Bijlage I Nadere informatie over omvang aantal cliënten die met de wijziging te maken krijgen
Circa 140.000 Wlz-cliënten die verblijven in een zorginstelling met behandeling (voorheen:
verpleeghuizen en de intramurale gehandicaptenzorg) gaan voortaan de mobiliteitshulpmiddelen zoals
een scootmobiel en een aangepaste fiets uit de Wlz ontvangen in plaats vanuit de Wmo. De rolstoel
(het meest voorkomende mobiliteitshulpmiddel) krijgen deze cliënten al vanuit de Wlz.
Circa 61.000 Wlz-cliënten die verblijven in een zorginstelling zonder behandeling (voorheen: de
verzorgingshuizen en de gezinsvervangende tehuizen) gaan voortaan hun mobiliteitshulpmiddelen
vanuit de Wlz krijgen in plaats vanuit de Wmo. Van deze cliënten heeft 12% een laag zorgprofiel (een
profiel dat tot 1 januari 2013 toegang gaf tot een verzorgingshuis of een gezinsvervangend tehuis) en
88% een hoog profiel (vergelijkbaar met de zorgzwaarte van cliënten in een instelling met behandeling).
Circa 61.000 cliënten die verblijven in een zorginstelling zonder behandeling krijgen hun roerende
voorzieningen uit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo en de Zvw. Sinds de invoering van de Wlz is dit
geen verplichting meer van gemeenten. De uitvoeringspraktijk en de financiering zijn nog niet in lijn
gebracht met de gewijzigde regelgeving.
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Geachte «Persoon_Achternaam»,
Op 1 januari 2020 worden nieuw aan te vragen mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen e.d.1) en
roerende woonvoorzieningen (tilliften e.d.2) voor bewoners van Wlz-instellingen met of
zonder behandeling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt c.q. voor cliënten die niet zelf de
woonlasten betalen) niet meer vergoed vanuit de Wmo maar vanuit de Wlz/zorginstelling.
Voor cliënten die zelf de woonlasten betalen blijven de mobiliteitshulpmiddelen en roerende
woonvoorzieningen onveranderd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (Wmo)
vallen.
Mobilteitshulpmiddelen
De uitstaande mobiliteitshulpmiddelen blijven na 1 januari 2020 onder verantwoording van
de gemeenten voor onderhoud en reparatie en zullen uit gefaseerd worden tot het
hulpmiddel vervangen moet worden. Op deze manier zullen cliënten zo min mogelijk hinder
ondervinden van deze door de minister aangekondigde overheveling3. Pas wanneer een
nieuw mobiliteitshulpmiddel nodig is, zal dit lopen via het zorgkantoor (Wlz).

1
Mobiliteitshulpmiddelen zijn: rolstoelen, aangepaste fietsen, scootmobielen, aangepaste wandelwagens/buggy’s
en aangepaste autostoelen voor kinderen.
2
Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen zoals hoog-laagbedden en toebehoren, tilliften, douche/toilet/bad
voorzieningen, (anti-decubitus) matrassen, drempelhulpen, infuusstandaarden en transferhulpmiddelen.
3
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Roerende voorzieningen
Voor cliënten die niet zelf de woonlasten betalen zijn twee scenario’s denkbaar, waarover
nog concrete afspraken gemaakt moeten worden:
1. Roerende voorzieningen worden, net als mobiliteitshulpmiddelen uit gefaseerd. Om
cliënten zo min mogelijk te belasten kunt u ervoor kiezen de roerende voorzieningen
te laten staan en blijven bekostigen. Zodra een voorziening vervangen of nieuw
aangevraagd moet worden, nemen wij de voorziening in en wordt de nieuwe
aanvraag vanuit de Wlz in behandeling genomen.
2. De roerende voorzieningen worden overgenomen door de zorgorganisatie.
Indien u als gemeente de voorkeur heeft voor de werkwijze geschetst in het eerste scenario,
dan hoeft u niets te doen.
Indien u als gemeente de voorkeur heeft voor het uitwerken van het tweede scenario, dan
verzoeken wij u ons op korte termijn een overzicht te sturen van de uitstaande roerende
voorzieningen. Wij kunnen dan in overleg tot overeenstemming komen en dit zo vormgeven
dat het voor cliënten zo min mogelijk belastend is.
Met vriendelijke groet,

[Ondertekenaar]
[Functie]
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