
Q&A Hervorming langdurige zorg (Hlz) en Wet langdurige zorg (Wlz) 

 

Geplande ingangsdatum nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) 
De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015. De Eerste Kamer moet het voorstel 

goedkeuren. 

 

 
Q. Wanneer kan iemand een beroep doen op de Wlz? 
 
A. De Wlz is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die altijd toezicht nodig 

hebben en 24 uur per dag zorg dichtbij. Het gaat om mensen met een lichamelijke of 
psychogeriatrische aandoening. Een voorbeeld van mensen met een psychogeriatrische 
aandoening zijn demente ouderen. Het gaat ook om mensen met een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke beperking. 
 
 
Q. Welke vormen van langdurige zorg regelt de Wlz? 
 
A. De Wlz regelt zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die altijd toezicht nodig hebben 

en 24 uur per dag zorg dichtbij. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Op grond 

van de Wlz kunnen mensen ook thuis zorg krijgen. Maar alleen als de kwaliteit van de zorg 
goed is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. 
De Wlz geeft recht op een integraal pakket zorg. Integraal betekent dat alles wat iemand nodig 
heeft in het pakket zit. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, 
behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of 
een scootmobiel – en vervoer. Als iemand jonger is dan 18 jaar vergoedt de Wlz ook 

woningaanpassingen. 
 
 
Q. Welke voorwaarde geldt vanaf 2015 voor langdurige zorg uit de Wlz? 
 
A. Een belangrijke voorwaarde voor langdurige zorg uit de Wlz is een blijvende behoefte aan 

permanent toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij. Is het niet langer mogelijk om met 

ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te wonen? Dan 
kan iemand een beroep op de Wlz doen. 

 

 
Q. Hoe gaat de uitvoering van de Wlz? 
 
A. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt het recht op zorg vast. Het CIZ kijkt of iemand 

blijvend behoefte heeft aan zorg en of het gaat om een behoefte aan permanent toezicht of 24 
uur per dag zorg dichtbij. Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook een zorgprofiel vast. 
Vervolgens kan een cliënt kiezen voor verblijf in een instelling, of voor zorg thuis met vpt 
(volledig pakket thuis) of een pgb (persoonsgebonden budget). Uitvoering van de Wlz gaat via 
een zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft een zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet 
zorgen dat de cliënt de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij 

instellingen. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven 
als voor mensen die met vpt thuis zorg krijgen. Cliënten die kiezen voor een pgb, krijgen het 
pgb van het zorgkantoor. 

 
 
Q. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015? 
 

A. De Wlz regelt de volgende punten: 
- Cliënten met een blijvende zorgbehoefte blijven recht op zorg houden. Ze hebben een 

‘verzekerd recht op zorg’. Zij krijgen een integraal pakket zorg.Integraal betekent dat 
alles wat iemand nodig heeft in het pakket zit. Dit pakket bestaat uit: verblijf, 
persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van 
hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer. 

- Woningaanpassingen vergoedt de Wlz alleen als iemand jonger is dan 18 jaar. 

- In de wet staat wat het verzekerd pakket inhoudt en wat de inhoudelijke 
toegangscriteria zijn. 



- Cliënten kunnen kiezen tussen zorg in een instelling of zorg thuis. Zorg thuis kan alleen 

als de zorg thuis van goede kwaliteit is en als de kosten niet hoger zijn dan zorg in een 

instelling. 
- De Wlz legt een aantal rechten van cliënten wettelijk vast. Bijvoorbeeld het recht om 

het zorgplan te bespreken. Daardoor komen de wensen, mogelijkheden en behoeften 
van de cliënt meer centraal te staan in de zorgverlening. Ook komt er meer nadruk op 
de betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt. 

- De Wlz legt de mogelijkheid vast om te kiezen voor een persoonsgebonden budget 

(pgb) of een volledige pakket thuis (vpt). Dit versterkt de keuzevrijheid van de cliënt. 
- De Wlz scherpt de eisen aan het pgb en vpt aan. Zodat de kwaliteit van de zorg buiten 

de instelling goed is. 
 
2015 is een overgangsjaar. Daarom zijn in 2015 gemeenten verantwoordelijk voor hulpmiddelen 
en woningaanpassingen voor mensen met een Wlz-indicatie. 

Dit doen gemeenten vanuit de Wmo 2015. Vanaf 2016 zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor 
hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen met een Wlz-indicatie 
 
 
Q. Waar kan ik meer informatie vinden over de veranderingen? 

 
A. Meer informatie over de veranderingen vindt u op 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg. 
 


