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Nadere informatie over Hulpmiddelenzorg n.a.v. de overheveling GGZ  

 

Geachte zorgaanbieder, 

 

Per 1 januari 2021 kunnen mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg 

(ggz) nodig hebben toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-

toegangscriteria. Voor deze klanten – die voorheen hun zorg ontvingen vanuit de Wmo – geldt dat 

zij ook aanspraak maken op hulpmiddelenzorg vanuit de Wlz. In deze brief leest u nadere 

informatie over de wijzigingen, zodat u zich hierop voor kunt bereiden. Dit is vooral belangrijk 

wanneer u vóór 1-1-2021 nog geen Wlz zorg leverde. Wanneer u reeds Wlz zorg levert aan 

andere GGZ-klanten met verblijf, is de inhoud van de brief voor u grotendeels al bekend.  

 

A) Mobiliteitshulpmiddelen 

Sinds 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle klanten in een Wlz 

zorginstelling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt) verstrekt vanuit de Wlz 

Het gaat hier om hulpmiddelen voor individueel gebruik waarmee klanten zich binnen en 

buitenshuis kunnen verplaatsen, namelijk: rolstoelen, aangepaste fietsen en scootmobielen. De 

hulpmiddelen worden boven budgettair vergoed en komen dus niet ten laste van het 

instellingsbudget. 

Klanten die op 1 januari 2021 in het bezit zijn van een mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wmo 

behouden hun huidige hulpmiddel. De gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud, reparaties 

en aanpassingen tot het hulpmiddel vervangen moet worden. Pas dan wordt een nieuwe 

aanvraag gedaan bij de Wlz. Hierover worden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen VWS, de 

VNG en ZN, 

 

B) Persoonsgebonden  Hulpmiddelen 

Voor klanten die verblijven met behandeling worden ook de strikt persoonsgebonden 

hulpmiddelen vanuit de Wlz boven budgettair vergoed.  

Het gaat hier nadrukkelijk om hulpmiddelen bedoeld en aangepast voor individueel gebruik. 

Voorbeelden van persoonsgebonden hulpmiddelen zijn prothesen, orthesen, orthopedische 

schoenen, omgevingsbesturing, persoonsgebonden kleding en therapeutisch elastische kousen. 

Ook kosten voor aanpassingen en/of reparaties aan deze hulpmiddelen worden boven budgettair 

vergoed.  De boven budgettaire vergoeding geldt alleen voor klanten die verblijven met 

behandeling (ZZP inclusief behandeling). Voor klanten die verblijven zonder behandeling worden 

deze hulpmiddelen vergoed uit de Zvw.  
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C) Roerende voorzieningen 

Roerende voorzieningen voor klanten in een Wlz-zorginstelling (voor wie de ZZP-

bekostiging geldt) worden altijd uit de Wlz betaald 

Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen voor zorg en wonen die door meerdere personen 

gebruikt kunnen worden, zoals hoog-laagbedden, tilliften en douchestoelen. Deze voorzieningen 

zijn onderdeel van de inventaris van zorginstellingen en vallen onder de Wlz/het instellingsbudget 

(de NIC component van de ZZP-tarieven). Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze 

voorzieningen mogelijk nog bij uw klanten.  Dit is vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Vanaf 

dan bent u als zorginstelling verantwoordelijk om  deze voorzieningen te verstrekken.  

 

Zorg er in overleg met uw hulpmiddelenleverancier voor dat uw cliënten ook per 1-1-2021 

over de juiste roerende voorzieningen beschikken  

Maak zo spoedig mogelijk afspraken met hulpmiddelenleveranciers over de door de Zvw en/of 

Wmo verstrekte roerende voorzieningen die u nu nog in huis heeft . Voor hulpmiddelen die in het 

verleden vanuit de Wmo zijn verstrekt kan de gemeente of hun leverancier contact met u 

opnemen. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de uitstaande voorzieningen uit te faseren of met 

u in gesprek te gaan om de voorzieningen over te nemen. Indien u hierover onduidelijkheid heeft, 

neem dan zelf contact op met uw leverancier of gemeente.  

 

D) Algemene informatie over bovenbudgettaire hulpmiddelen 

Zorgkantoren kopen de bovenbudgettair gefinancierde hulpmiddelen apart in 

Het Zorgkantoor sluit daarvoor contracten met leveranciers van hulpmiddelen. De bedrijven 

leveren in opdracht van de Wlz-instelling het hulpmiddel en faciliteren de Wlz-instelling en de klant 

in een juist en veilig gebruik van het hulpmiddel. De leverancier declareert rechtstreeks bij het 

Zorgkantoor. 

 

Zorg dat u ten minste op 1-1-2021 beschikt over deskundige paramedici die de 

indicatiestelling kunnen verzorgen  

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling van mobiliteitshulpmiddelen. Deze 

mobiliteitshulpmiddelen vraagt u aan bij het zorgkantoor. De indicatie wordt gesteld door een 

gekwalificeerd en deskundig paramedicus, zoals een ergotherapeut of een fysiotherapeut.  Dit 

gebeurt via een digitaal indicatiesysteem (ZorgInfo). In ZorgInfo doorloopt de indiceerder 

stapsgewijs het indicatieproces, via het invullen van vragenlijsten. U bepaalt zelf op welke wijze u 

de indicatiestelling regelt. Mogelijk heeft u al paramedici in dienst. U kunt ook afspraken maken 

met behandelaren van andere zorginstellingen of eventueel samenwerkingsafspraken maken met 

eerstelijns paramedici. Voor de kosten van het indiceren en aanmeten van 

mobiliteitshulpmiddelen zijn de zzp-tarieven inclusief behandeling aangepast. De Nza zal de zzp-

tarieven exclusief behandeling hierop nog aanpassen. 

 

Regel tijdig toegang tot het indicatiesysteem ZorgInfo 

Alle paramedici die indicaties stellen, doen dit via het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal. Ook 

extramuraal werkende paramedici. Paramedici regelen zelf hun toegang tot het portaal. Hiervoor 

is een Vecozo certificaat nodig (www.vecozo.nl). Met dit certificaat vragen zij een autorisatie aan 

via www.zorgverstrekking.nl. Gekoppeld aan de autorisatie zijn enkele verplichte E-learning 

modules, bedoeld om de kennis en deskundigheid over de indicatiestelling te verhogen.  

file://///EUR.TLD/Zorg/ZBenI/AWBZ/Team%20Overstijgend/Inkoop/inkoop%202019/Hulpmiddelen/Overheveling%20Mobiliteitshulpmiddelen/Brieven/Oktober%20brief%20Wlz%20zorgaanbieders/www.vecozo.nl
http://www.zorgverstrekking.nl/
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Nieuwe indiceerders hebben tot uiterlijk 1 maart 2021 de tijd om de E-learning modules af te 

ronden. Indiceerders die al indicaties voor klanten verzorgen, hebben de E-learning modules al 

gevolgd. Op www.zorginfo.com vindt u meer informatie en relevante documentatie m.b.t. tot het 

portaal. 

 
Waar kunt u  terecht met vragen over hulpmiddelenzorg in de Wlz?  
Kijk hiervoor op https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads. Daar vindt u 

onder ‘Andere inkoopkaders’ en ‘ Wlz hulpmiddelen’ ook  de protocollen die van toepassing zijn 

op de bovenbudgettaire hulpmiddelen. In deze protocollen staan uw verantwoordelijkheden en die 

van de hulpmiddelenleverancier en het zorgkantoor nader omschreven. Uw zorgkantoor bereikt u 

via hulpmiddelenwlz@zilverenkruis.nl of u neemt contact op met uw zorginkoper.  Ook wanneer u 

onverhoopt tegen problemen aanloopt, waardoor u begin 2021 geen aanvragen voor 

hulpmiddelen kunt doen voor uw klanten, neemt u contact op het zorgkantoor.  

 

Hartelijke groet, 

Zilveren Kruis Zorgkantoor 

 

 

Marti Paardekooper 

directeur Zorginkoop Langdurige Zorg  

Zilveren Kruis Zorgkantoor 

 

 

Bijlage(n)  
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