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Behandeling in de Wlz

• In de presentatie gaat het over instellingen met verblijf. Zoals 
bekend is in de Wlz ook mpt, vpt en pgb mogelijk

• Behandeling is een bijzondere zorgvorm in de Wlz.

• Anders dan bijvoorbeeld verpleging en verzorging mag 
behandeling niet worden bekostigd vanuit een pgb en heeft een 
aanbieder de keuze om zorg te leveren met of zonder 
behandeling vanuit de Wlz. 

• Indien de aanbieder kiest voor een zorgarrangement met 
behandeling is een extra Wtzi-toelating nodig.

• Behandeling is ongeveer 10% van de zorguitgaven aan mensen 
met een psychische stoornis in de Wlz.

Voettekst2



Behandelingscomponenten in de Wlz
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Behandeling in de Wlz bestaat uit drie componenten

• Specifieke behandeling

• GGZ-behandeling

• Aanvullende zorgvormen

Tijdelijke klinische opname waarbij verblijf medisch noodzakelijk is 
voor de behandeling komt ten laste van de Zvw.



Specifieke behandeling
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• Het betreft hier behandeling waarbij de behandelaar specifieke 
kennis of vaardigheden nodig heeft ten aanzien van de 
doelgroep mensen met een psychische stoornis.

• Voorbeeld: Orthopedagoog, paramedicus, arts verstandelijk 
gehandicapten, Specialist ouderengeneeskunde



GGZ-behandeling
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• Dit betreft geneeskundige zorg zoals klinisch psychologen en 
psychiaters plegen te bieden in verband met de psychische 
stoornis van de cliënt.

• Het gaat hier om dezelfde psychiatrische zorg als die cliënten in 
de Zvw kregen.



Aanvullende zorgvormen
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Hoofdbestanddelen:

• Geneeskundige zorg van algemeen medisch aard (huisarts)

• Farmaceutische zorg

• Hulpmiddelen (voor in de instelling)

• Tandheelkundige zorg



Met en zonder behandeling
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Met behandeling 
• Woonzorgaanbieder levert:

• Verblijf, verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding.
• Specifieke behandeling, GGZ-behandeling en aanvullende 

zorgvormen
• In de Wlz is wettelijk verankerd dat indien de zorgaanbieder 

naast verblijf de specifieke behandeling levert, ook de 
aanvullende zorgvormen door of namens deze aanbieder 
worden geleverd.

Zonder behandeling
• Woonzorgaanbieder levert:

• Verblijf, verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding.

• Apart wordt geleverd:
• Specifieke behandeling en GGZ-behandeling 
• Aanvullende zorgvormen ten laste van de Zvw



Bekostigingsprestaties
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De NZa heeft in oktober een uitvoeringstoets uitgebracht.

Advies: twee bekostigingsmogelijkheden naast elkaar.

1. Integraal: naast de Wlz basiszorg, alle behandeling inclusief 
aanvullende zorgvormen in één prestatie (NZa-model 1).

2. Modulair: aparte modules voor woonzorg, specifieke behandeling 
en GGZ-behandeling (NZa model 3).



Bekostigingstarieven
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• Voor het integrale model stelt de NZa voor de tarieven te 
hanteren zoals die nu gelden voor GGZ-B.

• Voor de modules is het voorstel

• Module woonzorg: afleiden van oude GGZ-C-tarieven

• Module specifieke behandeling: afleiden uit V&V en GHZ-
sector

• Module GGZ-behandeling: aansluiten bij Zvw-bekostiging



Uitzondering 2021 bij bekostiging GGZ-
behandeling
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Uitgangspunt modules GGZ-behandeling: aansluiten bij Zvw-
bekostiging.

Echter GGZ-bekostiging verandert naar verwachting per 1-1-2022.

Staatssecretaris heeft gekozen voor de volgende oplossing:

De aanspraak op GGZ-behandeling voor Wlz cliënten zal tijdelijk in 
de Zvw blijven. Uitzondering hierop zijn de cliënten die 
behandeling met verblijf van dezelfde zorgaanbieder ontvangen. 
Voor deze cliënten kan de GGZ-behandeling via het integraal tarief 
bekostigd worden.



Organisatiemodellen
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Met behandeling 

• Woonzorginstelling neemt zelf behandelaren in dienst

• Woonzorginstelling regelt detachering van behandelaren van andere 
organisaties

• Woonzorginstelling contracteert onderaannemer(s)

Zonder behandeling

Woonzorgaanbieder heeft regierol richting behandelaren.

Deze regierol kan men vastleggen in samenwerkingsovereenkomst.

Van alle organisatiemodellen zijn voorbeelden uitwerking/contracten 
beschikbaar van organisaties die nu al op deze wijze werken.



Verdere informatie
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• Standpunt VWS op uitvoeringstoets NZa is op 20 december 
2019 naar de Tweede Kamer gestuurd

• Rapport werkgroep behandeling (met daarin definitie 
behandeling/bekostigingsmodellen/organisatiemodellen)

• Handreiking Zorginstituut (nadere uitleg definities en 
beschrijving structurele situatie)

• De genoemde documenten zijn te vinden op de site

www.informatielangdurigezorg.nl


