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• Mensen die levenslang en levensbreed op zorg zijn aangewezen en die een 
beschermende en veilige woonomgeving nodig hebben (24 uur per dag zorg 
in de nabijheid of permanent toezicht). 
 

• Net zoals in de AWBZ is voor toegang tot de Wlz een ziekte, aandoening of 
beperking (‘grondslag’) nodig: de achterliggende problematiek die ertoe leidt 
dat iemand is aangewezen op zorg.  
 

• Mensen met somatische - of psychogeriatrische aandoening/ beperking of 
verstandelijke -, lichamelijke - of zintuiglijke handicap.  

 

Toegang WLZ 



 
Van AWBZ naar Wlz, Wmo en Jw 

• Het aantal geldige indicaties (CIZ) voor de grondslag VG neemt voortdurend 
toe.  

• Het aantal besluiten neemt af. Er zijn dus meer cliënten met een zorgvraag 
die steeds minder vaak wijzigt. 
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Systeem wijziging in de toeleiding 

Tot  2015 

 

• AWBZ 

 
– CIZ indicatie (6 weken) 

– Alle vormen; ambulant tot 
aan verblijf met en zonder 
behandeling 

– Binnen de indicatie passend 
alle kinderen vb en lvb 

 

Vanaf 2015 

 

• Jeugdwet voorliggend 
– Verwijzing wijk en jeugdteams 

 

• WLZ  
– nieuwe (strengere) indicaties; 

levens breed en levenslang, In 
de praktijk WLZ niet voor 8e 
levensjaar. 
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Inhoudelijke ontwikkelingen  

• Toename vroegdiagnostiek en vroeghulp;  

 

• Samenwerking onderwijs en jeugdhulp aanbieders; 

 

• Afbouw residentiele behandelcapaciteit LVB en ambulantisering; 

 

• Toename kwetsbare gezinnen met langdurige ondersteuningsvraag; 

 

• Bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling LVB vanaf 1 dec UvA 

 

 

 

 

 

 



Conclusies 

• Sector vb lvb zal (tijdelijk) groeien onder Jeugdwet op weg naar nieuw 
evenwicht Jeugd Wet en WLZ; 

• Dit vraagt om sturing over oude sectoren heen; 

• Afbouw ambulante middelen van sector naar wijkteams sluit (nog) niet 
aan, vraag naar gespecialiseerde ambulante begeleiding en behandeling 
blijft toenemen; 

• Sector bedient brede doelgroep met veel sociaal kwetsbare gezinnen en 
gemiddeld lange doorlooptijden; 

• Sector onderschrijft inhoudelijke uitgangspunten Jeugdwet en ziet hier 
veel aanknopingspunten zoals vroegdiagnostiek, zorg onderwijs en 
gezinsgericht werken, echter  wel naar “ vermogen “ van ouder en kind… 



Dank voor uw aandacht 


