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Leveringsvormen Wet langdurige zorg  

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) kent vier leveringsvormen; verblijf, volledig pakket thuis, 

modulair pakket thuis en persoonsgebonden budget. Deze leveringsvormen zijn gelijkwaardig 

aan elkaar. De cliënt kan kiezen via welke leveringsvorm hij de zorg ontvangt. Wanneer de 

cliënt kiest voor een vorm van levering in de thuissituatie, toetst het zorgkantoor of de gekozen 

leveringsvorm doelmatig is en verantwoord . De criteria, die bepalen of de zorg verantwoord 

kan worden ingezet, zijn nog niet vastgesteld. In 2015 zal het zorgkantoor hierover aan de 

zorgaanbieders een advies vragen. De doelmatigheid wordt bepaald met een rekenmodule 2015 

(bijlage E)1. De verschillende leveringsvormen worden hierna verder uitgewerkt. De inhoud van 

het pakket wordt voor elke leveringsvorm in een aparte factsheet uitgewerkt.  

 

Zorg met verblijf in een instelling (zorg in natura) 

Een cliënt die kiest voor zorg met verblijf in een instelling kan die zorg verzilveren bij de 

zorgaanbieders die met het zorgkantoor een overeenkomst hebben gesloten. Hiervoor neemt de 

cliënt contact op met de zorgaanbieder. Wanneer meerdere zorgaanbieders de benodigde zorg 

kunnen leveren, kan de cliënt kiezen welke zorgaanbieder gaat leveren.  

 

Overbruggingszorg  

Cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf in een instelling kunnen vaak niet meteen 

terecht voor verblijf in een instelling, maar komen op een wachtlijst. Het zorgkantoor is verplicht 

om binnen een redelijke termijn afspraken met de cliënt te maken over de wachtperiode en op 

welke wijze er zorg wordt geleverd. Overbruggingszorg moet binnen vijf dagen na de 

zorgtoewijzing worden aangevraagd en kent een looptijd van zes maanden tot een jaar. Deze 

periode kan verlengd worden na toestemming van het zorgkantoor.  

Voor het regelen van overbruggingzorg wordt de rekenmodule 2015 (bijlage E) gebruikt.  

 

Met ingang van 1 januari 2015 is uitloop in klassen niet meer mogelijk. Cliënten die voor deze 

datum uitgebreide overbruggingszorg (met uitloop of uitloop ‘plus’) ontvingen, moeten of voor 1 

juli verblijven in een instelling of de overbruggingszorg is teruggebracht naar het gemiddelde 

van de klasse. Meer informatie is te vinden in Voorschrift zorgtoewijzing 2015 hoofdstuk 4.5. 

 

Volledig pakket thuis (zorg in natura)  

Een cliënt die kiest voor een volledig pakket thuis (vpt) krijgt de benodigde zorg die hij ook zou 

ontvangen bij verblijf in een instelling, maar betaalt zelf de huur van de woning. De zorg wordt 

geleverd door of onder verantwoordelijk van één zorgaanbieder.  

Een aantal vragen en antwoorden over het vpt is hier te vinden. 

 

Modulair pakket thuis (zorg in natura)  

Een cliënt die kiest voor het modulair pakket thuis (mpt), krijgt in de thuissituatie één of 

meerdere vormen van zorg. Deze vormen van zorg zijn in de huidige situatie gebaseerd op de 

‘omzetting van een ZZP in functies en klassen’ uit de voormalige AWBZ. Dit wordt nog nader 

uitgewerkt, met modules die zoveel mogelijk resultaatgericht zijn geformuleerd.  

                                           
1 Zorgverzekeraars Nederland heeft ook een toelichting  op deze rekenmodule 2015. 

https://www.zn.nl/inkoopgidsen/?folderid=1379574&title=Inkoopgids+WLZ
http://www.vgn.nl/artikel/22247
https://www.zn.nl/inkoopgidsen/?folderid=1379574&title=Inkoopgids+WLZ
https://www.zn.nl/inkoopgidsen/?folderid=1379574&title=Inkoopgids+WLZ
http://www.vgn.nl/artikel/21956
https://www.zn.nl/inkoopgidsen/?folderid=1379574&title=Inkoopgids+WLZ
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Het modulair pakket is opgenomen in de Wlz, om de cliënt en eventuele mantelzorgers zoveel 

mogelijk flexibiliteit te bieden. Een cliënt kan kiezen van welke delen van de zorg hij gebruik 

maakt en van welke vormen van zorg hij afziet. De cliënt kan eventueel ook een andere – 

grotere - vorm van zorg afnemen dan gezien het zorgprofiel valt te verwachten. Voorheen was 

dit alleen mogelijk via een persoonsgebonden budget, maar het kan nu ook via zorg in natura. 

Eén of meerdere zorgaanbieders kunnen deze vormen van zorg leveren.   

 

Het mpt kan worden gecombineerd met het persoonsgebonden budget (pgb). Fe hoogte van het 

mpt is echter maximaal gelijk aan de hoogte van het pgb van het desbetreffende zorgprofiel. 

Wanneer de cliënt voor deze combinatie kiest, kan in overleg tussen cliënt en het zorgkantoor 

worden besloten om zorgvormen en leveringsvormen te variëren, zodat er maximale flexibiliteit 

en individueel maatwerk wordt bereikt. Binnen het mpt is het mogelijk om op basis van enige 

ondoelmatigheid een verhoging van maximaal 25 procent van de kosten vergoed te krijgen. Het 

zorgkantoor bepaalt of dit nodig is. Een aantal vragen en antwoorden over het mpt is hier te 

vinden.  

 

Persoonsgebonden budget 

Een cliënt die kiest voor het persoonsgebonden budget (pgb) koopt zelf de benodigde zorg in en 

maakt hierover afspraken met zorgverlener(s), met een door het zorgkantoor vastgesteld 

budget.  

De cliënt heeft de mogelijkheid om dagbesteding in pgb af te nemen naast verblijf in natura. Dit 

onder de voorwaarde dat dagbesteding geen onderdeel uitmaakt van het door het zorgkantoor 

gecontracteerde verblijf.  

Een aantal zorgprofielen kan niet geleverd worden via pgb (zie paragraaf 5.4 en 5.6 van de 

richtlijn langdurige zorg).   

Naast de eerder genoemde toetsingscriteria toetst het zorgkantoor onder andere ook of de cliënt 

in staat is om op eigen kracht, of met hulp van een vertegenwoordiger, het pgb op 

verantwoorde wijze uit te voeren. De cliënt moet een budgetplan opstellen (Zie artikel 3.3.3). 

Binnen het pgb is het mogelijk om op basis van enige ondoelmatigheid een verhoging van 

maximaal 25 procent van de kosten vergoed te krijgen. Het zorgkantoor bepaalt of dit nodig is.  

 

Verder lezen: 

In hoofdstuk 3, paragraaf 3 van de Wet langdurige zorg is de wettekst te vinden over de 

leveringsvormen. In regeling langdurige zorg staat in hoofdstuk 5 een nadere uitwerking van de 

leveringsvormen binnen de Wlz.   

 

 

  

 

 

 

 

 

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie die opkomt voor de 

belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg. De 165 instellingen die bij ons zijn aangesloten, 

variërend van klein tot groot, bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, 

lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/geldigheidsdatum_23-02-2015#Hoofdstuk5_1
http://www.vgn.nl/artikel/21891
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/geldigheidsdatum_12-02-2015#Hoofdstuk5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/volledig/geldigheidsdatum_12-02-2015#Hoofdstuk3_3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/geldigheidsdatum_23-02-2015#Hoofdstuk5_1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/volledig/geldigheidsdatum_12-02-2015#Hoofdstuk3_3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/geldigheidsdatum_12-02-2015#Hoofdstuk5

