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GGZ in de Wlz vanaf 2021
Samen staan we voor de uitdaging om de overheveling voor mensen met een psychische 
stoornis naar de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2021 in goede banen te leiden. 

In deze brochure vindt u informatie die u kan helpen bij de voorbereiding en inschrijving bij het Zorgkantoor.  
We adviseren u om daarnaast de website www.informatielangdurigezorg.nl over het onderwerp GGZ goed in de gaten te 
houden. Hier vindt u de meest actuele informatie en onder andere infographics waarmee u klanten kunt informeren.

http://www.informatielangdurigezorg.nl
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Wlz begint voor een klant met 
een indicatiestelling door CIZ
Het CIZ onderzoekt of een klant in aanmerking komt voor de Wlz. Toegangscriteria voor de 
Wlz zijn: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, 
ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. 

Het CIZ heeft een folder gemaakt over de toegangscriteria 
voor de Wlz. Op de website van VWS kunt u de folder 
downloaden. 

Op 1 januari 2020 is het CIZ gestart met de indicatiestelling 
voor de GGZ in de Wlz. Het streven is om dit voor bestaande 
klanten die nu zorg ontvangen vanuit de Wmo of Zvw, in 
oktober 2020 afgerond te hebben. Als het goed is heeft het 
CIZ hiervoor contact met u opgenomen. Als dit niet zo is kunt 
u zelf contact opnemen met het CIZ.

Zorgprofielen in de Wlz

In zorgprofielen is omschreven welke zorg en ondersteuning 
klanten vanuit de Wlz kunnen krijgen. Voor de nieuwe GGZ-
doelgroep in de Wlz gelden de volgende zorgprofielen:
1. GGZ wonen met intensieve begeleiding
2. GGZ wonen met intensieve begeleidingen verzorging
3.  GGZ wonen met intensieve begeleidingen 

gedragsregulering
4.  GGZ wonen met intensieve begeleidingen intensieve 

verpleging en verzorging
5.  GGZ beveiligd wonen vanwege extreme 

gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Op de website van VWS vindt u de omschrijving van deze 
zorgprofielen. Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen 
vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van klanten weer 
gegeven in cliëntschetsen.

Voortgezet verblijf blijft tijdelijk mogelijk

In de huidige situatie wordt verblijf in een GGZ-instelling met 
psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit 
de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet 
verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de 
blijvende toegang tot de Wlz.
Klanten die op basis van deze regeling Wlz-zorg ontvangen 
hoeven niet te voldoen aan de algemene criteria voor de Wlz. 
Voor deze groep blijven de GGZ-b zorgprofielen bestaan.

https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz
https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen
https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz


5

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt 
klanten weloverwogen keuzes te maken

Cliëntondersteuning (of klantondersteuning) is belangrijk 
voor u en onze klanten. Het helpt hen zoveel mogelijk de 
eigen regie te behouden. Cliëntondersteuning versterkt de 
klant zodat hij zijn eigen weloverwogen keuzes maakt over 
de zorg.

Iedere klant met een Wlz-indicatie kan een beroep doen op 
cliëntondersteuning vanuit de Wlz. Dit geldt ook voor klanten 
die per 1-1-2021 een Wlz-indicatie hebben.

Klanten, zonder Wlz-indicatie, die nog geen beroep kunnen 
doen op cliëntondersteuning vanuit de Wlz kunnen gebruik 
maken van de Wmo-cliëntondersteuning van de gemeenten. 

Klanten met een Wlz-indicatie kunnen kiezen 
voor zorg met of zonder verblijf

Zorg met verblijf is altijd op basis van een zorgzwaartepakket 
(ZZP). Zorg zonder verblijf is op verschillende manieren 
mogelijk:
• een volledig pakket thuis (VPT)
• een modulair pakket thuis (MPT)
• (afhankelijk van het zorgprofiel) een persoonsgebonden 

budget (PGB)

Bij PGB is een gewaarborgde hulp verplicht. PGB is niet 
mogelijk voor zorgprofiel 5. Dit komt omdat de zorg en 
ondersteuning daar heel nauw samenhangt met behandeling. 
Behandeling in de Wlz mag nooit betaald worden met een 
PGB, en dus ook niet als de zorg nauw samenhangt met de 
behandeling.

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/woordenlijst/woorden/clientondersteuning
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/volledig-pakket-thuis
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/modulair-pakket-thuis-mpt
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/pgb
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/pgb
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Behandeling is een onderdeel 
van de Wlz
Vanaf 1 januari 2021 komt de geneeskundige zorg zoals 
klinisch-psychologen en psychiaters plegen te bieden (GGZ-
behandeling) voor mensen met de grondslag psychische 
stoornis ten laste van de Wlz. De bestaande behandelvormen 
(specifieke behandeling en aanvullende zorgvormen) blijven 
ongewijzigd. 

Specifieke behandeling

Alle Wlz-geïndiceerden hebben aanspraak op de 
specifieke behandeling zoals die nu al is verzekerd1. 
Het gaat bijvoorbeeld over de behandeling door een 
specialist ouderengeneeskunde (SO), een arts verstandelijk 
gehandicapten (AVG), een orthopedagoog, psycholoog of een 
paramedicus die specifieke behandeling biedt.
Specifiek betekent: de behandelaar heeft specifieke kennis of 
vaardigheden ten aanzien van de doelgroep nodig2.

Geneeskundige zorg zoals klinisch-psychologen 
en psychiaters plegen te bieden 

Alleen klanten die (eventueel naast andere grondslagen) de 
grondslag psychische stoornis hebben, hebben ook aanspraak 
op deze GGZ-behandeling3. Het gaat hier om dezelfde 
psychiatrische zorg als die de klanten in de Zvw kregen. In 
2021 valt de GGZ-behandeling in het modulair pakket nog 
onder de Zvw.

Geneeskundige zorg van algemeen medische 
aard (huisartsenzorg)

Klanten die verblijven bij een zorgaanbieder die hen ook 
specifieke behandeling biedt, hebben geen eigen huisarts. 

Ze ontvangen van de Wlz-zorgaanbieder een integraal pakket 
aan zorg, waar ook de huisartsenzorg bij hoort. Ook zaken als 
farmaceutische zorg en hulpmiddelen horen daar bij4. 

In de Handreiking behandeling in de Wlz van het 
Zorginstituut leest u een uiteenzetting van deze vormen  
van behandeling.

De NZa heeft een prestaties- en bekostigings-
model uitgewerkt voor de GGZ in de Wlz

De NZa heeft voor de nieuwe GGZ-doelgroep in de Wlz 
prestaties uitgewerkt en daarbij tarieven vastgesteld.  
Om aan te kunnen sluiten op hoe de zorg voor deze 
klanten nu is georganiseerd, heeft de NZa zowel een 
integraal als modulair bekostigingsmodel uitgewerkt. 
Beide bekostigingsmodellen zijn gebaseerd op de vijf 
zorgprofielen die zijn opgesteld voor deze klanten, genaamd 
GGZ wonen. De prestaties en tarieven voor GGZ wonen 
zijn toegevoegd aan de regelgeving langdurige zorg voor 
2021 (zie Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven 
zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021 
(BR/REG-21118) en Beleidsregel prestatiebeschrijvingen  
en tarieven modulaire zorg 2021 (BR/REG-21117) op de  
website van de NZa.

In een speciale informatiekaart legt de NZa uit welke 
gevolgen de wetswijziging heeft voor de bekostiging en hoe 
u zich tijdig voorbereidt

1 Artikel 3.1.1 eerste lid onderdeel c eerste item Wlz
2 https://www.zorginstituutnederland.nl/paramedische-zorg-standpunt-paramedische-zorg-in-de-wlz
3 Artikel 3.1.1 eerste lid onderdeel c sub 2 Wlz
4 Artikel 3.1.1 eerste lid onderdeel d sub 1 Wlz

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/12/09/handreiking-behandeling-in-de-wlz-per-1-januari-2021
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/12/09/handreiking-behandeling-in-de-wlz-per-1-januari-2021
https://www.nza.nl
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_306772_22/1/
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-zorg-wlz/documenten/standpunten/2016/01/07/standpunt-paramedische-zorg-in-de-wlz
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Voorlopige kwaliteitsuitgangs-
punten en formele eisen als 
basis voor de zorginkoop

Zorgkantoren voeren een dialoog met zorgaanbieders 
over de kwaliteit van zorg. Zij doen dit op basis van 
kwaliteitskaders die door de sectoren zijn ontwikkeld. Voor 
de GGZ in de Wlz is een landelijk kwaliteitskader nog in 
ontwikkeling. Daarom hebben de zorgkantoren gezamenlijk 
voorlopige kwaliteitsuitgangspunten geformuleerd voor 
de zorginkoop in 2021. Deze zijn gebaseerd op in de GGZ 
geldende kwaliteitsdocumenten, aangevuld met kaders 
die gelden in de andere Wlz-sectoren (V&V en GZ). Deze 
uitgangspunten zijn in overleg met zorgaanbieders, 
branches en klantenorganisaties uitgewerkt. De voorlopige 
kwaliteitsuitgangspunten vindt u hier.

Ook in de Wlz vinden wij herstelgerichte zorg 
belangrijk 

Dit sluit aan bij de algemene tendens in de samenleving 
om uit te gaan van de mogelijkheden en eigen kracht van 
de burger. Wij verwachten dan ook dat de zorg, samen 

met de cliënt (en/of diens ondersteuner) en binnen de 
mogelijkheden van de cliënt gericht is op persoonlijk herstel 
(herstel van identiteit), geneeskundig herstel (gezondheid) en 
maatschappelijk herstel (participatie). 

Wij raden u aan goede afspraken te maken met 
GGZ-aanbieders in het geval van crisis

In het geval van crisis is er opschaling van zorg nodig. Meer 
informatie hierover vindt u in de generieke module Acute 
psychiatrie (GMAP). Wanneer er vanwege crisis opschaling 
nodig is van zorg en de cliënt moet worden doorverwezen 
valt deze zorg ten laste van de Zvw. Het is daarom belangrijk 
om hierover afspraken te maken met de GGZ-aanbieder die 
de crisisfunctie in uw regio uitvoert. GGZ-Wlz klanten vallen 
onder de Wvggz (Wet verplichte GGZ) en niet onder de WZD 
(Wet Zorg en Dwang). 

https://zn.nl/publicaties
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-acute-psychiatrie
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-acute-psychiatrie
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Nieuwe zorgaanbieders  
op weg naar het leveren  
van Wlz-zorg in 2021

Wanneer u zorg gaat leveren in de Wlz dient u een overeenkomst te sluiten met het 
desbetreffende Zorgkantoor in de regio. Wij begrijpen dat er veel nieuwe informatie  
op u af komt. U vindt hier een handig overzicht met belangrijke informatie over het 
inschrijfproces. 

De eisen waaraan u moet voldoen om voor een 
Wlz-overeenkomst in aanmerking te komen leest 
u in het zorginkoopbeleid.

Het zorginkoopbeleid bestaat uit een Landelijk inkoopkader 
langdurige zorg, het zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis 
en de Nota van Inlichtingen. Het landelijk kader is door de 
zorgkantoren gezamenlijk opgesteld via Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN). Het zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis is 
de regionale invulling van dit landelijk kader. Hierin leest 
u ons meerjarenperspectief en hoe wij de langdurige zorg 
inkopen in onze zorgkantoorregio’s. Zorgaanbieders konden 
tot 15 juni vragen stellen over het inkoopbeleid. Antwoorden 
op gestelde vragen die ook voor andere zorgaanbieders van 
belang zijn publiceren wij in de Nota van Inlichtingen. U 
vindt het Landelijke Inkoopkader, ons Inkoopbeleid en de 
Nota van Inlichtingen op onze website onder ‘downloads’.
Wij verwachten van u, als nieuwe zorgaanbieder dat u op de 
hoogte bent van de wet- en regelgeving van de Wlz en de 
zorginkoopprocedure. Op 29 mei heeft u een Webinar kunnen 
volgen waarin we een toelichting gaven op het Inkoopbeleid. 
Deze is terug te kijken op onze website. 

Wij raden u aan goed voorbereid in te schrijven 
bij het Zorgkantoor en bekend te raken met de 
Wlz-zorg

In het Voorschrift Zorgtoewijzing leest u hoe de Wlz-
zorg is georganiseerd met uitleg over het bijbehorende 
zorgtoewijzingsproces. Dit document vindt u ook op onze 

website onder ‘downloads’ 2020. Zodra het Voorschrift 
Zorgtoewijzing 2021 is gepubliceerd zal deze te lezen zijn 
op onze website. Houdt hiervoor en voor ander nieuws onze 
website in de gaten. Ook ontvangt u als gecontracteerde 
zorgaanbieder, de nieuwsmail van het Zilveren Kruis 
Zorgkantoor. U hoeft zich hiervoor niet apart aan te melden. 

De eerste stap om voor een Wlz-overeenkomst in 
aanmerking te komen is het aanvragen van een 
WTZi-toelating

Zorgaanbieders die Wlz-zorg willen leveren moeten aan 
bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen 
(WTZi) zijn toelatingseisen vastgelegd. Meer informatie over 
deze stap en de andere stappen vindt u op onze website 
onder ‘zorginkoop/nieuwe-zorgaanbieders’.
Indien u kiest voor het leveren van het totale zorgpakket 
inclusief behandeling (integrale GGZ-behandeling), en u heeft 
zelf behandelaren in dienst om deze behandeling te leveren 
dan is een extra WTZi-toelating nodig. Wij wijzen u erop dat 
het ongeveer 8 weken duurt om deze aan te vragen.
Op de website van Valente vindt u uitgebreide informatie 
over wat zorgaanbieders moeten regelen voor de toelating 
tot de WLZ.

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/nieuwe-zorgaanbieders
https://www.valente.nl/nieuws/wat-moet-ik-regelen-voor-de-toelating-tot-de-wet-langdurige-zorg-vanaf-2021/
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De procedure voor een  
Wlz-overeenkomst
De procedure om voor een Wlz-overeenkomst in aanmerking te komen leest u in het 
zorginkoopbeleid. Uw inschrijving dient u uiterlijk 31 juli 2020 voor 17.00 uur in via onze 
inkoopapplicatie. In het zorginkoopbeleid Wlz 2021 tot en met 2023 leest u in hoofdstuk 
11 de processtappen voor de contractering met een toelichting per stap. De planning van 
het zorginkoopbeleid vindt u ook op onze website.

De eisen voor inschrijving zijn afhankelijk van uw 
situatie in 2020

Dit is afhankelijk van of u een bestaande of nieuwe 
zorgaanbieder bent voor het zorgkantoor. Welke categorieën 
wij onderscheiden leest u in ons inkoopbeleid. 
Bent u een bestaande zorgaanbieder in de Wlz die GGZ-zorg 
gaat leveren? In de inkoopapplicatie wordt u gevraagd of 
u afspraken wilt maken over nieuw zorgaanbod in 2021. 
Deze vraag beantwoord u met ‘ja’. Dan verschijnt het tabblad 
‘Nieuw zorgaanbod’. In dit tabblad geeft u aan in welke 
sector, regio en zorgsoort u nieuw zorgaanbod wilt leveren. 
Wij vragen u een korte toelichting te geven of een beknopt 
ondernemingsplan toe te voegen. U hoeft zich niet in te 
schrijven als nieuwe zorgaanbieder. Wel kan uw huidige 
inkoper contact met u opnemen voor nadere toelichting. 
Een voorbeeld ter illustratie: U bent een zorgaanbieder die op 
dit moment een Wlz-overeenkomst heeft met het zorgkantoor 
om GZ-zorg te leveren. U levert al jaren GGZ-C zorg vanuit de 
Wmo. Deze zorg gaat over naar de Wlz. Het zorgkantoor ziet 
u dan als een bestaande zorgaanbieder, maar u gaat nieuw 
zorgaanbod in de Wlz leveren, namelijk GGZ-W.

U heeft een NZa-code en een AGB-code nodig

Deze NZa-code stuurt u mee met uw inschrijving in ons 
digitale inkoopapplicatie. In het aanvragenportaal van de 
NZa kunt u later het budgetformulier downloaden. Met dit 
formulier leggen we de productieafspraken vast die we met  
u hebben gemaakt. Meer informatie over het budgetformulier 
vindt u in ons inkoopbeleid paragraaf 10.1.2. 

Zorg daarnaast dat u uiterlijk medio september, de juiste AGB-
code aanvraagt bij Vektis en deze aan ons doorgeeft. Meer 
informatie over deze stap vindt u op onze website onder 
‘zorginkoop/nieuwe-zorgaanbieders’.

Om uw inschrijving compleet te maken dient 
u enkele documenten op te vragen bij een 
andere partij
Doe dit tijdig zodat u op tijd bent met uw inschrijving.  
Het gaat om de volgende documenten:

• Afschrift van inschrijving KvK; www.kvk.nl

• WTZi-toelating; www.wtzi.nl

• Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen;  
www.justis.nl/producten/vog

• Polisblad van aansprakelijkheidsverzekering

• Vragenlijst IGJ voor nieuwe zorgaanbieders 
www.vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/planning-inkoop-wlz
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/planning-inkoop-wlz
https://www.nza.nl/zorgsectoren/langdurige-zorg/budgetaanvragen
https://www.nza.nl/zorgsectoren/langdurige-zorg/budgetaanvragen
https://agbcode.nl
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/nieuwe-zorgaanbieders
http://www.kvk.nl
http://www.wtzi.nl
http://www.justis.nl/producten/vog
https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl
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Wij helpen 
u graag verder

Kijk op

www.zk.nl/zorgkantoor

Vul het contactformulier

Ga naar ‘contact’ op onze website www.zk.nl/zorgkantoor  
en kies voor ‘neem contact op via het contactformulier’     

Chat met ons

Ga naar ‘contact’ op onze website www.zk.nl/zorgkantoor  
en kies voor ‘chat met ons’  

Bel ons

Telefoon (038) 456 78 88 
Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur

Schrijf ons 

Zilveren Kruis Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Deze brochure is een uitgave van het Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. KvK 34245138. 
Dit document kunt u downloaden op www.zk.nl/zorgkantoor

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? 
Geef het dan aan ons door zodat wij de fout kunnen herstellen. Staan er onjuistheden in? Dan is Zilveren Kruis 
Zorgkantoor hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.
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		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
