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Verzekerd pakket Wlz  

 

Afhankelijk van de leveringsvorm die een cliënt kiest, varieert de inhoud van het verzekerd 

pakket. In dit factsheet is het verzekerd pakket per leveringsvorm uitgewerkt.  

 

Overzicht  

In onderstaand overzicht staat per leveringsvorm aangegeven welke elementen onderdeel zijn 

van het verzekerd pakket binnen de Wlz.  

 verblijf vpt mpt pgb 

1. Verblijf in een instelling, met inbegrip van voorzieningen die niet 

ten laste van de cliënt kunnen komen, waaronder in elk geval: 

 

a. Het verstrekken van eten en drinken. x x   

b. Het schoonhouden van de woonruimte van de cliënt.  x x Ingangsdatum 

nnb1 

x 

c. Voor meerdere cliënten te gebruiken of te hergebruiken 

roerende voorzieningen. Deze voorzieningen zijn 

noodzakelijk voor de zorgverlening of houden verband met 

opheffing of vermindering van belemmeringen die de cliënt 

als gevolg van een aandoening, beperking, stoornis of 

handicap ondervindt bij normaal gebruik van de 

woonruimte. 

x    

2. Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging. x x x x 

3. Behandeling2: geneeskundige zorg van specifiek medische, 

specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische 

aard, die noodzakelijk is in verband met de aandoening, 

beperking, stoornis of handicap van de verzekerde. 

x x x  

4. Door of namens een instelling, waarvan de cliënt verblijf alsmede 

behandeling als bedoeld in onderdeel 3 ontvangt3, te verlenen: 

a. Geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet 

zijnde paramedische zorg 

b. Behandeling van een psychische stoornis, indien de 

behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de 

behandeling van een van de in artikel 3.2.1 genoemde 

aandoeningen of beperkingen 

c. Farmaceutische zorg 

d. Gebruik van hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in 

de instelling gegeven zorg; 

e. Tandheelkundige zorg 

f. Kleding, die verband houdt met het karakter en de 

doelstelling van de instelling 

x    

5. Individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen x    

6. Vervoer naar een plaats waar de verzekerde gedurende een 

dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt;4 

x x x x 

7. Logeeropvang in een instelling, met inbegrip van de 

voorzieningen, bedoeld in onderdeel 1. Mits dit geschiedt ter 

ontlasting van een of meer mantelzorgers 

 x x x 

 

                                           
1 Tot een nog nader te bepalen datum wordt eventuele huishoudelijke hulp geregeld via gemeenten (Wmo) 
2 Alleen te ontvangen via zorg in natura zie artikel 3.3.4   
3 Dit gaat om cliënten die geplaatst zijn op een ‘toegelaten plaats met behandeling’. (Gelijk aan de voormalige AWBZ).  
4 Vervoer: wordt bij de indicatie vastgesteld, wanneer dit medisch gezien noodzakelijk is.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/volledig/geldigheidsdatum_23-02-2015#Hoofdstuk3_2_Artikel321
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/volledig/geldigheidsdatum_23-02-2015#Hoofdstuk3_3_Artikel334
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Het ligt in de lijn van verwachting dat de hulpmiddelen en woningaanpassingen voor cliënten die 

thuis blijven wonen en zorg vanuit de Wlz ontvangen (via vpt, mpt en/of pgb) onderdeel van het 

verzekerd pakket zijn. In 2015 en 2016 is dit in ieder geval nog de verantwoordelijkheid van de 

gemeenten (Wmo).  

 

Toelichting onderdelen 

Een aantal onderdelen van het verzekerd pakket wordt nader uitgewerkt. Dit zijn: 

mobiliteitshulpmiddelen, tandheelkundige zorg en logeeropvang.  

 

Mobiliteitshulpmiddelen 

Dit onderdeel is in 2015 alleen beschikbaar voor cliënten die in dit jaar gaan verblijven op een 

toegelaten plaats met behandeling. Het omvat een rolstoel en de daarbij behorende voor de 

cliënt noodzakelijke aanpassingen, noodzakelijke vervanging, onderhoud en herstel van de 

rolstoel. Het recht op een rolstoel bestaat wanneer het gebruik is aangewezen in verband met 

het ontbreken van de loopfunctie of blijvende/langdurige loopfunctiestoornissen. Wanneer de 

cliënt daarop is aangewezen, kan een tweede rolstoel in een andere uitvoering worden 

verstrekt. Voordat een rolstoel wordt verstrekt aan een cliënt, is hiervoor toestemming van het 

zorgkantoor nodig.  

 

Tandheelkundige zorg  

Op bijzondere tandheelkundige zorg heeft de verzekerde aanspraak wanneer het zorgkantoor 

vooraf toestemming heeft verleend. De regeling langdurige zorg verwijst voor de inhoud van de 

bijzondere tandheelkunde naar artikel 2.7  van het Besluit zorgverzekering eerste tot en met 

derde lid van het Besluit zorgverzekering.    

 

Logeeropvang  

Een cliënt kan vanaf 2016 maximaal 156 etmalen per kalenderjaar logeren. Wanneer een cliënt 

een indicatie heeft voor een deel van het kalenderjaar, dan wordt het maximum aantal etmalen 

berekend over die periode (aantal weken geldige indicatie vermenigvuldigd met drie). De 

etmalen kunnen worden opgespaard.  

In 2015 kan een cliënt maximaal 104 etmalen per kalenderjaar logeren.  

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/BWBR0018492/geldigheidsdatum_27-10-2015#Hoofdstuk2_1_Artikel27

