkomensafhankelijk. Hoog bij instelling-wonen, laag bij thuis 
wonen. Extra aftrek eigen bijdrage bij MPT en PGB

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/verblijf-in-een-instelling-wlz
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/leveringsvormen-instelling-vpt-mpt-en-pgb-wlz


“Doorsturen” naar Wlz verplicht? 

 Artikel 2.3.5: 

 Het college kan een maatwerkvoorziening weigeren indien de 

cliënt aanspraak heeft op verblijf en daarmee samenhangende 

zorg in een instelling op grond van de Wet langdurige zorg , dan 

wel er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt daarop 

aanspraak kan doen gelden en weigert mee te werken aan het 

verkrijgen van een besluit dienaangaande.

 Wel goed onderzoek doen! En: Niet verplicht, wel bevoegd!



Wlz: aanvragen bij CIZ 

 Het CIZ is de waakhond voor de Wlz

 Aanvragen door cliëntondersteuner, 

thuiszorgorganisatie, of zelf

 CIZ → Zorgkantoor regio client – Drenthe:

 Knelpunten: overgang domein, huisbezoek(en), hogere eigen bijdrage, 

maaltijden, andere zorgaanbieders, huish.hulp, overbruggingszorg

https://www.ciz.nl/


Wlz indicatie, nog contact met Wmo? 

Thuis wonen en Wlz? Wmo regelt nog: 

 vervoer (behalve bij dagbesteding)

 Woonhuisaanpassingen  



Einde! 

Dank voor uw aandacht!                         Marlies Groot Nibbelink
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