
Q&A Hervorming langdurige zorg (Hlz) 

 

Algemeen 
Q. Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg?  

 
A. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De langdurige zorg maakt dat mogelijk. De 

behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van 
familie of anderen in de directe omgeving. Als het nodig is kan de gemeente ondersteuning 

geven. Bijvoorbeeld begeleiding of huishoudelijke ondersteuning. Of activiteiten waardoor 
mensen meer meedoen in de samenleving. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische 
zorg thuis krijgen. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg. 
Heeft iemand altijd toezicht nodig en moet er 24 uur per dag zorg dichtbij zijn? Dan heeft deze 
persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg 
voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar 

alleen als de kwaliteit van de zorg goed is. En als de kosten niet hoger zijn dan zorg in een 
instelling. Deze zorg komt uit de toekomstige Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van 
de AWBZ. 

 
 

Q. Welke wetten past de regering aan voor de hervorming van de langdurige zorg? 
 

A. De regering legt de hervorming van de langdurige zorg vast in verschillende wetten. Er is een 
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). En er komt een nieuwe Wet 
langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe wet vervangt de AWBZ. Het wetsvoorstel van de Wlz is nu 
in behandeling bij het parlement. Ook onderdelen van de Jeugdwet worden gewijzigd. De 
overheid hoeft de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet aan te passen. Wel is het recht op 
wijkverpleging aan de wet toegevoegd. 

 

 
Q. Waarom is hervorming van de langdurige zorg nodig? 
 
A. Het systeem van langdurige zorg in Nederland is bijna 50 jaar geleden bedacht. In die tijd zijn 

de verwachtingen van mensen over de langdurige zorg veranderd. Ouderen willen het liefst zo 
lang mogelijk thuis blijven wonen. Mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk 

kunnen leven. Dat kan door de langdurige zorg anders te organiseren. Zowel voor mensen die 
thuis ondersteuning en zorg nodig hebben als voor mensen die verblijven in een instelling. 

De langdurige zorg is bedoeld voor mensen die de zorg en ondersteuning het meest nodig 
hebben. Dat zijn mensen die het zelf niet kunnen regelen. Voor deze kwetsbare mensen moet 
ondersteuning en zorg toegankelijk blijven. Nu en in de toekomst. Maar de overheid moet ook 
op de kosten letten. Als er niets verandert, wordt de langdurige zorg onbetaalbaar. Ook 
daarom legt het nieuwe systeem van langdurige zorg veel nadruk op wat mensen en hun 

omgeving zelf kunnen en willen. 
 
 
Q. Wanneer gaan de veranderingen van de langdurige zorg in? 
 
A. De geplande ingangsdatum van de veranderingen is 1 januari 2015. De Wmo 2015 treedt per 1 

januari 2015 in werking. Het is de bedoeling dat de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 

2015 in werking treedt.  
 

Q. Het wetsvoorstel Wlz is in behandeling. Wat is de stand van zaken? 
 
Het voorstel voor de Wlz is in behandeling bij de Eerste Kamer. Meer informatie vindt u op de 
website van de Eerste Kamer [link]. 

 
 

Link = http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33891_wet_langdurige_zorg 


