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Per 1-1-2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis ook direct toegang 
krijgen tot de Wlz als zij voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz. De 
bedoeling was oorspronkelijk dat al deze cliënten dan ook aanspraak zouden kunnen 
maken op ggz-behandeling vanuit de Wlz. De NZa stelde voor om de bekostiging 
van deze ggz-behandeling op de volgende manier in te richten: 

- Voor cliënten die vanuit dezelfde instelling verblijf alsmede behandeling 
ontvangen kan de GGZ-behandeling bekostigd worden uit het integrale 
tarief (kosten voor GGZ-behandeling maken hier al onderdeel vanuit). 

- Voor de overige cliënten moeten modulaire prestaties ontwikkeld worden.  

De NZa adviseerde om voor deze laatstgenoemde ‘modulaire prestaties’ aan te 
sluiten bij het bekostigingsmodel voor de ggz in de Zvw. Echter, met de sector werd 
voor de curatieve ggz-behandeling een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld, 
waarvan implementatie voorzien is in 2022 (het ‘zorgprestatiemodel’). In het jaar 
2021 zou de ggz-behandeling in de Wlz dan dus op een andere wijze bekostigd 
moeten worden. Daarvoor bleken echter geen geschikte alternatieven te bestaan.  

 
Om de continuïteit van de behandeling voor deze kwetsbare cliënten te borgen, 
heeft de staatssecretaris van VWS daarom geregeld dat de aanspraak op ggz-
behandeling voor Wlz-cliënten tijdelijk onder de Zvw blijft voor cliënten die niet 
verblijf alsmede behandeling bij dezelfde instelling ontvangen. In de memorie van 
toelichting bij de nota van wijziging staat dat het hier nadrukkelijk gaat om een 
tijdelijke situatie die naar verwachting duurt tot 1 januari 2022, onder de 
voorwaarde dat het politieke besluit over de invoering van een nieuwe bekostiging 
voor de ggz-behandeling per die datum positief zal zijn. 

 
De staatssecretaris van VWS heeft op 14 september 2020 het besluit genomen dat 
er per 2022 een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz in de Zvw wordt 
geïntroduceerd. Het model kan per 2022 dus ook onderdeel gaan uitmaken van de 
bekostiging in de Wlz. Hier moeten nog wel een aantal stappen toe gezet worden. 
De NZa heeft hiervoor de eerste stappen met het veld gezet. Het zal echter nog 
veel inzet van de NZa en het veld vragen om het Zvw-model te vertalen naar de 
Wlz. Om invoering in 2022 mogelijk te maken moet deze vertaling in maart 2021 
beschikbaar zijn. 

 
Echter, VWS is momenteel op een breder terrein aan het kijken naar de 
positionering van behandeling voor alle Wlz-cliënten. Daarbij kan het zijn dat de 
aanspraak op (een gedeelte van) de behandeling aan Wlz-cliënten voor alle 
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cliënten vervalt in de Wlz en ondergebracht wordt in de Zvw. Het gevolg hiervan 
zou kunnen zijn dat de aanspraak op ggz-behandeling voor àlle Wlz-cliënten met 
een psychische stoornis per 2022 aan de Wlz wordt toegevoegd, maar dat deze 
Wlz-aanspraak vervolgens in 2023 of 2024 in navolging van een eventuele 
definitieve beleidskeuze weer verdwijnt. Dat zou dan betekenen dat zorgkantoren 
en zorgaanbieders voor slechts één jaar hun declaratieprocessen en/of 
zorginkoop- en –verkoopprocessen moeten aanpassen en de daaraan verbonden 
investeringen moeten doen.  

 
Tegen deze achtergrond heeft de staatssecretaris besloten om de 
overgangsperiode, waarin ggz-behandeling alleen een aanspraak is in de Wlz voor 
cliënten op een plek inclusief behandeling te verlengen tot 2023.  

Hiermee is extra tijd beschikbaar, om een inhoudelijk goed beargumenteerd 
besluit te nemen over de positionering van ggz-behandeling in samenhang met de 
uitkomst van de bredere discussie over de positionering van (verschillende 
soorten) behandeling voor ggz-cliënten.  

Om tot dit besluit te komen zal een proces in gang worden gezet met de veldpartijen 
om te komen tot een gedragen voorstel voor de structurele positionering van ggz-
behandeling. 
 
VWS zal op korte termijn een plan van aanpak uitwerken. Vervolgens kan dit vanaf 
de maand februari met de betrokken organisaties worden besproken en verder 
worden uitgewerkt, zodat eind 2022 alle informatie beschikbaar is om het besluit 
over de structurele positionering van ggz-behandeling te nemen. 


