
Stand van Zaken 

overheveling behandeling 

naar de Zvw

We starten om 10 uur

Webinar 12 mei 2022



Maatregel coalitie akkoord

• Overheveling van behandeling en geneesmiddelen van 
Wlz naar Zvw per 2025 om de rechtsongelijkheid voor 
behandelvormen op te heffen.

• Bezuiniging structureel €170 miljoen

• Uitgezonderd: tandheelkundige zorg blijft in Wlz



Duiding maatregel vanuit VWS

• Reikwijdte: alle behandeling, Wlz specifiek en algemeen, 
inclusief gedragskundige zorg

• Uitgezonderd: mobiliteitshulpmiddelen, roerende 
voorzieningen voor verblijfscliënten

• Redenen: 
• Financieel: doelmatigheid: zorg in Zvw goedkoper

• Inhoudelijk: 
• Organiseerbaarheid: ongelijke verdeling van schaarste

• Ongelijkheid: verschil in aanspraak, praktijkvariatie



Historie en standpunt VGN

• Alle behandeling overhevelen: Enorme impact, grote zorgen

• Ongelijkheid tussen pakket met en zonder behandeling 
vanuit de AWBZ overgenomen in Wlz
• Historische verdeling: onterechte verschillen, onduidelijkheid
• Advies zorginstituut 2018: behandeling integraal in Wlz bij verblijf
• VGN: eens, onderscheid aanspraken opheffen
• VWS: neemt niet over: per behandelvorm bekijken
• 2019: steeds meer knelpunten rond toegang huisartsenzorg
• 2020: convenant MGZ; VGN: lichte voorkeur MGZ in Zvw vanwege 

recht op huisartsenzorg

• 2022: VGN:
• Karakter behandeling in langdurige GHZ past niet bij Zvw
• Wel ongelijkheid, onduidelijkheid, praktijkvariatie
• Verdere koersbepaling nodig



Structuur en Tijdspad

• Binnen VWS structuur vanuit langdurige zorg en 
zorgverzekeringen
• Interne VWS werkgroepen per behandelvorm + financiering
• Bestuurlijke klankbordgroep (branche-, beroeps- en 

cliëntenorganisaties)

• In de zomer: VWS geeft advies aan minister

• Kwartaal 3: brief aan de kamer over uitwerking, 
planning en vervolgstappen



Acties VGN

• Factsheet beschrijving behandeling langdurige 
gehandicaptenzorg met NVAVG, NVO, NIP, V&VN, BPSW, 
Ieder(in)

• Strategiebepaling met delegatie BAC K&V en BV, VGN-
bestuur: alternatieven? 

• Overleg en coalitievorming waar mogelijk met NVAVG, 
NVO/NIP, overleg andere stakeholders

• Inhoudelijke expertise leden benutten bij oa. consultaties en 
onderzoeken

• Lobby kamerleden



Vervolg

• Artikel van dit webinar met belangrijkste vragen op website

• Informatie via website, directiemail, ledenbijeenkomst

• Melding via belangstellenden lijst behandeling: 
secretariaat@vgn.nl

• In ALV 16 juni stand van zaken

mailto:secretariaat@vgn.nl


Vragen?

• Graag in chat




