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Toepassing cliëntenwetten na hervorming langdurige zorg 

 

 

 

Wlz intramuraal Wlz thuis Wmo Jeugdwet Zorgverze

keringsw

et 

Toe-

zicht 

Stand van zaken 

wetgeving 

Wgbo Van toepassing: 

  

1. Specifieke behandeling, 

omvattende 

geneeskundige zorg van 

specifiek medisch, 

gedragswetenschappelijk, 

paramedische aard  art 

3.1.1.lid 1 sub c Wlz én de 

algemene geneeskundige 

zorg art 3.1.1. lid 1 sub d 

(o.a. huisartsenzorg, 

tandarts) vallen onder de 

reikwijdte van de Wgbo. 

 

2. Voor de overige zorg 

(begeleiding): analoge 

toepassing conform de 

Richtlijn Wgbo van de 

VGN, mits deze analoge 

toepassing 

geïmplementeerd is in de 

overeenkomst met de 

cliënt. 

 

A. De leveringsvormen VPT en MPT  

 

Van toepassing: 

1. Specifieke behandeling, omvattende 

geneeskundige zorg van specifiek 

medisch, gedragswetenschappelijk, 

paramedische aard  art 3.1.1.lid 1 sub c 

Wlz. 

 

2. Voor de overige zorg (begeleiding): 

analoge toepassing conform de Richtlijn 

Wgbo van de VGN , mits deze analoge 

toepassing geïmplementeerd is in de 

overeenkomst met de cliënt. 

 

B. De leveringsvorm PGB: 

 

Niet van toepassing: 

Op grond van de wet  mag met PGB 

geen behandeling worden ingekocht.  

 

Van toepassing: 

Voor de overige zorg (begeleiding): 

analoge toepassing conform de Richtlijn 

Wgbo van de VGN, mits deze analoge 

toepassing geïmplemen-teerd is in de 

overeenkomst met de cliënt. 

 

Niet van toepassing:  

 

Niet van toepassing, 

want geen 

geneeskundige 

handelingen in WMO. 

 

Analoge toepassing 

van de Wgbo is nog 

onderwerp van 

bestudering  VGN 

vanwege 

Welzijnskarakter van 

de WMO. Tot nadere 

berichtgeving is het 

niet nodig om VGN 

Richtlijn Wgbo toe te 

passen in WMO. 

Van toepassing:  

 

Is jeugdhulp 

een 

geneeskundige 

behandeling dan 

Wgbo van 

toepassing.  

 

Is jeugdhulp 

geen 

geneeskundige 

behandeling, 

dan is paragraaf 

7.3 Jeugdwet 

van toepassing 

(daarin rechten 

voor cliënten 

zoals privacy, 

inzage). Als 

Wgbo van 

toepassing is, 

dan 7.3 niet van 

toepassing. 

Van 

toepassing 

IGZ Verbreding Wgbo naar 

care is onderwerp van 

bestudering door VWS.  

 

 

Beginselenwet 

ingetrokken door 

kabinet. Een aantal 

bepalingen uit deze wet 

is opgenomen in de Wlz. 
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Wlz intramuraal Wlz thuis Wmo Jeugdwet Zorgverze

keringsw

et 

Toe-

zicht 

Stand van zaken 

wetgeving 

Kwaliteits

wet 

Van toepassing Van toepassing Niet van toepassing: 

 

In WMO staan (in Hfd 3) 

regels over kwaliteit die 

vergelijkbaar zijn met 

Kwaliteitswet. 

Gemeenten kunnen ook 

eigen regels stellen over 

kwaliteit. 

Niet van 

toepassing: 

 

In Jeugdwet 

staan (in artikel 

4.1.1. e.v.) 

regels over 

kwaliteit die 

vergelijkbaar 

zijn met 

Kwaliteitswet. 

 

Van 

toepassing  

IGZ De Kwaliteitswet en de 

Klachtwet gaan samen in 

de Wkkgz op. Dit 

wetsvoorstel ligt op dit 

moment bij de Eerste 

Kamer. Verwachting 

inwerkingtreding: 1-1-

2016. 

Klachtwet 

(Wkcz) 

Van toepassing  Van toepassing Niet van toepassing: 

 

Gemeente bepaalt voor 

welke voorzieningen een 

klachtregeling moet 

worden opgesteld (art 

2.1.3 lid 2 sub e). Indien 

voorziening van 

zorgaanbieder wordt 

genoemd dan verplicht 

om klachtenregeling te 

hebben (artikel 3.2). 

Gemeente kan niet 

bepalen hoe 

klachtenregeling eruit 

ziet. 

 

Niet van 

toepassing: 

 

In Jeugdwet 

staan  (in artikel 

4.2.1 e.v.) 

regels mbt 

klachtopvang 

die 

vergelijkbaar 

zijn met de 

huidige 

Klachtwet. 

 

Van 

toepassing 

IGZ Zie bij Kwaliteitswet. 
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Wlz intramuraal Wlz thuis Wmo Jeugdwet Zorgverzeker

ingswet 

Toe-

zicht 

Stand van zaken 

wetgeving 

Wet 

medezegge

nschap 

(Wmcz) 

Van toepassing Van toepassing 

 

Niet van toepassing:  

 

Gemeente bepaalt voor welke 

voorzieningen een 

medezeggenschapsregeling moet 

worden opgesteld (art. 2.1.3 lid 2 sub 

f). Indien voorziening van 

zorgaanbieder wordt genoemd dan 

verplicht om 

medezeggenschapsregeling te hebben 

(art. 3.2). Gemeente kan niet bepalen 

hoe medezeggenschaps- regeling  eruit  

ziet. 

Niet van toepassing: 

 

In Jeugdwet staan (in 

artikel 4.3.1. e.v.) regels 

mbt medezeggenschap 

die vergelijkbaar zijn 

met huidige Wmcz.  

 

 

 

Van 

toepassing  

IGZ Aanpassing wet of 

nieuwe wet onderwerp 

van bestudering door 

VWS. 

Wet Bopz 

(wordt tzt 

vervangen 

door Wets- 

voorstel 

Zorg en 

dwang) 

Van toepassing Niet van toepassing 

 

(Wetsvoorstel zorg en 

dwang: nog niet 

bekend, is onderwerp 

van bestudering door 

VWS). 

Niet van toepassing 

 

(Wetsvoorstel zorg en dwang: nog niet 

bekend, is onderwerp van bestudering 

door VWS). 

Van toepassing Van 

toepassing 

 

(Wetsvoorstel 

zorg en 

dwang: nog 

onderwerp 

van 

bestudering 

door  VWS). 

IGZ Wetsvoorstel Zorg en 

dwang ligt stil in Eerste 

Kamer. Wacht op 

Wetsvoorstel verplichte 

ggz dat bij de Tweede 

Kamer ligt. Eerste Kamer 

wil beide wetten 

gezamenlijk behandelen. 

Toezicht  IGZ (artikel 10 lid 

1 Wlz: toezicht 

door IGZ op 

Hoofdstuk 8 van 

de Wlz). 

 

IGZ (artikel 10 lid 1, 

toezicht door IGZ op 

Hoofdstuk 8 van de 

Wlz). 

 

 

 

IGZ geen toezichtsrol, wel adviserend 

(artikel 6 lid 2 WMO). Gemeente 

verantwoordelijk voor toezicht. 

IGZ, Inspectie Jeugdzorg 

(Inspectie Jeugdzorg 

houdt bij de vervulling 

van haar taak rekening 

met de behoeften van 

gemeenten, artikel 9.1 

5e lid). 

IGZ nvt nvt 

 


