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Notitie Afbakeningsvraagstukken Wmo/ZVW/WLZ vanuit regio Peel 
 

In de regio Peel trekken de 6 gemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel,  Helmond,  Laarbeek, 

Someren), zorgverzekeraar/kantoor CZ en de zorgaanbieders samen op om de transitie en 

transformatie vorm te geven. Dit doen zij in de vorm van een overlegtafel in het kader van bestuurlijk 

aanbesteden, waar ook vertegenwoordigers van zorgcoöperaties, Wmo-raden, MEE en 

welzijnsinstellingen aan deelnemen.  

 

De afgelopen periode is aan de hand van de eerste ervaringen in de uitvoeringspraktijk van de Wmo 

intensief gesproken over een tweetal afbakeningsvraagstukken, waarin de wet- en regelgeving 

ruimte laat voor interpretatie en daardoor voor onduidelijkheid in de uitvoering. Gemeenten, 

zorgaanbieders en zorgkantoor hebben deze vraagstukken diepgaand verkend, aan de hand van 

concrete casussen. Graag maken we u in deze notitie deelgenoot van de afbakeningsvragen en de 

oplossingsrichting die de partners in de regio Peel met elkaar gekozen hebben. 

 

1. Afbakening Persoonlijke verzorging in Wmo en ZVW 

Het vraagstuk betreft met name de cliënten die vanuit het overgangsrecht op basis van de primaire 

grondslag uit het AWBZ indicatiebesluit  (PSY, VG, ZG of dubbele grondslag) zijn overgezet naar het 

nieuwe stelsel. Een groot aantal van deze cliënten zou op basis van de primaire grondslag voor de 

persoonlijke verzorging  over moeten gaan naar de Wmo. In de praktijk blijkt echter dat de 

lichamelijke problematiek of de behoefte aan/risico op geneeskundige zorg  dermate groot is dat de 

zorgvraag volgens de wijkverpleegkundige beter past in de Zvw.  

 

Voorbeelden:  

- Cliënt had een AWBZ-indicatie op basis van de grondslag psychiatrie (PSY), o.a. door een Borderline 

persoonlijkheidsstoornis. Cliënt is rolstoelafhankelijk. De somatische zorg staat op de voorgrond, 

gezien de vele lichamelijke aandoeningen en beperkingen. Cliënt heeft op verschillende momenten 

hulp nodig bij het wassen, de toiletgang, eten (slikproblemen), oogdruppelen, naar bed helpen, 

uitdoen van brace, e.d. Mantelzorg neemt ook een deel van de taken op zich. 

- Cliënt heeft een visuele beperking (dus grondslag ZG) na een CVA. Kan hier inmiddels redelijk mee 

omgaan. Wordt echter hierin beperkt door problemen in fijne motoriek, krachtsverlies en valgevaar. 

Daarnaast heeft cliënt hart en vaatproblemen, heeft oedeem waarvoor hij steunkousen draagt . 

Meneer valt regelmatig en heeft dan wondjes die door gebruik van  bloedverdunners langer open 

blijven en verbonden worden.  

 

In de Peel is geconcludeerd dat de grondslag niet het juiste criterium is voor de bepaling in welk 

domein de zorgvraag van de cliënt het best passend is. In de Peel is afgesproken de hulpvraag van de 

cliënt als uitgangspunt te nemen bij het toeleiden tot zorg en niet de grondslag, met inachtneming 

van de aard van de beperking/stoornis en –het risico op-  geneeskundige zorg. De 

wijkverpleegkundige heeft hierin een cruciale rol als het gaat om het beoordelen van de hulpvraag 

ten aanzien van persoonlijke verzorging. Zij stemt hierin af met de Wmo-consulenten waar er 

mogelijk nog aanvullende Wmo-voorzieningen noodzakelijk zijn.  

Op grond van deze afgestemde werkwijze worden alle cliënten (ook degene van wie de einddatum 

van de indicatie nog niet is bereikt) opnieuw beoordeeld en toegeleid tot het juiste domein. 
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2. Afbakening Wlz/Wmo 

In de Wlz staat beschreven dat de Wlz voorliggend is op de andere domeinen. Binnen de Wlz worden 

de omgevingsfactoren (mantelzorg) van de cliënt niet meegewogen in de vaststelling van de toegang. 

In CIZ termen wordt gekeken naar de ‘naakte cliënt’. Dit gaf in de regio Peel discussie over de ‘letter’ 

versus ‘geest’ van de stelselwijziging.  Wmo-consulenten verzochten - conform het wettelijke  

uitgangspunt en de landelijke richtlijnen- cliënten een WLZ-aanvraag te doen. Dit als het cliënten 

betreft die: 24-uurs toezicht nodig hebben in de directe nabijheid, niet zelfstandig kunnen alarmeren 

en niet zelf meer de regie hebben. Bij een wens om thuis te kunnen blijven wonen zou hun Wlz-

indicatie dan eventueel  in de thuissituatie verzilverd kunnen worden (VPT/MPT/PGB), was de 

aanname.  

 

Voorbeeld: Cliënte is boven de 70 jaar, lijdt al vele jaren aan afasie. Er zijn geen kinderen. Meneer en 

mevrouw hebben geen verdere fysieke beperkingen. Meneer is uitstekend in staat om de eigen regie 

te voeren en begrijpt ook goed wat er met zijn vrouw aan de hand is.  

Het echtpaar is pas sinds eind vorig jaar in beeld, tot die tijd hebben zij alles zelf gedaan. De nood is 

nu snel aan het oplopen en is hoog.  Mevrouw  gaat cognitief hard achteruit, er is geen gesprek meer 

met haar te voeren en meneer is steeds meer beperkt in zijn mogelijkheden door de toenemende zorg 

aan zijn vrouw. Er is geen huishoudelijke hulp. Dit wil het echtpaar ook niet. Sinds enkele maanden 

krijgt cliënte hulp bij persoonlijke verzorging (Zvw) van de thuiszorg voor 30 minuten per dag.  

Er is bij het echtpaar geen wens tot opname en men denkt ook met de combinatie van Dagbesteding 

en Persoonlijke verzorging voorlopig vooruit te kunnen. 

 

Zorgaanbieders vreesden door de gekozen insteek een toename van het aantal cliënten dat de 

verblijfsfunctie niet verzilverd, wat druk geeft op de financiering/contractering. Hierdoor komt ook 

het voorzieningenniveau voor de langdurige zorg in deze –sterk vergrijzende- regio in gevaar. Het 

zorgkantoor constateert dat bij de inkoop geen rekening is gehouden met een dergelijke beweging 

en voorziet weinig ruimte hierin te gaan hercontracteren. Daarnaast leidt dit alles tot een 

kostenopdrijvend effect voor zowel de cliënt zelf (in verband met Eigen Bijdrage), als de zorgkosten 

in algemene zin (ondersteuning vanuit de Wlz is duurder dan vanuit Wmo/Zvw).  

 

Alle partijen zijn het na overleg met elkaar eens dat deze werkwijze wellicht in lijn is met de letter, 

maar niet met de geest van de stelselherziening. Partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat in 

deze casussen inderdaad sprake is van onvoorziene en ongewenste maatschappelijke en financiële 

effecten van het hanteren van de Wlz als voorliggende voorziening. Dit geldt in situaties waarin de 

mantelzorg in staat is om met behulp van relatief beperkte voorzieningen vanuit de Wmo en de Zvw 

de zorg thuis op te vangen. De partners in de Peel zijn daarom overeengekomen dat in deze situaties 

de vraag van de cliënt en eventueel zijn/haar mantelzorg  voorop moet staan (thuis willen blijven 

wonen) én dat de  doelstellingen van de Wmo  leidend moeten zijn.  

 

Partners zijn met elkaar overeen gekomen in de geest van de wet te handelen en ondersteuning 

vanuit Wmo/Zvw te bieden aan cliënten die –in samenspraak met hun mantelzorgers- de wens 
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hebben om thuis te blijven wonen, ook al wordt strikt genomen op het niveau van de cliënt voldaan 

aan de criteria voor instroom in de WLZ.  

 

Wel zijn partners het er over eens dat het altijd mogelijk  moet blijven om de situatie in individuele 

gevallen ánders te beoordelen. Daarbij denken we aan: 

- In individuele gevallen waarin deze lijn naar de mening van de Wmo-consulent niet 

voldoet, bijvoorbeeld in geval van een zeer fragiele situatie, bespreekt de Wmo-

consulent dit met de casemanager dementie/wijkverpleegkundige en de cliënt/ 

mantelzorger(s); 

- Indien een situatie verergert, is altijd overleg over een eventuele aanvraag richting 

WLZ; 

- Als er dermate veel zorg en ondersteuning nodig is dat de situatie in praktische zin te 

zien is als ‘een volledig pakket thuis’, dan wordt met de casemanager 

/wijkverpleegkundige en de cliënt het overleg gevoerd over een aanvraag richting 

Wlz;.  

- Indien de cliënt zelf liever kiest voor de Wlz moet dit ook aangevraagd worden. 

 

Partners in de Peel hebben bovenstaande onderwerpen goed met elkaar verkend en zijn samen tot 

een werkbare oplossing gekomen om de brug te slaan over beide afbakeningsvraagstukken. Daarmee 

is het ‘grijze gebied’ vooralsnog van een passend antwoord voorzien. De afspraak is wel gemaakt om 

de –financiële- effecten hiervan te monitoren.  

 

Met deze notitie willen we ook op het landelijke niveau aandacht (blijven) vragen voor de 

onduidelijkheid in de afbakening van wet- en regelgeving die de uitvoering in de dagelijkse praktijk  

ervaart en waar gepubliceerde informatiekaarten onvoldoende handvat in bieden. Dit lijkt ons geen 

exclusief onderwerp voor de Peelregio. We willen dit signaal daarom graag overbrengen naar onze 

landelijke vertegenwoordiging: VNG, brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en 

verantwoordelijke ministeries. Wij nodigen u uit oog en oor te houden voor de lokale praktijk, de 

ontwikkelingen te monitoren en waar nodig landelijke richtlijnen aan te passen. Dit geldt in ieder 

geval voor de landelijke informatiekaart, die in onze ogen geen adequaat hulpmiddel meer is voor de 

toegang tot de Wmo, waarin niet meer met grondslagen wordt gewerkt.  

 

Ondertekening 

 

 

Voorzitter Portefeuillehouderoverleg Wmo regio Peel 6.1.   Zorgboog 

 

 

 

 

 

 

Dhr. J. Huijsmans        Mevr. D. Rijntjes 
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Savant         ORO 

 

 

 

 

 

 

Mevr. N. Sabir        Mevr. A. Korsten 
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Dhr. P. van Velthoven 

 

 


