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Aanleiding
Gemeenten hebben om zich goed voor te bereiden op de Wmo 2015 informatie nodig van de huidige  
uitvoerders van de AWBZ. Want hoeveel mensen zijn er straks aangewezen op de Wmo? Welke beperkingen 
hebben zij en welke zorg ontvangen zij nu? Hoeveel zorgaanbieders leveren er AWBZ zorg in mijn gemeente? 
Welke producten zijn er in de AWBZ, wat is het verschil tussen de producten en welk product is het meest 
gedeclareerd?

Om deze vragen te beantwoorden leveren het CIZ, Vektis (namens zorgkantoren) en het CAK gegevenssets over de 
AWBZ aan per gemeente. Met deze gegevens kunnen gemeenten beleidsthema’s als toegang, Sociale Wijkteams, 
inkoop en Overgangsregime uitwerken en hebben ze een basis voor het maken van betere keuzes.

Leeswijzer
Voor u ligt de toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK, CIZ en Vektis. Deze handreiking laat  
zien wat u met deze informatie kunt, hoe u de cijfers moet interpreteren en hoe u beleidsvragen hiermee 
kunt beantwoorden. 

Nieuw in deel 2

In deel 2 van Zicht op cijfers is de beleidsinformatie van Vektis opgenomen. Tabellen van Vektis zijn aan  
de bestaande hoofdstukken toegevoegd. Hoofdstuk 5.5 Thema’s: Inkoop; Overgangsregime is nieuw  
toegevoegd en gaat dieper in op de prestaties in de AWBZ.

In de Inleiding kunt u lezen wat de drie organisaties voor informatie hebben aangeleverd, waar u deze informatie 
kunt vinden en waar de cijfers betrekking op hebben. Er wordt ook uitgelegd hoe u zelf aan de slag kunt gaan 
met de cijfers, bijvoorbeeld door video’s op het YouTube kanaal van deze handreiking. De inleiding eindigt met 
een aantal handige links waar u meer informatie kunt vinden over ondermeer de AWBZ.

In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd welke route de cliënt aflegt in de AWBZ van aanvraag naar zorg en welke  
uitvoeringsinstanties de cliënt tegenkomt. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de kenmerken van de rapporten met beleidsinformatie die het CIZ en het CAK  
aanleveren. In hoofdstuk 3 wordt het verschil tussen de uitvoeringsinstanties en de gegevens die zij  
aanleveren uitgelegd.

Hoofdstuk 4 gaat in op de verschillende begrippen in de AWBZ die van belang zijn voor een goede analyse  
van de gegevenssets. Het begrijpen van deze begrippen is een voorwaarde voor het goed kunnen toepassen 
van de gegevens in de beleidsinformatie van het CIZ en het CAK.

In hoofdstuk 5 worden twintig vragen beantwoord over verschillende thema’s. Bij elk van de onderdelen  
worden andere bestanden geraadpleegd en gecombineerd en worden de thema’s vanuit een ander  
perspectief bekeken.

In de bijlagen zijn naast de verklaringen van de gebruikte afkortingen in de handreiking verschillende tabellen 
opgenomen als achtergrond informatie.
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Inleiding
In januari hebben gemeenten van het CAK en CIZ een update van de beleidsinformatie over de huidige 
AWBZ cliënten ontvangen t/m 1 juli 2013. In april heeft Vektis een nieuwe gegevens geleverd. Het CIZ heeft 
informatie over het aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit. Bij hen is echter niet bekend of cliënten 
het recht op zorg verzilveren. Die informatie is te verkrijgen via Vektis en het CAK. Vektis levert informatie 
over de zorgconsumptie in zorg in natura (ZIN) in heel 2012 en 2013 en het aantal persoonsgebonden bud-
getten (PGB’s) en de totale hoogte van de budgetten in 2012. Het CAK heeft informatie beschikbaar gesteld 
over het aantal cliënten dat AWBZ- en/of Wmo-zorg afneemt en daarvoor een eigen bijdrage betaalt. Deze 
handreiking licht deze beleidsinformatie toe. Onder het kopje ‘belangrijke links’ staat waar de verschillende 
databestanden te vinden zijn. 

Zelf aan de slag met cijfers
Het CAK, CIZ en Vektis zijn constant bezig met het verbeteren van de beleidsinformatie aan gemeenten en 
werken hierbij nauw samen met het TransitieBureau Wmo. Bij de vorige leveringen hebben veel gemeenten 
externe adviesbureaus ingeschakeld om de ruwe data te analyseren en samen te vatten in tabellen en  
grafieken. Het Transitiebureau kreeg van veel gemeenten het verzoek om de informatie al bij de bron beter 
te analyseren zodat het beter bruikbaar is voor beleidsvorming en de gevoelige informatie niet naar derden 
verstrekt hoeft te worden. De dataset is daarom uitgebreid met informatie. De nieuwe datasets bevatten  
nu marktgevoelige informatie over zorgaanbieders voor intern gebruik en mogen daarom niet gedeeld 
worden met externe adviesbureaus. Het is daarom belangrijk dat gemeenten zelf in staat zijn de data  
te interpreteren. Deze handleiding helpt gemeenten daarbij door per beleidsthema verschillende vragen  
te beantwoorden met de verschillende datasets. 

Daarnaast staan op een speciaal YouTube kanaal video’s waarin uitgelegd wordt hoe u met de Excel  
bestanden zelf de (draai)tabellen en grafieken kunt maken die opgenomen zijn in deze handleiding.  
De video’s laten zien hoe u dynamische tabellen kunt maken met de cijfers van uw gemeente en hoe u  
cijfers van meerdere gemeenten in een regio kunt combineren. Als u zelf aan de slag gaat met de cijfers 
krijgt u beter zicht op de cijfers en bent u beter in staat om de AWBZ te doorgronden. 

Belangrijke links
Op het YouTube kanaal van deze handleiding staan video’s waarin uitgelegd wordt hoe u met de Excel  
bestanden van CAK en Vektis zelf de (draai)tabellen en grafieken kunt maken die opgenomen zijn in deze 
handleiding. Wij raden u aan te starten met video: CAK 1 Draaitabel maken.  

Het CIZ heeft veel cijfers en feiten over de AWBZ beschikbaar gemaakt via hun databank http://ciz.databank.nl. 
Hier kunt u rapporten voor uw gemeente of regio maken over de huidige AWBZ.

Met de rapportage Wie is de cliënt? laat het CIZ zien hoe het leven van mensen met AWBZ-zorg er uitziet.
Het is opgebouwd uit twintig portretten van mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben.

Vektis stelt via deze link https://dataportaal.vektis.nl/ de AWBZ beleidsinformatie van uw gemeente beschik-
baar. De inloggevens zijn naar een contactpersoon in uw gemeente gestuurd. Neem contact op met het 
transitie bureau via helpdesk@invoeringwmo.nl of via tel. 070-3406100 als de contactpersoon niet bekend 
is of het inloggen niet gaat.

http://www.youtube.com/channel/UCoCuOo0ZVeNM-2iArfdmrMA/videos 
http://ciz.databank.nl
http://ciz.nl/sites/ciz/files/filemanager/CIZ_Wie_is_de_client_-webversie.pdf
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Het rapport van het CAK kunt u raadplegen via Porta op de website van het CAK. U moet hiervoor  
inloggen via een beveiligde verbinding waar een certificaat voor geïnstalleerd moet zijn op uw computer.  
Een administratief Wmo medewerker van uw gemeente die verantwoordelijk is voor het doorgeven van  
de eigen bijdrage van voorzieningen aan het CAK beschikt waarschijnlijk over de inloggegevens.  
http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/z2-7-1-inloggen

In het AWBZ kompas van het Zorginstituut (voorheen College voor Zorgverzekeringen (CVZ)) kunt u alles 
lezen over de AWBZ en worden veel termen en jargon uitgelegd. http://www.zorginstituutnederland.nl/
pakket/awbz-kompas 

Het Zorginstituut heeft gebruikersgidsen uitgebracht waarin staat uitgelegd waar mensen recht op  
hebben in een instelling en waarin staat uitgelegd welke zorg en ondersteuning er aan een bepaald zorg-
zwaartepakket (ZZP) is gekoppeld http://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publieksbrochures
 

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/z2-7-1-inloggen
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/awbz-kompas
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/awbz-kompas
http://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publieksbrochures
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1.
De route van de cliënt 
De AWBZ-cliënt wordt gedurende het proces van zorgaanvraag, zorgafname en de inning van de eigen  
bijdrage opgenomen in verschillende gegevensbestanden. In het kort betekent dit dat de cliënt wordt  
opgenomen in bestanden van het CIZ, het zorgkantoor, de zorgaanbieder en het CAK. In onderstaand  
figuur geeft dit proces schematisch weer.

Figuur 1 – De route van de cliënt langs verschillende instanties in het huidige proces bij de AWBZ

De indicatiestelling wordt in de AWBZ behandeld door het CIZ. Het CIZ bepaalt voor welke vormen van AWBZ-
zorg de cliënt in aanmerking komt en legt deze vast in een indicatiebesluit. In het indicatiebesluit staat een 
bepaalde bandbreedte van zorg. De daadwerkelijke zorgafname kan hiervan afwijken. De zorginkoop en 
zorgtoewijzing wordt geregeld door het zorgkantoor. Het zorgkantoor maakt afspraken met zorgaanbieders 
en verwijst de cliënt door naar een passende zorgaanbieder.

Het werkelijk aantal ontvangen uren zorg van de cliënt wordt vervolgens doorgegeven aan het CAK.  
Het CAK int de eigen bijdrage op basis van het werkelijk aantal ontvangen uren zorg. Het zorgkantoor heeft 
een handhavende functie om te zorgen dat zorgaanbieders tijdig de juiste informatie aanleveren zodat  
het CAK de juiste hoogte van de eigen bijdrage kan vaststellen. De eigen bijdrage is gebaseerd op basis van 
leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.

 Stap 1
Indicatiestelling

CIZ

 Stap 3
Zorglevering

Zorgaanbieder

 Stap 2
Zorginkoop

Zorgkantoor

 Stap 4
Zorgdeclaratie

CAK

Stap 1 - De individuele 
zorgaanvraag start  
met indicatiestelling  
bij Centrum  
Indicatiestelling Zorg

Stap 2 - Het zorgkantoor 
gaat op zoek naar een 
geschikte zorgaanbieder 
die aan de zorgvraag van 
de cliënt kan voldoen

Stap 3 - De zorgaanbieder 
levert de met het zorg - 
kantoor in overeenstemming  
bepaalde zorg aan de cliënt

Stap 4 - Het Centraal 
Administratie Kantoor 
declareert de eigen bijdrage 
aan de cliënt
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2.
De kenmerken  
van de verschillende 
rapporten
Doordat iedere instantie een eigen taak heeft in het proces, registreren de instanties hun gegevens voor 
verschillende doelen en op verschillende wijze. Dit verschil in systeemdoeleinde en wijze van registreren 
zorgt ervoor dat de rapporten die u ontvangt, niet dezelfde informatie weergeven. Het onderstaande figuur 
kan u helpen de rapporten in de juiste context te plaatsen en helpen de getallen op een goede manier  
te interpreteren.

Figuur 2 – De opname van de cliënt in verschillende rapporten in het huidige proces bij de AWBZ

 Stap 1
Indicatiestelling

 Stap 3
Zorglevering

Zorgaanbieder

 Stap 2
Zorginkoop

Zorgkantoor

 Stap 4
Zorgdeclaratie

•	 Toegang	tot	AWBZ 
•	 	Indicatie	geeft	aan	in	

welke functie-klasse 
de zorgaanvrager is 
ingedeeld

•	 	Indicaties	op	basis	van	
een bandbreedte; het 
werkelijk te nuttigen 
aantal	uren	hoeft	 
niet gelijk te zijn aan 
het maximum in deze 
bandbreedte.

•	 	Uiting	toegewezen	 
AWBZ zorg op basis van 
functieklasse

•	 	Indicatie	voor	mogelijk	
te ontvangen aantal 
uren is op basis van een 
bandbreedte

•	 	Jongeren	met	psychiat-
rische grondslag worden 
geregistreerd bij Bureau 
Jeugdzorg	en	niet	bij	CIZ

Re
gi

st
ra

tie
Sy

st
ee

m
do

el

CIZ CAK

Registratieverschillen over de gehele bredte van het AZR-registratiesysteem

•	 	Zorgkantoor	koopt	 
zorg in bij aanbieders  
in de regio gelet op  
de prijs - kwaliteit 
verhouding

•	 	Zorgkantoor	maakt	
afspraken met zorg-
aanbieders

•	 	Heeft	handhavende	
functie opdat zorgaan-
bieders gegevens correct 
aan CAK doorgeven

•	 	Het	aantal	uren	zorg	
in overeenkomst met 
afspraak zorgkantoor

•	 	Levert	het	aantal	 
ontvangen zorguren van 
de cliënt aan het CAK

•	 	Het	CAK int de eigen 
bijdrage gekoppeld aan 
CIZ functie-klasse en 
werkelijk ontvangen 
aantal uren zorg per 
zorgperiode (4 weken), 
waarbij 13 zorgperiodes 
één jaar vormen

•	 	Hoogte	eigen	bijdrage	
wordt gecorriceerd door 
leeftijd,	inkomen	en	
gezinssamenstelling

•	 	Toewijzing	budget	per	
regio per aanbieder

•	 	Inzicht	in	beschikbaar	
budget per regio

•	 	Kennis	over	aantal	
aanbieders in de regio

•	 	Het	aantal	geleverde	
uren zorg per cliënt 
wordt geregisteerd

•	 	Deze	gegevens	worden	
doorgestuurd aan het 
CAK; datum ontvangst 
is afhankelijk van  
registratiesnelheid  
van de instelling

•	 	Het	aantal	zorguren	
wordt soms in  
dag delen geleverd in  
plaats van aantal uren

•	 	Het	CAK ontvangt 
gegevens van de  
belastingdienst, de GBA, 
UWV, gemeenten en  
de zorgaanbieders

•	 	De	jeugdigen	onder	 
de 18 jaar en Pgb-
houders staan niet in 
dit bestand
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3.
Verschil en overlap 
tussen gegevens CIZ, 
Vektis en CAK
Dit stuk geeft het verschil en de overlap weer tussen de beleidsgegevens 
van CAK, CIZ en Vektis. 

Het CIZ levert met de rapportage ‘Op weg naar andere zorg’ informatie over de indicaties en grondslagen
van de huidige AWBZ cliënten die straks onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komen.
De rapportage is verkrijgbaar op verschillende geografische niveaus, waaronder wijk, gemeente en zorg-
kantoorregio. ‘Op weg naar andere zorg’ biedt gegevens vanaf 1 januari 2010 t/m juli 2013.

Vektis heeft in de zomer van 2013 een eerste oplevering gedaan van beleidsinformatie aan alle gemeenten 
gericht op de zorg die overgaat naar de Wmo. Met deze informatie kon de gemeente een inschatting maken 
van het aantal cliënten en de kosten. In deze huidige levering is dit uitgebreid met informatie over het jaar 
2013 voor Zorg in natura en het jaar 2012 voor PGB. Ook wordt informatie over de zorgaanbieders in uw 
gemeente getoond. Het grote verschil met het bestand dat Vektis in juni van 2013 beschikbaar stelde is dat 
de gegevens nu geselecteerd zijn met behulp van de indicatiegegevens van het CIZ. Daardoor is een goede 
selectie gemaakt voor de persoonlijke verzorging die wel en niet naar gemeenten overgaat. Daarnaast is 
door de koppeling met het CIZ inzichtelijk geworden welke verzekerden met een verblijfsinidicatie de indi-
catie extramuraal verzilverd hebben. Voor de selectie van ZIN is een tabel van het ministerie van VWS aange-
houden met de verdeling van huidige AWBZ-prestaties naar de verschillende wettelijke kaders volgens de 
huidige wetsvoorstellen en wijzigingen die ingaan per 1 januari 2015 (Jeugdwet, Wmo 2015, Wlz en Zvw).
De aantallen en budgetten van de Vektis levering van april 2014 zullen door de wijzigingen lager uitvallen 
dan van de vorige levering van juni 2013.

Het CAK-rapport geeft een beeld van het aantal unieke cliënten dat begeleiding vanuit de AWBZ afneemt  
en het aantal mensen in ZZP 1 t/m 4 in de eerste 6 zorgperiodes van zowel 2012 als 2013. Het toont bij welke aan-
bieder de cliënten de zorg afnemen en bij de begeleiding ook de zorgafname per leefeenheid (in aantal uren  
en dagdelen). Het geeft ook inzicht in de samenloop met andere AWBZ-zorg of met de Wmo. De informatie biedt 
uitsluitend inzicht in zorg van cliënten die een eigen bijdrage moeten betalen en niet van mensen met een PGB. 
Het gaat om geanonimiseerde gegevens. Het CAK kan speciale doelgroepen zoals PTZ er niet uit filteren.  
Het bestand bevat dus meer klanten, voor met name begeleiding individueel, dan dat er overkomen naar de Wmo.

http://www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/overzicht-verdeling-awbz-over-jeugdwet-wmo-2015-wet-lz-en-zorgverzekeringswet
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Verschillen tussen CIZ, Vektis en CAK
De gegevens van CIZ betreft het aantal klanten dat op een peildatum (bijvoorbeeld 1 juli 2013) een geldige indi-
catie heeft. Het Vektis bestand geeft iedere persoon weer waarvoor in een heel jaar een declaratie voor is  
ingediend voor een prestatie. Het Vektis bestand geeft een hogere aantal klanten weer, omdat er ook personen 
tussen zitten die in dat jaar zijn overleden, uit zorg zijn gegaan, nieuw in zorg zijn gekomen of waar het hele 
jaar door zorg voor is gedeclareerd. Het CAK geeft het aantal unieke personen weer die in een zorgperiode van 
vier weken een eigen bijdrage hebben betaald voor ontvangen zorg. Het bestand geeft niet een heel jaar weer 
zoals Vektis (een jaar bestaat uit 13 zorgperiodes), maar alleen zorgperiode 1 t/m 7. De personen die in periode 
1 worden weergegeven zullen voor een deel andere personen zijn dan die in periode 7 worden weergegeven. 
Het CAK geeft ook het aantal unieke personen voor deze 7 periodes weer. Dit getal zal hoger zijn dan het aantal 
personen dat in één zorgperiode wordt weergegeven om dezelfde redenen die bij Vektis zijn genoemd. 

Onderstaande grafiek geeft het aantal unieke personen in heel Nederland weer die bij de drie uitvoerings-
organisaties bekend zijn in het kader van de AWBZ. Met de geanonimiseerde gegevens is gekeken welke 
personen in 1 jaar bekend zijn bij de organisaties door een indicatie, declaratie of eigen bijdrage. De overlap 
van de gegevens van het CIZ, Vektis en het CAK is in deze Venn diagram weergegeven.

In het Vektis bestand staat bij ‘Tabel 3: Totaal aantal cliënten met indicaties voor zorg dat overgaat naar de 
Wmo, maar zonder zorg’ onder het tabblad ‘totalen_1’ weergegeven welke mensen wel een indicatie heb-
ben in uw gemeente, maar geen zorg hebben ontvangen. In het bovenstaande Venn diagram is dit voor 
Nederland weergegeven onder punt 6 en 7. De mensen onder 6 hebben Wmo ondersteuning ontvangen 
waarvoor ze een eigen bijdrage betalen en daarnaast hebben zij een indicatie voor AWBZ zorg, maar ze heb-
ben geen AWBZ zorg ontvangen.

Aantal unieke personen: 1.293.600 CIZ: 1.017.600 personen
Vektis (AWBZ en/of pGB): 916.800 personen
CAK: 952.500 personen

653.800

32.40080.300

55.200 2.300

241.300

228.300

7. Personen die wel 
een indicatie hebben, 
maar geen zorg 
hebben ontvangen

1. Personen die  
geen eigen bijdrage 
betalen

2. Personen met een 
declaratie, maar geen 
indicatie of eigen 
bijdrage

6. Personen met een 
indicatie en eigen 
bijdrage, maar geen 
declaratie

3. Personen met een 
declaratie en eigen 
bijdrage, maar geen 
indicatie

5. Personen met 
alleen Wmo-zorg

4. Personen met een 
indicatie, declaratie 
en eigen bijdrage
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4.
Begrippen
Begeleiding
Begeleiding is een functie binnen de AWBZ waarmee bij vele aspecten van iemands leven activiteiten  
worden aangeboden en ondersteuning wordt geboden. Begeleiding is er op gericht de zelfredzaamheid  
van de verzekerde te handhaven of te bevorderen. Er zijn twee functies begeleiding:
•	 Begeleiding individueel geleverd per uur  
•	 Begeleiding groep geleverd per dagdeel (4 uur)
Begeleiding groep wordt ook wel dagactiviteit, dagverzorging en dagbesteding genoemd.

Leeftijd in categorieën
Zowel het CAK, CIZ als Vektis registeren de leeftijd van cliënten in dezelfde zeven categorieën. 

Jeugd Beroepsbevolking Ouderen

0 - 11 jaar 18 - 49 jaar 65 - 74 jaar

12 - 17 jaar 50 - 64 jaar 75 - 84 jaar

85 jaar en ouder

Deze categorieën zijn bewust gekozen en volgen de levensloop van mensen. Bij elk van deze categorieën 
zijn andere gebeurtenissen in een mensenleven dominant die invloed hebben op de zorgbehoefte.  
In bijlage 5 staat ter illustratie een lijst met gebeurtenissen die (grote) invloed hebben op mensen en hun 
vraag naar zorg en ondersteuning, waarbij natuurlijk grote verschillen mogelijk zijn tussen personen.  
Sommigen mensen hebben al op hun 55ste forse ouderdomsklachten en anderen zijn op hun 75ste nog vitaal. 
Mensen met een verstandelijke handicap en GGZ-ers krijgen vaak eerder ouderdomsklachten dan de rest  
van de bevolking. De categorie 50 – 64 jaar is daarom interessant, omdat mensen hier in de levensfase van 
afhankelijke oudere kunnen zitten, terwijl de meeste mensen vaak 10 of 15 jaar later in deze fase zitten.

Prestaties of producten
Prestaties zijn de activiteiten en verrichtingen die een zorgaanbieder in rekening kan brengen. Op de site 
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staan alle AWBZ prestaties (producten) omschreven met de bijbe-
horende tarieven. De genoemde NZa tarieven zijn maximale tarieven. Aanbieders mogen zorg in natura 
(ZIN) leveren als ze voldoen aan de geschiktheidseisen van het zorgkantoor. Het percentage van het maxi-
male tarief wat een aanbieders krijgt wordt bepaald op basis van aanvullende kwaliteitseisen die het zorg-
kantoor stelt. Hieronder staan de voor de Wmo relevante prestaties. In bijlage 3 ‘Overzicht hervorming 
AWBZ voor volwassenen’ staat welke onderdelen er onder de verschillende wetten vallen in 2015. In het 
Vektis bestand staan de prestaties van dagbesteding en vervoer onder de kop begeleiding groep en behande-
ling groep. De prestaties in het Vektis bestand onder behandeling groep komen ook onder de Jeugdwet en 
de Wmo te vallen. De prestaties zijn namelijk wel dagactiviteiten die aan klanten worden geleverd waar het 
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CIZ de functie begeleiding groep voor heeft geïndiceerd en niet de functie behandeling groep of behande-
ling individueel. Personen waar de functie behandeling voor is geïndiceerd en de daarbij behorende presta-
ties gaan niet over naar de Wmo.

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2014.  
Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ.  
Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten.  

Het ministerie van VWS heeft een tabel gemaakt met de verdeling van huidige AWBZ-prestaties naar  
de verschillende wettelijke kaders volgens de huidige wetsvoorstellen en wijzigingen die ingaan per  
1 januari 2015 (Jeugdwet, Wmo 2015, Wlz en Zvw). Deze tabel is ook door Vektis gebruikt voor de selectie  
van de gegevens.

Grondslag
Een cliënt kan alleen aanspraak maken op AWBZ-zorg als voor hem een grondslag kan worden vastgesteld. 
Dit is een aandoening, beperking of handicap waardoor de cliënt kan zijn aangewezen op zorg.  
Een omschrijving van de grondslagen zijn hier te vinden. Er zijn zes grondslagen:

•	 Somatische aandoening/beperking (SOM);
•	 Psychogeriatrische aandoening/ beperking (PG);
•	 Psychiatrische aandoening/ beperking (PSY);
•	 Lichamelijke handicap (LG);
•	 Verstandelijke handicap (VG);
•	 Zintuiglijke handicap (ZG). 

Bij de meeste aandoeningen is het vrij helder welke grondslag erbij hoort, maar bij sommige aandoeningen 
zijn meerdere grondslagen mogelijk. Aandoeningen zoals NAH (niet aangeboren hersenletsel),  
CVA (Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen.  
In het dagelijks taalgebruik wordt een CVA ook een beroerte genoemd) en syndroom van Korsakov,  
waarbij zowel lichamelijke als cognitieve beperkingen kunnen voorkomen, kunnen onder meerdere  
grondslagen vallen. Zo kan een NAH en CVA zowel onder de grondslag lichamelijke handicap en somatiek 
vallen, terwijl de cognitieve beperkingen dominant kunnen zijn ten opzichte van lichamelijke beperkingen. 
Het syndroom van Korsakov kan zelf onder drie grondslagen vallen, namelijk somatiek, psychogeriatrie  
of psychiatrie. Het is dus niet mogelijk om op basis van grondslagen algemeen geldende uitspraken  
te doen over de gehele populatie. Door niet alleen te kijken naar grondslag, maar ook naar leeftijd en  
klantprofiel (de combinatie van zorgfuncties) kunnen er uitspraken worden gedaan die meer recht doen 
aan de werkelijkheid. In hoofdstuk 3 van de CIZ indicatiewijzer staat meer informatie over grondslagen. 

Onderscheid tussen persoonlijke verzorging en begeleiding
Hoe wordt het straks na 2015 ingericht:

In de situatie na 2015 is het zo dat als iemand behoefte heeft aan ondersteuning bij dagelijkse levens-
verrichtingen, bij een zorgvraag die “verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg, of een  
hoog risico daarop” daarvoor aanspraak kan maken op wijkverpleging uit hoofde van de Zvw.  
Indien deze persoon niet voldoet aan dit criterium (geneeskundige zorg of verhoogd risico daarop),  
maar wel behoefte heeft aan ondersteuning bij zijn zelfredzaamheid, kan deze persoon hiervan melding 
maken bij de gemeente, waarna volgens de bepalingen die daarvoor gelden, wordt bezien of, en welke  

http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/verpleging-en-verzorging/Ca-300-584/ 
http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/langdurende-ggz/CA-300-582
http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/langdurende-ggz/CA-300-579
http://www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/overzicht-verdeling-awbz-over-jeugdwet-wmo-2015-wet-lz-en-zorgverzekeringswet
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/awbz-kompas/grondslagen+awbz
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/awbz-kompas/grondslagen+awbz
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vorm van ondersteuning passend is. Het is belangrijk om op te merken dat het hebben van bijvoorbeeld  
een verstandelijke beperking of GGZ-problematiek geen onderscheidend criterium is om aanspraak te  
kunnen maken op wijkverpleging op basis van de Zvw dan wel ondersteuning bij zelfredzaamheid uit  
hoofde van de Wmo 2015.  

Wanneer mensen alleen behoefte hebben aan verzorging, en geen verpleging, maken zij aanspraak  
op wijkverpleging uit hoofde van de Zvw, wanneer deze behoefte verband houdt met de behoefte aan  
geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop. Wanneer deze behoefte geen verband houdt met  
geneeskundige zorg, en een hoog risico afwezig is, kunnen mensen een beroep doen op ondersteuning  
bij zelfredzaamheid uit hoofde van de Wmo 2015. 
 
Hoe is het nu:

Van alle mensen die gebruik maken van persoonlijke verzorging wordt minder dan 1% geleverd aan  
mensen met een zintuiglijke beperking, ongeveer 2% aan mensen met een verstandelijke beperking  
en ook 2% aan mensen met psychiatrische problematiek. Het gaat in totaal om 5% van het budget van  
persoonlijke verzorging dat wordt gedecentraliseerd naar gemeenten1.
 
Een verstandelijk beperkt persoon kan zich bijvoorbeeld goed zelfstandig wassen, omdat de handelingen 
ingesleten zijn. Deze persoon heeft door de verstandelijke beperking echter wel moeite om ’s ochtends  
op tijd met de ADL handelingen te beginnen. Het maken van een week en dag planning met een begeleider  
kan dan uitkomst bieden. Dit valt nu onder de functie begeleiding, omdat de begeleider niet altijd aanwezig 
hoeft te zijn bij het uitvoeren van de handelingen. Cliënten die nu persoonlijke verzorging geïndiceerd krijgen 
voor een cognitieve beperking voortkomend uit de grondslagen PG, PSY of VG. Deze zorg met ‘de handen op de 
rug’ kan ook voor mensen met een visuele beperking worden ingezet die door deze beperking de persoonlijke 
verzorging op onvoldoende kwaliteit zelfstandig kunnen uitvoeren. Als een klant de handelingen wel met 
voldoende kwaliteit kan uitvoeren, maar moeite heeft bij het plannen en evalueren van de persoonlijke zorg, 
dan is deze klant aangewezen op begeleiding. 

Mensen met de grondslag PSY, VG of ZG kunnen aanspraak hebben op de functie persoonlijke verzorging van-
wege cognitieve beperkingen, maar ook door beperkingen in het bewegen en verplaatsen die voort komen uit 
een somatische aandoening of lichamelijke handicap die ze daarnaast hebben. In onderstaande tabel uit het 
CIZ rapport ‘op weg naar andere zorg’ (CIZ tabel 4.2.3.) is het aantal mensen weergegeven die naast de domi-
nante grondslag PSY, VG en ZG een andere secundaire grondslag hebben. De blauw gearceerde vlakken in de 
tabel betreft mensen met de grondslag psychiatrie, verstandelijke handicap of zintuiglijke handicap die als 
secundaire grondslag somatiek of lichamelijke handicap hebben. Dit zijn in totaal  22.650 mensen. In totaal 
hadden 16.925 mensen met dominante grondslag PSY, VG of ZG een geldige indicatie voor persoonlijke verzor-
ging op 1 juli 2013 (zie ook de tabel in bijlage 4). 

2 Ministerie VWS (2013) Kamerbrief 

Nadere uitwerking brief Hervorming 

Langdurige Zorg, p.4.

1 Ministerie VWS (2013) Nadere  

uitwerking brief Hervorming  

Langdurige Zorg, p.3
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Secundaire grondslag

Dominante grondslag Geen SOM PG PSY LG VG ZG Totaal

SOM 202.135 - 1.070 3.445 7.240 485 850 215.220

PG 5.110 12.210 - 335 760 15 45 18.475

PSY 65.220 13.125 95 - 705 1.535 175 80.855

LG 14.225 14.770 165 765 - 420 275 30.625

VG 25.720 5.170 55 8.395 1.725 - 415 41.475

ZG 1.910 1.725 10 170 200 150 - 4.165

Onbekend 5 - - - - - - 5

Totaal 314.320 46.995 1.390 13.110 10.625 2.605 1.760 390.820

CIZ Tabel 4.2.3 – Dominante en secundaire grondslag van cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZzorg  

met Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en/of Kortdurend Verblijf op 1 juli 2013 in Nederland.

De groep mensen met persoonlijke verzorging met grondslag PSY, VG of ZG komen onder de verantwoorde-
lijkheid van de Wmo, mits de persoonlijke verzorging geen verband houd met geneeskundige zorg,  
of een hoog risico daarop. Het is op basis van de grondslagen niet exact vast te stellen wie er persoonlijke 
verzorging krijgen op basis van behoefte aan geneeskundige zorg of verhoogd risico daarop en wie op basis 
van cognitieve beperkingen. Dit komt voor een deel doordat het CIZ bij de indicatiestelling de dominante 
grondslag vaststelt en somatiek in de regel als secundaire grondslag komt te staan als er sprake is van  
cognitieve problemen waar een andere grondslag voor is. De reden hiervoor is dat cognitieve beperkingen 
meestal zwaarder wegen dan lichamelijke beperkingen als beide aanwezig zijn. De tabel van het CIZ laat  
in ieder geval wel zien dat mensen met grondslagen PSY, VG of ZG vaker dan gemiddeld ook andere  
gezondheidsproblemen of chronische aandoeningen hebben. Dit komt doordat veel aandoeningen andere 
aandoeningen tot gevolg kunnen hebben. Mensen met het Downsyndroom hebben bijvoorbeeld relatief 
vaak bijkomende aangeboren aandoeningen en ziekten. In het nationaal zorgkompas staat hierover meer 
informatie. Daarnaast is het zo dat mensen die lang psychische problemen hebben, verslaafd zijn of op  
een sociaal minimum leven zichzelf vaak minder goed verzorgen met gezondheidsproblemen tot gevolg.  
Gemeenten worden niet verantwoordelijk voor medische problematiek, maar begeleiding kan nooit  
effectief zijn als er geen relatie is met de gezondheid van mensen. Gemeenten moeten daarom alert zijn  
op gezondheidsproblemen bij mensen met een begeleidingsbehoefte.

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/aangeboren-afwijkingen/downsyndroom/wat-is-het-downsyndroom/
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5.
Vragen en  
antwoorden bij 
beleidsthema´s 
 
5.1  Thema’s: Toegang; Samenwerking zorgverzekeraars

Vragen 1. Hoeveel nieuwe klanten komen er straks naar de gemeente?
2. Hoeveel van de mensen met begeleiding die overkomen zijn al bekend met de Wmo?
3.  Voor hoeveel mensen is er afstemming tussen de Wmo en de zorgverzekeraar of 

wijkverpleegkundige nodig, omdat ze in 2015 naast Wmo ook verpleging en/ of verzorging hebben?

Bron CAK, jan ’14, Tabel B - Samenloop

Video CAK 3 Tabel B Samenloop - zorg per functie 
http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie

In de Wmo 2015 staat het gesprek centraal waarin de zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoefte integraal onder-
zocht worden. Dit onderzoek moet helder maken of een persoon toegang krijgt tot een maatwerkvoorziening of 
dat er andere oplossingen mogelijk zijn. De gemeente zal volgens deze werkwijze een vraag voor huishoudelijke 
hulp niet los kunnen zien van een ondersteuningsbehoefte voor  begeleiding die een persoon allebei kan hebben. 
De gemeente zal de integrale behoeften aan (langdurige) ondersteuning in het gesprek moeten beoordelen. Wan-
neer er gekeken wordt naar alle langdurige zorg en ondersteuning die een persoon kan hebben, hoeveel mensen 
zijn dan echt nieuwe klanten voor gemeenten? Ondersteuning dat nu middels AWBZ functies zoals begeleiding, 
dagbesteding en kortdurend verblijf wordt geleverd, worden weliswaar straks een verantwoordelijkheid voor ge-
meenten binnen de Wmo, maar niet alle mensen met begeleiding zijn onbekenden voor de gemeente.

In het CAK bestand staat bij Tabel A het aantal personen dat extramurale AWBZ-zorg ontvangen die naar  
gemeenten overgaat. In de bovenste tabel staat het aantal unieke klanten per zorgperiode per jaar. Deze tabel geeft 
weer welke personen in die periode een eigen bijdrage hebben betaald voor zorg. In de tweede tabel staan het 
aantal unieke klanten in periode 1 t/m 7 van het zorgjaar. Het getal in de tweede tabel zal hoger zijn, omdat dit alle 
mensen zijn die op enig moment in dat jaar zorg hebben ontvangen en hiervoor een eigen bijdrage voor hebben 
betaald. Mensen die slechts 1 week in dat jaar zorg hebben ontvangen worden ook meegeteld als unieke klanten 
voor dat jaar.

Samenloop van functies per persoon

In Tabel B – Samenloop van het CAK is te zien welke mensen er nu al bekend zijn bij de Wmo en welke andere 
AWBZ functies zij hebben. Het CAK registreert voor het heffen van de eigen bijdrage de combinaties van  
functies die ene persoon heeft. Als uw gemeente over huishoudelijke hulp of een traplift geen eigen bijdrage 
heft, dan worden deze mensen niet meegenomen in het bestand van het CAK. Kinderen zijn ook uitgesloten, 
omdat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Ook de pgb’s zijn niet weergegeven. Het CAK ziet namelijk 
alleen het bedrag aan PGB voor Wmo of AWBZ, maar weet niet welke voorziening het PGB is toegekend.
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Grafiek 1 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel B – Samenloop

Tabel 1 en grafiek 1 geven per groep van functiecombinaties weer welke soorten AWBZ of Wmo zorg een 
persoon heeft. Hiermee is af te leiden hoeveel mensen er straks van de Wmo of de Zvw afhankelijk zijn of 
van beide wetten. In de tabel samenloop is zichtbaar hoeveel mensen er een combinatie van de volgende 
functies (individuele voorzieningen) hebben:
•	 Hulp bij Huishouden
•	 Hulpmiddelen en Voorzieningen
•	 Begeleiding dagdeel 
•	 Begeleiding uur  
•	 Persoonlijke verzorging
•	 Verpleging   

In totaal zijn er 64 functiecombinaties mogelijk tussen deze zes functies. Al deze combinaties zijn weergegeven 
in bijlage 2. In grafiek 1 staan de 64 functiecombinaties samengevat in 7 groepen. De samenloop is van belang 
bij keuzes rondom de toegang tot de Wmo. Het geeft ondermeer aan voor hoeveel mensen er samengewerkt 
moet worden met de verzekeraar en/of de wijkverpleegkundige en welke mensen er al bekend zijn bij de Wmo. 
Belangrijke opmerking hierbij is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende grondslagen van 
mensen. In de groep verpleging en verzorging (V&V) zitten ook mensen die wel naar de gemeente overgaan 
met hun persoonlijke verzorging, omdat ze als dominante grondslag PSY, VG of ZG hebben. 

Zorgjaar 2012

Groep Functie combinaties Aantal klanten Wmo 2015 Zvw

1. Alleen Wmo 674 42,0% 674

2. Wmo en V&V 263 16,4% 263 263

3. Alleen V&V 221 13,8% 221

4. Alleen BG 183 11,4% 183

5. Wmo, BG en V&V 111 6,9% 111 111

6. BG en V&V 94 5,9% 94 94

7. Wmo en BG 57 3,6% 57

Eindtotaal 1.603 100,0% 1.382 689

Tabel 1 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel B – Samenloop (het betreft aantallen van de fictieve gemeente Atlantis)

3,6%

42%

16,4%

13,8%

11,4%

6,9%

5,9% Alleen Wmo

Wmo en V&V

Alleen V&V

Alleen BG

Wmo, BG en V&V

BG en V&V

Wmo en BG
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Tabel 1 geeft antwoord op de volgende beleidsvragen:
1. Hoeveel nieuwe klanten komen er straks naar de gemeente?

2.  Hoeveel van de mensen met begeleiding die overkomen zijn al bekend met de Wmo? 
In totaal komen er 708 mensen met begeleiding naar de Wmo (Combinaties 2, 4, 5, 6 en 7). Dit zijn niet 
allemaal mensen die niet bekend zijn in de Wmo. Een deel van de klanten (262) die overkomen vanuit de 
AWBZ naar de Wmo 2015 zijn nu al bekend via de Wmo (combinatie 5, 6 en 7). De gemeente weet alleen 
hun begeleidingsbehoefte niet. Er komen 277 mensen met een vorm van begeleiding naar de gemeenten 
die we nu nog niet kennen via de Wmo (combinaties 4 en 6). In totaal zijn er straks 1.382 mensen in de 
Wmo 2015 in deze fictieve gemeente, waarvan er 674 alleen Wmo ondersteuning krijgen. 

3.  De gemeente wil integraal werken vanuit het principe 1 klant/ huishouden, 1 plan. Voor hoeveel mensen is er afstemming tussen de Wmo  

en de zorgverzekeraar of wijkverpleegkundige nodig, omdat ze in 2015 naast Wmo ook verpleging en/ of verzorging hebben? 
De gemeente moet straks afstemmen met de zorgverzekeraar en/ of de wijkverpleegkundige met alle  
mensen die verpleging en verzorging hebben. Dit zijn in totaal 468 mensen (combinaties 2, 5 en 6).  
Van het totaal aantal klanten met langdurige ondersteuning vanuit Wmo en Zvw in 2015 heeft 42% alleen 
Wmo, 13,8% alleen Zvw en de overige 44,2% valt onder de Wmo en de Zvw in 2015. In de twee rechter  
kolommen van tabel 1 staat weergegeven hoeveel mensen in totaal er onder de Wmo 2015 en welke onder 
de Zvw komen te vallen. In het blauw gearceerd staan de mensen die niet in onder de andere wet komen.

Functiecombinaties bij het CIZ

Het CIZ heeft in het rapport ‘Op weg naar andere zorg’ ook functiecombinaties (daar functiecategorieën 
genoemd) staan die overeenkomen met de CAK categorieën. In tabel 5.2.1. op pagina 18 van het rapport  
laat het CIZ zien wat per grondslag de verdeling is over de verschillende categorieën. Wat opvalt in deze  
tabel is dat de twee doelgroepen waar de Wmo nu nog het relatief weinig mee te maken heeft (psychiatrie 
en verstandelijke handicap) bijna altijd extramurale begeleiding hebben. Alleen begeleiding individueel 
komt het meest (60%) voor onder deze groep. Bij verstandelijke handicaps zie je daarnaast dat als er 
persoonlijke verzorging is er in de meeste gevallen meer dan twee functies zijn (categorie 9, 10, 11) of alleen 
thuiszorg is (BG-IND + PV). 

De groep somatiek (85%) en in mindere mate lichamelijke handicap (40%) hebben in de meeste gevalleen 
alleen verpleging en/ of persoonlijke verzorging. Zoals blijkt uit de CAK samenloop tabel zullen deze groe-
pen (waarschijnlijk de helft van de net genoemde percentages) naast deze AWBZ zorg Wmo ondersteuning 
krijgen (HH of H&V). Wat opvalt bij psychogeriatrie is dat veel van de mensen met deze grondslag meerdere 
soorten extramurale zorg hebben. Ze hebben ook vaak BG-GRP in combinatie met PV en/ of BG-IND. De dag-
besteding wordt voor dementerende vaak ingezet om ze te blijven activeren en daarnaast de mantelzorger 
te ontlasten. Het aantal mensen met psychogeriatrie dat thuis woont is het grootst in de leeftijdscategorie 
75 – 84 jaar. Dit komt doordat dementerende of jonger overlijden of door het verergeren van de beperkingen 
(vaak lichamelijk en cognitief ) niet meer thuis kunnen blijven wonen op hogere leeftijd. 

Functiecategorie SOM PG PSY LG VG ZG

1. PV-sec 70% 10% x 30% x 10%

2. PV + VP 15% x x 10% x x

3. PV + BH (+VP) x 5% x x x x

4. BG-IND-sec x 5% 60% 10% 60% 40%

5. BG-IND + PV x 10% 5% 10% 5% 10%

6. BG-GRP-sec x 20% 15% 10% 5% 10%

7. BG-GRP + PV 5% 25% x 10% x 5%

8. BG-IND + BG-GRP (sec) x 5% 15% 5% 10% 10%
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Functiecategorie SOM PG PSY LG VG ZG

9. BG-IND + BG-GRP + PV x 10% x 5% 5% 5%

10. BG + VP/ BH (+PV) 5% 15% x 10% 5% 5%

11. KVB (+BG-IND/ BG-GGRP/ PV/ VP/ BH) x x x x 5% x

12. PTZ x x x x x x

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CIZ Tabel 5.2.1 – Verdeling per grondslag van cliënten met een indicatie voor Begeleiding, Persoonlijke Verzorging  

en/of Kortdurend Verblijf over de functiecategorieën op 1 juli 2013 in Nederland

Aantal nieuwe klanten per jaar

In het CIZ rapport ‘op weg naar andere zorg’ staat in Tabel B.1 op pagina 30 hoeveel cliënten er per jaar  
voor het eerst een indicatie aanvragen en hoeveel mensen een herindicatie. Tabel B.2 geeft weer hoeveel 
indicaties personen per jaar krijgen. Dit geeft een indruk hoeveel nieuwe cliënten u kunt verwachten in 
2015. Het geeft ook een inschatting hoeveel mensen er in het overgangsrecht vallen en hoeveel mensen  
in een jaar een nieuw aanbod zullen vragen onder de Wmo 2015. Een herindicatie kan betekenen dat  
de indicatie afloopt, maar ook dat de zorgvraag is veranderd en er meer of minder zorg nodig is.  
Een veranderende zorgvraag in 2015 betekent dat een eventueel overgangsrecht vervalt en dat de gemeente 
een nieuw aanbod volgens de Wmo 2015 moet doen. Het aantal cliënten dat twee keer of vaker een indicatie 
per jaar krijgen zegt niet alles over een veranderende zorgvraag, maar heeft te maken met de manier  
waarop het CIZ indiceert. Zo kunnen aanbieders via een standaard indicatie besluit (SIP) direct zorg inzetten 
voor bijvoorbeeld 2 weken. Dit is handig als iemand direct zorg nodig heeft en er geen tijd is om een  
aanvraag in te dienen. Het betekent wel vaak dat deze persoon hierdoor meerdere indicaties per jaar krijgt. 
Een gemeente kan hierin natuurlijk andere keuzes in maken.

Aantal indicaties 2010 2011 2012

Eerste indicatie 102.725 103.290 97.575

Herindicatie 444.435 434.655 434.090

Totaal aantal indicaties 547.155 537.945 531.665

CIZ Tabel B.1 – Aantal indicatiebesluiten voor cliënten afgegeven in 2010, 2011 en 2012 voor de functies Begeleiding,  

Kortdurend Verblijf en/of Persoonlijke Verzorging in Nederland verdeeld naar eerste indicatie en herindicatie.

5.2 Thema: Toegang, inkoop

Vraag 4.	Wat	is	de	zorgvraag	per	leeftijdscategorie?

Bron CAK, jan ’14, Tabel D – Zorgafname per leefeenheid  
Vektis, april ’14, Tabblad 6:  Gegevens op cliëntniveau ZIN  (gegevens 2012) 
Tabblad 7:  Gegevens op cliëntniveau ZIN  (gegevens 2013)

Video CAK 1 Draaitabel maken                                  
http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie

Leeftijd is naast grondslag een goede indicator voor de zorgbehoefte van een persoon. Jongeren met een 
handicap willen bijvoorbeeld meestal net als normale jongeren een relatie, werk en zelfstandig wonen. 

http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie


19   Zicht op cijfers TransitieBureau   juni 2014

Ondersteuning kan hierdoor ingezet worden met een perspectief gericht op ontwikkeling. Bij ouderen die 
steeds kwetsbaarder worden zijn andere zaken belangrijk. Bij hen is het van belang dat de ondersteuning 
inspeelt om hen zolang mogelijk vitaal en actief te houden. De leeftijd zegt kortom veel over hoe een  
gemeente voorzieningen in moet richten. 

Aantal Klanten per functie, Zorgjaar 2012, Zorgperiode 1

18 - 49 jaar 50 - 64 jaar 65 - 74 jaar 75 - 84 jaar 85 plus Totaal

Begeleiding per uur 77 42 24 24 30 197

Begeleiding per dagdeel 40 22 25 30 36 153

Totaal 117 64 49 54 66 350

Tabel 4 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel D – Zorgafname per leefeenheid

Grafiek 4 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel D – Zorgafname per leefeenheid  

In het CIZ rapport ‘op weg naar andere zorg’ staat op pagina 13 in tabel 4.1.1 het aantal unieke klanten  
met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg met Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en/of  
Kortdurend Verblijf  naar leeftijd (zie bijlage 4). Tabel 4.1.1. in het CIZ rapport ‘op weg naar andere zorg’  
zal een iets ander beeld geven dan tabel 4 van deze handleiding, omdat in deze tabel het aantal klanten  
per functie zijn weergegeven en in de CIZ tabel staan unieke klanten. 

Hierdoor lijkt het alsof het aantal klanten toe neemt in de categorie 85 jaar en ouder. In de meeste gemeen-
ten en in heel Nederland neemt het aantal extramurale klanten in categorie 75 – 84 jaar echter fors toe ten 
opzicht van de categorie 65 -74 jaar en is het aantal klanten in de categorie van 85 jaar en ouder vervolgens 
weer lager. Wanneer er gekeken wordt naar het klanten per functie zal aantal functies bij mensen van 85 jaar 
en ouder misschien niet zo fors afnemen. Dit is te verklaren doordat mensen die op die leeftijd nog thuis 
wonen meer zorg nodig hebben en dus meerder functies. In gemeenten waar veel ouderen zorg krijgen 
vanuit lage zorgzwaartepakketten zal dit beeld mogelijk anders zijn dan in gemeenten waar al meer extra-
muraal zorg wordt geleverd. Door de tabellen van het CAK en CIZ voor uw gemeente te vergelijken met de  
CIZ tabel van Nederland kan hier inzicht in worden verkregen. Met de Vektis tabellen 6 en 7 kan het aantal 
gedeclareerde uren per prestaties per leeftijdscategorie weer worden gegeven. Hierdoor ontstaat inzicht in 
welke prestaties veel gedeclareerd worden voor mensen in de beroepsbevolking en welke voor ouderen. Bij 
thema 5 zal hier verder op in worden gegaan.

5.3 Thema’s: Inkoop; Overgangsregime

Vragen 5. Hoeveel zorgaanbieders leveren er AWBZ zorg in mijn gemeente? 
6. Welke aanbieders hebben de meeste klanten?
7. Welke aanbieders bieden de meeste dagdelen begeleiding?
8. Welke aanbieders bieden de meeste uren begeleiding?

Begeleiding per uur

Begeleiding per dagdeel
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Bron CAK, jan ’14, Tabel D – Zorgafname per leefeenheid
Vektis, april ’14, Tabblad 4:  Totaal aantal cliënten en gedeclareerd bedrag per instelling/zorgverlener 
per	jaar	naar	type	indicatie:	ZIN

Video CAK 4 Tabel D Zorgafname per aanbieder per postcode
http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie

Inzicht in welke aanbieders in een gemeente welke soorten begeleiding aanbieden en aan hoeveel mensen 
is van belang voor het bepalen van een goede inkoop strategie en geeft inzicht in de omvang van het  
Overgangsregime. Het CAK laat het aantal klanten en het aantal dagdelen of uren begeleiding per postcode 
per leeftijdscategorie zien. Vektis geeft daarnaast ook inzicht in het gedeclareerde budget in de hierboven 
genoemde tabellen.

In onderstaande grafiek is het marktaandeel weergegeven per aanbieder op basis van het aantal klanten.  
Er zijn honderden aanbieders van AWBZ zorg en elke aanbieder die voldoet aan de geschiktheidseisen kan  
in principe gecontracteerd worden door het zorgkantoor en in een gemeente zorg leveren. In de grafiek  
van de onderstaande fictieve gemeente Atlantis is te zien welke aanbieders het grootste zijn. In veel  
gemeenten zijn er een paar grote aanbieders en veel kleine aanbieders. Zoals te lezen in de informatiekaart 
‘Overgangsregime’ heeft een AWBZ cliënt recht op continuering van de huidige zorg, onder de zelfde  
condities. Dit betekent niet per definitie ook dezelfde aanbieder, maar van de gemeente wordt wel verwacht 
dat zij in 2014 in overleg treedt met de aanbieder waar de cliënt zorg ontvangt, met als doel om op  
acceptabele voorwaarden tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan kan het voorkomen dat de 
cliënt naar een andere, wel gecontracteerde aanbieder van zijn keuze moet overstappen, net zoals  
dat onder de AWBZ het geval zou zijn. Met de informatie uit deze grafiek kan er bekeken worden met welke 
aanbieders afspraken gemaakt moeten worden in het kader van het overgangsregime. 

Grafiek 3 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel D – Zorgafname per leefeenheid
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http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie
http://www.invoeringwmo.nl/informatiekaarten
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5.4  Thema’s: Inkoop; Overgangsregime; Sociale wijkteams

Vragen 9.	Welke	aanbieders	bedienen	de	meeste	klanten	in	de	leeftijd	van	18	tot	65	en	van	65	jaar	en	ouder?
10. Welke aanbieders bieden welke zorg voor hoeveel mensen in de verschillende wijken?
11. In welke wijk wonen de meeste ouderen die zorg ontvangen?
12.  In welke wijk wonen de meeste mensen in de beroepsbevolking die zorg ontvangen?  

Hoeveel van deze mensen hebben er een dagbesteding?

Bron CAK, jan ’14, Tabel D – Zorgafname per leefeenheid

Video CAK 4 Tabel D Zorgafname per aanbieder per postcode
http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie

Inzicht in het aantal klanten en zorggebruik per wijk of postcode gebied is van belang bij het inrichten van 
lokale toegangspoorten zoals de sociale wijkteams en het bepalen van inkoop kavels. Bij deze thema’s is het 
van belang te weten welke aanbieders in welk postcode gebied de meeste klanten hebben. Een aanbieder 
kan een groot marktaandeel hebben in de gehele gemeente, maar in een bepaald gebied misschien een 
kleine speler zijn. Als u wijkgericht wilt gaan werken dan is de informatie zoals in tabel 5 van belang om te 
bepalen wat de belangrijkste spelers en problematiek is per gebied.

Tabel 5 laat het aantal klanten per aanbieder per postcode zien voor begeleiding individueel (per uur) en 
begeleiding groep (per dagdeel). Wat opvalt aan deze tabel is dat in postcode 1114 mensen wonen die op 
maar liefst 9 locaties dagbesteding afnemen. Deze locaties bevinden zich niet allemaal in dit postcode  
gebied en mensen worden hier waarschijnlijk naar vervoert door de aanbieder. Er kunnen verschillende 
verklaringen zijn voor de veelheid aan locaties. Los van de keuzevrijheid van mensen kan de verklaring 
liggen in verschillende beperkingen waar de dagbestedingscentra in gespecialiseerd zijn. Het CAK registreert 
de grondslag van klanten niet, maar de aard van de beperkingen kan wel achterhaald worden door de  
soort zorgaanbieder die de zorg verleend. Er kan nog nauwkeurig een uitspraak hierover worden gedaan 
door leeftijdscategorieën toe te voegen aan de draaitabel, zoals weergegeven in tabel 6. 

Zorgjaar 2013, Zorgperiode 1

Aantal van Geanonimiseerde BSN Leeftijdscategorie:	18	jaar	en	ouder

Zorgaanbieder per postcode Begeleiding per dagdeel Begeleiding per uur Eindtotaal

1113 3 1 4

Algemeen verpleeghuis Noord 1 1

Hervormd Zorgcentrum 1 1

Oost west thuisbest 1 1

Stichting NAH Begeleiding 1 1

1114 24 14 38

Algemeen verpleeghuis Noord 2 2

Algemeen verpleeghuis West 10 10

Algemeen verpleeghuis Zuid 2 2

Begeleid Wonen GGZ 2 2

Christelijke ouderen zorgtehuis 2 2

http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie
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Garantie thuiszorg 1 1

Hervormd Zorgcentrum 3 6 9

Kordaat thuiszorg 2 2

NAH Zorg 1 1

Privaat Zorg 1 1

St. Thuiszorg 2 2

Stichting NAH Begeleiding 1 1

VG, LG, ZG Aanbieder 1 1 2

Visueel gehandicapten zorg 1 1

Tabel 5 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel D – Zorgafname per leefeenheid

Tabel 6 laat zien dat veel zorgaanbieders klanten hebben van 18 tot 65 of van 65 jaar en ouder. Weinig mensen 
met GGZ of een verstandelijke beperking ontvangen na hun 65e nog extramurale zorg. Dit komt doordat deze 
mensen in het algemeen eerder ouderdomsklachten krijgen waardoor ze niet meer zelfstandig kunnen  
wonen en dan intramurale zorg krijgen of jonger overlijden dan de gemiddelde Nederlander. De intramurale 
zorg van mensen met GGZ of een verstandelijke beperkingen van 65 plus kan onder de Wmo komen te vallen 
door de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen. Door scheiden wonen en zorg zullen er in de toe-
komst steeds meer oudere gehandicapten en GGZ-ers zelfstandig of beschermd blijven wonen onder de Wmo. 

Deze tabel laat ook zien welke mensen in de beroepsbevolking dagbesteding ontvangen en dus mogelijk 
met de Participatiewet te maken krijgen. De grootste aanbieder in de leeftijd van 18 t/m 49 jaar is een aan-
bieder voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten zorg. Deze groep is in veel gemeenten 
bijna even groot is als de groep met GGZ die extramurale zorg ontvangt. GGZ-ers ontvangen echter veel vaker 
alleen begeleiding individueel en geen dagbesteding. Dit kan betekenen dat ze een andere daginvulling 
hebben zoals vrijwillig of betaald werk, maar het kan ook betekenen dat AWBZ dagbesteding te inspannend 
is en ze hoogstens naar een GGZ inloop gaan. Vanuit het perspectief van de Participatiewet vragen deze twee 
groepen om een hele andere aanpak. Door te kijken hoe dit zit bij uw gemeenten kunt u veel input krijgen 
die noodzakelijk is voor het leggen van verbindingen met de Participatiewet.

Zorgjaar 2013, Zorgperiode 5

Aantal dagdelen Begeleiding per dagdeel

Zorgaanbieder 18 - 49 jaar 50 - 64 jaar 65 - 74 jaar 75 - 84 jaar
85 jaar

en 0uder
Totaal

VG, LG, ZG Aanbieder 625 80 40 745

Algemeen verpleeghuis West 20 338 190 548

Hervormd Zorgcentrum 18 92 141 251

ABC zorg 174 38 38 250

Stichting NAH Begeleiding 8 84 87 179

Algemeen verpleeghuis Noord 30 46 16 92

St. Thuiszorg 20 23 25 68

GGZ Behandelaar en begeleider 49 11 5 65

Gehandicapten Zorg plus 54 54



23   Zicht op cijfers TransitieBureau   juni 2014

Visueel gehandicapten zorg 14 6 10 20 50

Christelijke ouderen zorgtehuis 14 12 14 40

Algemeen verpleeghuis Zuid 16 18 34

Het Hof 2 14 4 20

Zorgcentrum Hof van Eden 10 10

Ouderen zorghuis 0 0

Eindtotaal 924 237 294 523 428 2.406

Tabel 6 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel D – Zorgafname per leefeenheid

5.5 Thema’s: Inkoop; Overgangsregime

Vragen 13. Hoeveel mensen hebben een zorgzwaartepakket in ZIN in de verschillende sectoren?
14. Hoeveel mensen hebben een zorgzwaartepakket in pGB in de verschillende sectoren?
15. Wat zijn de kosten voor zorgzwaartepakketten in pGB en ZIN?
16.  Bij welke aanbieders wordt er een zorgzwaartepakket afgenomen?  Hoeveel klanten bedienen 
17. Wat is het PGB gebruik per functie per aandoening?
18. Wat is het totale PGB budget en het aantal klanten per grondslag en per functie?

Bron CAK, jan ’14, Tabel C  Zorgaanbieders per gemeente
Vektis, april ’14, 
Tabblad	2:		Totaal	aantal	cliënten	en	toegekend	budget	in	2012	naar	type	indicatie	:		PGB	
Tabblad	3:		Totaal	aantal	cliënten	en	gedeclareerd	bedrag	per	jaar	naar	type	indicatie	en	 
prestatiecode: ZIN
Tabblad 4:  Totaal aantal cliënten en gedeclareerd bedrag per instelling/zorgverlener per  
jaar	naar	type	indicatie:	ZIN
Tabblad 5:  Gegevens op cliëntniveau PGB (gegevens 2012)
Tabblad 6:  Gegevens op cliëntniveau ZIN  (gegevens 2012) 
Tabblad 7:  Gegevens op cliëntniveau ZIN  (gegevens 2013)

Video Vektis 2
http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie

Bij het inkopen van de Wmo 2015 onderdelen vanuit de AWBZ voor 2015 is het van belang dat een gemeente 
inzicht heeft in de behoeften van zijn inwoners. Deze behoeften zijn af te leiden uit de verschillende soor-
ten prestaties (producten) die een persoon krijgt van een zorgaanbieder. Op basis van de geïndiceerde func-
tie, de grondslag, mate van beperkingen en de zorgzwaarte koppelt het zorgkantoor een prestatie aan de 
functie van een persoon. Het zorgkantoor koopt jaarlijks een bepaald volume aan verschillende prestaties 
in bij zorgaanbieders. 

De tarieven van de verschillende zorg in natura (ZIN) prestaties kunnen uiteenlopen van de basis prestatie 
begeleiding individueel van € 55,34 per uur tot € 96,31 voor gespecialiseerde begeleiding individueel voor 
psychiatrie en zelf € 123,82 per uur voor begeleiding individueel speciaal voor visueel gehandicapten. Zicht 
op het volume van bepaalde prestaties is daarom noodzakelijk voor de inkoop en het overgangsregime. Het 
geeft daarnaast inzicht in hoeveel specialistische begeleiding voor bepaalde doelgroepen er in een gemeen-
te worden ingezet die echt nieuw is voor de Wmo en hoeveel basis prestaties die waarschijnlijk dichter bij 
huidige welzijnsvoorzieningen liggen.
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Vektis levert in tabblad 3 per gemeente de totale declaratie in uren en personen in 2012 en 2013 van de pres-
taties die overkomen naar de gemeente. Tabblad 4 geeft het aantal cliënten en kosten per aanbieder weer 
en tabel 5 geeft de declaratie op cliënt niveau weer. Bij persoonsgeboden budgeten (PGB’s) wordt alleen een 
budget per klasse van een functie toegekend en geen prestatie.

Tabel 7 (zie video Vektis 2) geeft per leeftijdscategorie het aantal klanten en het gedeclareerde volume weer 
per prestatie. Het toevoegen van leeftijdscategorieën aan tabel 7 heeft twee doelen. Ten eerste geeft het 
weer welke prestaties door de beroepsbevolking en ouderen worden afgenomen. De grondslagen PSY en VG 
komen het meeste voor onder de beroepsbevolking met extramurale AWBZ-zorg en onder ouderen komen 
de grondslagen SOM en PG  het meest voor. In het CIZ rapport ‘Basisrapportage AWBZ’ is dit te zien in Tabel 
6.1.1 op pagina 14. Met de Vektis tabbladden 6 en 7 kan het aantal gedeclareerde uren per prestaties per 
leeftijdscategorie weer worden geven en zo kan inzicht worden gekregen in welke prestaties veel gedecla-
reerd worden voor mensen in de beroepsbevolking en welke voor ouderen. In tabel 7 is dit weergegeven 
voor 2012. Deze tabel laat zien dat de basis prestatie H300 begeleiding voor de functie begeleiding individu-
eel bij alle leeftijdscategorieën veel ingezet is. Deze prestatie is niet leeftijds- en grondslag gebonden en 
daarom is het toevoegen van een leeftijdscategorie aan tabel 7 noodzakelijk om met de informatie van het 
CIZ een uitspraak te kunnen doen bij welke personen met een bepaalde handicap en leeftijd deze prestaties 
worden geleverd. In het CAK bestand staat bij ‘Tabel C_ Zorgaanbieders per gem’ welke aanbieders welke 
prestaties leveren. Door te kijken welke aanbieders basisproducten en welke specialistische producten leve-
ren is ook in te schatten welk profiel de personen hebben die deze zorg ontvangen. Tabel 6 die gemaakt is 
met het CAK bestand laat weer zien in welke leeftijd aanbieders welke ondersteuning leveren. Het combine-
ren van deze informatie levert dus informatie over het profiel van klanten en het profiel van aanbieders op.

Omschrijving 18-49 50-64 65-74 75-84 85+ Eindtotaal

F125 Dagactiviteit -LZA 1.492,0 237,0 65,0 1.794,0

H104 Verpleging 16,2 16,2

H120 Persoonlijke verzorging speciaal 14,8 14,8

H126 Persoonlijke verzorging 22,0 987,2 396,5 227,1 97,0 1.729,8

H127 Persoonlijke verzorging extra 0,5 4,2 0,3 1,2 6,2

H150 Begeleiding extra 120,8 134,7 29,3 284,8

H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) 486,1 319,0 120,6 50,3 976,0

H153 Gespecialiseerde	begeleiding	(psy) 2.211,7 1.735,9 564,4 142,1 4.654,1

H300 Begeleiding 5.851,8 4.295,4 1.897,1 5.504,4 2.879,0 20.427,7

H302 Begeleiding speciaal 2 (visueel) 8,3 29,2 37,5

H303 Begeleiding ZG auditief 56,0 82,0 138,0

H531 P/clt.p/dg.dl. dagactiviteit oud. basis 1.064,0 4.424,0 4.356,0 9.844,0

H533 P/clt.p/dg.dl. dagactiv. oud. spec.(pg) 856,0 2.572,0 9.948,0 6.264,0 19.640,0

H800 P/dgdl. mod.cliëntk. (som-onderst.) 824,0 524,0 16,0 1.364,0

H811 P/dgdl. dagactiv. VG licht 3.392,0 1.248,0 4.640,0

H812 P/dgdl. dagactiv. VG midden 22.008,0 3.244,0 25.252,0

H813 P/dgdl. dagactiv. VG zwaar 2.172,0 2.172,0

H832 P/dgdl. dagactiv. LG midden 112,0 1.044,0 248,0 1.404,0
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H833 P/dgdl. dagactiv. LG zwaar 1996,0 4.132,0 1.476,0 7.604,0

H873 P/dgdl. dagactiv. ZG vis. zwaar 952,0 0,0 112,0 1.064,0

Z960 Per dag vervoer dagact. GGZ 432,0 3.120,0 3.552,0

Totaal: 41.257,2 21.444,4 9.339,2 20.819,9 13.754,4 106.615,1

Tabel 7. Bron: Vektis (april ´14) Tabblad 6:  Gegevens op cliëntniveau ZIN  (gegevens 2012)

De prestaties in de gehandicapten zorg (H303, H811, H812, H813, H832, H833 en H873) worden vooral in de 
beroepsbevolking veel ingezet. Weinig gehandicapten ontvangen nog extramurale zorg boven de 65 jaar, 
omdat ze op die leeftijd meestal naar een verblijfssetting gaan. De specialiseerde dagbesteding voor psycho-
geriatrische ouderen (H533) wordt het meest ingezet in de leeftijd van 75 tot 84 jaar en minder bij mensen 
van 85 jaar en ouder. De verklaring hiervoor is dat ouderen van 85 plus met dementie wonen vaak niet meer 
thuis wonen. Onderstaande informatie is zowel voor de toegang als de inkoop relevant. De verschillende 
prestaties hebben namelijk niet alleen een ander tarief, maar de zorg heeft ook een ander doel. Het gedecla-
reerde bedrag per prestatie staat in Vektis ‘Tabblad 3:  Totaal aantal cliënten en gedeclareerd bedrag per jaar 
naar type indicatie en prestatiecode :   ZIN’. 

Budget en klanten PGB

Door met twee verschillende tabbladen uit het Vektis bestand tabellen te maken met dezelfde opmaak is 
niet alleen het budget per functie en het aantal klanten per functie weer te geven, maar ook de grondslag en 
de leeftijdscategorie. Het is mogelijk om tabel 9 te filteren per postcode. In tabel 9 is het aantal klanten wel 
te filteren per grondslag en leeftijdscategorie, maar het budget in tabel 8 niet. Deze tabellen geven inzicht 
in voor welke grondslag en welke functie mensen een budget toegekend en gebruikt hebben. Tabel 8 bevat 
unieke klanten, maar tabel 9 bevat het aantal klanten per functie, daarom kunnen de klant aantallen licht 
afwijken in beide tabellen. Een klant kan meerdere functies hebben. 

Indicatie Verzilvering Functie Personen Toegekend budget

Extramurale
indicatie

extramuraal PGB
 

BG-GRP: Begeleiding in groepsverband 23 € 227.879

BG-IND: Begeleiding individueel 61 € 503.086

PV: Persoonlijke verzorging 38 € 328.185

VBTYD: Verblijf tijdelijk 10 € 49.260

Intramurale
indicatie

extramuraal PGB
 

BG-GRP: Begeleiding in groepsverband 1 € 518

BG-IND: Begeleiding individueel 1 € 1.153

intramuraal PGB
 

2GGZ C 2 € 38.502

3GGZ C 5 € 94.767

4GGZ C 2 € 60.073

Totaal 77 € 1.303.425

Tabel 8. Bron: Vektis (april ’14) Tabblad 2: Totaal aantal cliënten en toegekend budget in 2012 naar type indicatie :  PGB
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In tabel 9 is te zien dat voor mensen met een psychiatrische aandoening en mensen met een verstandelijke 
handicap het vaakst een budget voor BG-IND en BG-GRP hebben. Mensen met een verstandelijke handicap 
hebben zowel voor PV als kortdurend verblijf (KVB/ VB-TYD) het vaakst een PGB. De meeste budgethouders 
hebben een leeftijd tussen de 18 en de 49 jaar. Het is goed om te kijken of dit beeld verschilt bij uw gemeente.

 Leeftijdscategorie 18-49 50-64 65-74 75-84 85+ Totaal

BG-GRP: Begeleiding in groepsverband 14 6 2 1 1 24

lichamelijke handicap (functiestoornis) 3 3

psychiatrische	aandoening,	psychische	stoornis 4 3 1 8

psychogeriatrische	ziekte/aandoening 1 1 2

somatische ziekte/aandoening 1 1 2

verstandelijke handicap (functiestoornis) 7 1 8

zintuiglijke handicap (functiestoornis) 1 1

BG-IND: begeleiding individueel 39 10 4 2 6 61

lichamelijke handicap (functiestoornis) 4 1 5

psychiatrische	aandoening,	psychische	stoornis 18 5 23

psychogeriatrische	ziekte/aandoening 1 2 3

somatische ziekte/aandoening 2 3 1 3 9

verstandelijke handicap (functiestoornis) 17 2 1 20

zintuiglijke handicap (functiestoornis) 1 1

PV: persoonlijke verzorging 18 7 5 1 7 38

lichamelijke handicap (functiestoornis) 5 1 6

psychiatrische	aandoening,	psychische	stoornis 1 3 4

psychogeriatrische	ziekte/aandoening 1 2 3

somatische ziekte/aandoening 1 4 4 9

verstandelijke handicap (functiestoornis) 12 1 1 14

zintuiglijke handicap (functiestoornis) 1 1 2

VBTYD: verblijf tijdelijk 10 10

lichamelijke handicap (functiestoornis) 2 2

verstandelijke handicap (functiestoornis) 8 8

Totaal 81 23 11 4 14 133

Tabel 9. Bron: Vektis (april ’14) Tabblad 5 Gegevens op cliëntniveau PGB (gegevens 2012)  
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Tabel 10 laat het aantal PGB’s voor zorgzwaartepakketten zien voor beschermd wonen dat overkot naar de 
Wmo 2015 via de centrumgemeente. In de meeste gemeenten zullen er relatief weinig PGB’s voor zorgzwaarte-
pakketten GGZ-C zijn in vergelijking tot het aantal ZIN verblijfsplekken GGZ-C.

18 - 49 50 - 64 85+ Totaal

2GGZ C 2 2

psychiatrische	aandoening,	psychische	stoornis 2 2

3GGZ C 4 1 5

lichamelijke handicap (functiestoornis) 1 1

psychiatrische	aandoening,	psychische	stoornis 3 1 4

4GGZ C 1 1 2

psychiatrische	aandoening,	psychische	stoornis 1 1 2

Totaal 6 1 2 9

Tabel 10. Bron: Vektis (april ’14) Tabblad 5 Gegevens op cliëntniveau PGB (gegevens 2012)

 

5.6 Thema’s: Scheiden wonen en zorg; Beschermd wonen

Vragen 19. Hoeveel mensen hebben een zorgzwaartepakket in ZIN in de verschillende sectoren?
20. Hoeveel mensen hebben een zorgzwaartepakket in pGB in de verschillende sectoren?
21. Wat zijn de kosten voor zorgzwaartepakketten in pGB en ZIN?
22.  Bij welke aanbieders wordt er een zorgzwaartepakket afgenomen?  Hoeveel klanten bedienen  

zij en wat zijn hiervan de kosten?

Bron CAK, jan ’14, Tabel E  Zorgafname per Zorg Zwaartepakket
Vektis, jan ’14, 
- Tabblad 3: Totaal aantal cliënten en bedrag per zorgverlener/ instelling  (AWBZ)
- Tabel 4: Aantal cliënten en kosten voor intramurale AWBZ zorg per wijk (PGB)
- Tabblad 8: Aantal cliënten en kosten voor de intramurale prestaties per AGB code, ZIN
- Tabblad 9: Aantal cliënten en kosten voor de intramurale prestaties per ZZP, ZIN

Video CAK 5 Tabel E Zorgafname per ZZp
http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie

Zorgjaar 2012, Maand 1

Soort ZZP Aantal klanten

ZZP 1 25

ZZP 2 68

ZZP 3 105

ZZP 4 117

Eindtotaal 315

Tabel 11 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel E –Zorgafname per Zorg Zwaartepakket

http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie
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Zorg jaar 2012, Maand 1

Aantal klanten per soort ZZP

Code zorgaanbieder ZZP 1 ZZP 2 ZZP 3 ZZP 4 Totaal

115 9 22 25 15 71

40 Aanbieders met <5 klanten 4 13 15 23 55

161 3 15 7 21 46

106 12 12 12 9 45

130 2 4 22 10 38

136 5 6 15 11 37

110 1 14 8 23

111 4 3 2 9

149 1 5 6

Eindtotaal 35 77 114 104 330

Tabel 12 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel E – Zorgafname per ZZP

Grafiek 8 laat per aanbieder het aantal ZZP’s met verschillende zwaarte zien. Alleen de lagere GGZ-C ZZP’s 
(beschermd wonen) komen vanaf 2015 onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid te vallen via de  
centrumgemeente. Bij V&V en de GZ geven de lage pakketten alleen een indicatie van het aantal mensen  
met deze zorgvraag in de gemeente. Zij behouden het recht op intramurale zorg. Er is alleen geen  
toegang meer tot deze lage pakketten en daarom worden er geleidelijk aan meer mensen afhankelijk  
van extramurale zorg die vroeger in een verblijfssetting zouden komen te wonen. 

Grafiek 8 – Bron: CAK, jan ’14, Tabel E – Zorgafname per Zorg Zwaartepakket
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Het CAK levert gegevens aan van het aantal ZZP’s en de zwaarte, maar geen informatie over de sector. Het is dus 
niet te achterhalen hoeveel mensen een GGZ, GZ of V&V pakket hebben. Het Vektis bestand dat binnenkort 
beschikbaar komt geeft deze informatie wel. In tabel 11 is te zien dat voor deze fictieve gemeente er 40 aanbie-
ders zijn met minder dan 5 klanten. Er zijn niet zoveel intramurale instellingen in deze middelgrote gemeente 
en deze 40 instellingen liggen grotendeels buiten de gemeente. Dit kan komen doordat een persoon nog niet 
ingeschreven staat in de gemeente waar de instelling zich bevind of het kan een tijdelijke opname betreffen.
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In	tabel	13	staan	de	gedeclareerde	prestaties	voor	intramurale	zorg	per	leeftijdscategorie.	Het	betreft	
alleen de geboden zorg tijdens het verblijf en niet het huisvestingscomponent. Het Normatieve Huis-
vestingscomponent	(NHC)	oftewel	de	kapitaallasten	bij	GGZ-C	pakketten	zijn	niet	opgenomen	bij	deze	
cijfers. Het totale budget van intramuraal verzilverd in tabel 1 van Vektis zal hierdoor fors lager zijn dan 
de bedragen die de centrum gemeente krijgt voor beschermd wonen. Dit budget is in januari bekend 
gemaakt door het ministerie.

Omschrijving 18-49 50-64 65-74 Eindtotaal

Z031 Per dag ZZP 3VV excl.BH incl.DB 8.784 8.784

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB 168 168

Z310 Per dag ZZP 1GGZ-C excl.BH excl.DB 14.664 14.664

Z320 Per dag ZZP 2GGZ-C excl.BH excl.DB 31.104 41.832 72.936

Z321 Per dag ZZP 2GGZ-C excl.BH incl.DB 2.376 16.080 18.456

Z330 Per dag ZZP 3GGZ-C excl.BH excl.DB 147.840 33.696 1.272 182.808

Z331 Per dag ZZP 3GGZ-C excl.BH incl.DB 8.040 15.000 23.040

Z340 Per dag ZZP 4GGZ-C excl.BH excl.DB 6.720 16.080 8.040 30.840

Z341 Per dag ZZP 4GGZ-C excl.BH incl.DB 9.480 8.040 17.520

Z351 Per dag ZZP 5GGZ-C excl.BH incl.DB 8.040 8.040

Z993 Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent 6.432 6.432

Totaal 226.656 138.936 18.096 383.688

Tabel 13. Bron: Vektis (april ´14) Tabblad 6:  Gegevens op cliëntniveau ZIN  (gegevens 2012)  
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Bijlage 1.
Verklaring afkortingen
In het AWBZ kompas op de site van het Zorginstituut (voorheen College voor Zorgverzekeringen (CVZ)) 
worden de meeste van onderstaande termen uitgelegd. http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/
awbz-kompas

AWBZ termen 
BG  Begeleiding
BG-GRP  Begeleiding Groep
BG-IND  Begeleiding Individueel
HH  Huishoudelijke hulp 
H&V  Hulpmiddelen en voorzieningen
KVB  Kortdurend Verblijf (eerder verblijf tijdelijk)
PV  Persoonlijke Verzorging
SGLVG  Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt
VBTYD  Verblijf tijdelijk (vroegere kortdurend verblijf )
VP  Verpleging
ZZP  Zorgzwaartepakket

Grondslagen
SOM  Somatische aandoening
PG  Psychogeriatische aandoening
PSY  Psychiatrische aandoening/ stoornis
PS   Psychosociaal probleem
VG  Verstandelijk gehandicapt
ZG  Zintuiglijk gehandicapt
LG  Lichamelijk gehandicapt
(J)LVG  (Jeugd) licht verstandelijk gehandicapt

Overige afkortingen
CIZ  Centrum Indicatiestelling Zorg
GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg
GZ  Gehandicaptenzorg
NZa  Nederlandse Zorgautoriteit
PGB  Persoonsgebonden budget
PTZ  Palliatieve Terminale Zorg
V&V  Verpleging & Verzorging
Wlz  Wet langdurige zorg
ZIN  Zorg in natura
Zvw  Zorgverzekeringswet
ZZP  Zorgzwaartepakket
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Bijlage 2.
Groepering  
functiecombinaties
 gaat volledig over naar de Zvw   gaat naar Wmo en Zvw
 gaat volledig over naar de Wmo * met uitzondering van palliatieve zorg (PTZ)

Functie combinatie Groepering Functies

1 Geen functie  

2 Alleen V&V Alleen VP

3 Alleen V&V Alleen PV

4 Alleen V&V PV + VP

5 Alleen BG Alleen BG IND*

6 BG en V&V BG IND + VP

7 BG en V&V BG IND + PV

8 BG en V&V BG IND + PV + VP

9 Alleen BG Alleen BG GRP*

10 BG en V&V BG GRP + VP

11 BG en V&V BG GRP + PV

12 BG en V&V BG GRP + PV + VP

13 Alleen BG BG GRP + BG IND*

14 BG en V&V BG GRP + BG IND + VP

15 BG en V&V BG GRP + BG IND + PV

16 BG en V&V BG GRP + BG IND + PV + VP

17 Alleen Wmo Alleen HH

18 Wmo en V&V HH + VP

19 Wmo en V&V HH + PV

20 Wmo en V&V HH + PV + VP

21 Wmo en BG HH + BG IND*

22 Wmo, BG en V&V HH + BG IND + VP

23 Wmo, BG en V&V HH + BG IND + PV

24 Wmo, BG en V&V HH + BG IND + PV + VP

25 Wmo en BG HH + BG GRP*

26 Wmo, BG en V&V HH + BG GRP + VP

27 Wmo, BG en V&V HH + BG GRP + PV

28 Wmo, BG en V&V HH + BG GRP + PV + VP

29 Wmo en BG HH + BG GRP + BG IND*

30 Wmo, BG en V&V HH + BG GRP + BG IND + VP

31 Wmo, BG en V&V HH + BG GRP + BG IND + PV

32 Wmo, BG en V&V HH + BG GRP + BG IND + PV + VP

33 Alleen Wmo Alleen H&V

34 Wmo en V&V H&V + VP

35 Wmo en V&V H&V + PV

36 Wmo en V&V H&V + PV + VP
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Functie combinatie Groepering Functies

37 Wmo en BG H&V + BG IND*

38 Wmo, BG en V&V H&V + BG IND + VP

39 Wmo, BG en V&V H&V + BG IND + PV

40 Wmo, BG en V&V H&V + BG IND + PV + VP

41 Wmo en BG H&V + BG GRP*

42 Wmo, BG en V&V H&V + BG GRP + VP

43 Wmo, BG en V&V H&V + BG GRP + PV

44 Wmo, BG en V&V H&V + BG GRP + PV

45 Wmo en BG H&V + BG GRP + BG IND*

46 Wmo, BG en V&V H&V + BG GRP + BG IND + VP

47 Wmo, BG en V&V H&V + BG GRP + BG IND + PV

48 Wmo, BG en V&V H&V + BG GRP + BG IND + PV + VP

49 Alleen Wmo H&V + HH

50 Wmo en V&V H&V + HH + VP

51 Wmo en V&V H&V + HH + PV

52 Wmo en V&V H&V + HH + PV + VP

53 Wmo en BG H&V + HH + BG IND*

54 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG IND + VP

55 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG IND + PV

56 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG IND + PV + VP

57 Wmo en BG H&V + HH + BG GRP*

58 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG GRP + VP

59 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG GRP + PV

60 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG GRP + PV + VP

61 Wmo en BG H&V + HH + BG GRP + BG IND*

62 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG GRP + BG IND + VP

63 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG GRP + BG IND + PV

64 Wmo, BG en V&V H&V + HH + BG GRP + BG IND + PV + VP
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Bijlage 3.
Overzicht  
hervorming AWBZ 
voor volwassenen
Volwassenen van 18 jaar en ouder, indeling in nieuwe stelsels (d.d. 1222014)

Extramuraal (functies en grondslagen)

SOM PG LG ZG VG PSY

BG
Wmo Wmo Wmo Wmo Wmo Wmo

PTZ2

Kortdurend verblijf Wmo Wmo Wmo Wmo Wmo

PV
Zvw Zvw Zvw Wmo Wmo Wmo

PTZ en pv-speciaal

VP Zvw Zvw Zvw nvt nvt nvt

BH
Zvw Zvw Zvw Zvw Zvw nvt

Wlz3 Wlz4 Wlz5 Wlz6

Exclusief: tijdelijke aanspraak ADL-assistentie

Intramuraal (ZZP’s)

ZZP V&V ZZP LG ZZP ZG ZZP VG ZZP LVG 1-5 en 
ZZP SGLVG

ZZP GGZ  
(>12 mnd.)

zzp naar zzp naar zzp naar zzp naar zzp naar zzp naar

1 1 1 V/A 1 1 Wlz 1 b/c

2 2 Wlz 2 V/A Wlz 2 2 Wlz 2 b/c

3 3 3 V/A Wlz
3

3 Wlz
3 b Zvw

3 Wlz 3 c Wmo
4

4 Wlz 4 V/A Wlz 4 Wlz 4 Wlz
4 b Zvw

4 Wlz 4 c Wmo

5 Wlz 5 Wlz 5 V Wlz 5 Wlz 5 Wlz
5 b Zvw

5 c Wmo

6 Wlz 6 Wlz 6 Wlz
SG

LVG
Wlz

6 b Zvw

6 c Wmo

7 Wlz 7 Wlz 7 Wlz 7 b Zvw

8 Wlz 8 Wlz

9 Wlz

10 Wlz

 Wmo, per 2015 (functie/ zorgzwaartepakket)
 Zvw, per 2015 (functie/zorgzwaartepakket)
 extramuraliseren
 Wet langdurige zorg (Wlz) per 2015
Nvt betreffende grondslag  biedt geen toegang tot die functie        

V: Visueel
A: Auditief

B: wonen met behandeling
C: beschermd wonen

3 Tijdelijk in Wlz (subsidieregeling)  

in afwachting van nog te vragen 

advies van Zorginstituut Nederland 

over positionering overige delen 

extramurale behandeling AWBZ  

(niet zijnde ZG en niet zijnde VG  

tot 18 jaar).

2 pTZ (Palliatief Terminale Zorg).

4 Idem 2

5 Idem 2

6 Idem 2



34   Zicht op cijfers TransitieBureau   juni 2014

Bijlage 4.
CIZ tabellen
De rapporten van het CIZ zijn te vinden via http://ciz.databank.nl
De tabellen hieronder staan op de volgorde waarin ze in de handleiding genoemd worden.

Leeftijd 1 juli 2012 1 januari 2013 1 juli 2013

18-49 jaar 94.100 95.035 95.360

50-64 jaar 58.855 59.800 60.850

65-74 jaar 50.470 52.320 53.060

75-84 jaar 97.890 100.235 101.785

85 jaar en ouder 74.200 77.100 79.765

onbekend x x x

Totaal 375.520 384.495 390.820

Bron: CIZ (2013) Op weg naar andere zorg, pagina 14

Tabel 4.1.1 – Aantal cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZzorg met Begeleiding,  

Persoonlijke Verzorging en/of Kortdurend Verblijf op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in Nederland naar leeftijd.

1 juli 2012 1 januari 2013 1 juli 2013

Cliëntgroep
Aantal 

cliënten 
met PV

Gemiddeld 
aantal uren 

PV

Aantal 
cliënten 
met PV

Gemiddeld 
aantal uren 

PV

Aantal 
cliënten 
met PV

Gemiddeld 
aantal uren 

PV

SOM 0-64 jaar 26.430 6,5 25.865 6,5 25.330 6,6

SOM 65-74 jaar 33.255 5,4 34.150 5,3 34.165 5,4

SOM 75 jaar en ouder 144.200 5,1 148.175 5,2 151.570 5,3

PG 65 jaar en ouder 11.810 6,7 12.285 6,7 12.600 6,7

PSY 18 jaar en ouder 7.970 3,9 8.195 4,0 8.530 4,1

VG 0-17 jaar 9.440 6,7 9.235 6,9 9.240 7,1

VG 18 jaar en ouder 6.395 6,2 6.450 6,2 6.570 6,2

ZG 2.080 5,5 1.935 5,7 1.825 5,6

LG 22.580 9,5 23.920 9,4 25.225 9,4

Cliëntgroep onbekend 15 7,7 10 8,8 10 6,8

Totaal 264.185 5,8 270.215 5,8 275.065 5,9
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Secundaire grondslag

Dominante grondslag Geen SOM PG PSY LG VG ZG Totaal

SOM 202.135 - 1.070 3.445 7.240 485 850 215.220

PG 5.110 12.210 - 335 760 15 45 18.475

PSY 65.220 13.125 95 - 705 1.535 175 80.855

LG 14.225 14.770 165 765 - 420 275 30.625

VG 25.720 5.170 55 8.395 1.725 - 415 41.475

ZG 1.910 1.725 10 170 200 150 - 4.165

Onbekend 5 - - - - - - 5

Totaal 314.320 46.995 1.390 13.110 10.625 2.605 1.760 390.820

Bron: CIZ (2013) Op weg naar andere zorg, pagina 16

Tabel 4.2.3 – Dominante en secundaire grondslag van cliënten met een geldige indicatie voor extramurale AWBZzorg met Begeleiding, 

Persoonlijke Verzorging en/of Kortdurend Verblijf op 1 juli 2013 in Nederland.
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Bijlage 5.
Levensloop
De levensloop tabel7 geeft weer met welke gebruikelijke gebeurtenissen (life events) een mens in zijn leven  
te maken (kan) krijgen. De meeste mensen hebben bij deze gebeurtenissen geen ondersteuning of zorg  
nodig. Mensen met beperkingen of beperkte draagkracht zullen vaak wel een vraag naar zorg en ondersteu-
ning hebben bij deze life events, zelfs bij de gebruikelijke. Ook gezonde mensen die sterk in hun schoenen 
staan kunnen bij (meerdere) life events die grote invloed hebben een hulpvraag hebben. Bijvoorbeeld gezin 
waar de vader zijn baan kwijt raakt, daardoor in de schulden komt en door alle stress het afreageert op zijn 
kinderen die op school slecht gaan presteren. De leeftijd is een indicatie waarin de life events bij het gros van 
de bevolking plaatsvinden. Er zijn natuurlijk grote verschillen mogelijk tussen personen. Sommigen mensen 
hebben al op hun 55ste forse ouderdomsklachten en anderen zijn op hun 75ste nog vitaal.

Leeftijd Levensfase Gebruikelijk life events Life events met grote invloed

0 – 11 jaar Baby/	Peuter/	
Kleuter

Leren lopen, praten
Goedaardige ziekten

Serieuze ziekte of ongeval
Dood van ouder of vriend

Kind Basis school
Groei en ontwikkeling
Kleine verwondingen & Goedaardige 
ziekten

Serieuze ziekte of ongeval
Pesten
Scheiding van ouders
Dood van ouder of vriend

12 – 17 jaar Tiener Middelbare school
Pubertijd, emoties, seks
Groei en ontwikkeling
Rijbewijs halen
Gevaarlijk of opstandig gedrag

Serieuze ziekte of ongeval
Arrestatie
Zwangerschap
Pesten
Scheiding van ouders
Dood van ouder of vriend

18 – 49 jaar Jong	volwassene Startkwalificatie behaald
Begin carrière
Zelfstandig gaan wonen
Samenwonen/ trouwen
(Eerste) zwangerschap

Ziekte van kind
Chronische ziekte
Ontslag, Verlies baan
Financiële problemen
Echtscheiding
Serieuze ziekte of ongeval
Ontslag, Verlies baan

Volwassene Carrière druk
Gezin draaiende houden
(Laatste) zwangerschap

50 – 64 
jaar

Middelbare	leeftijd Menopauze
Beginnende ouderdomstekenen
Kinderen het huis uit
Kleinkinderen
Ouders met pensioen
Erkenning van prestaties
Financiële piek

Serieuze of chronische ziekte van zelf 
of partner
Ziekte van ouder
Ontslag, Verlies baan
Echtscheiding

65 – 74 
jaar

Onafhankelijke 
oudere

Pensionering, AOW
Andere dagelijkse bezigheden
Tijd voor reizen
Tijd voor vrijwilligerswerk (achter)
kleinkinderen
Vergaand ouderdomstekenen
Verhuizen, nieuwe vrienden
Problemen in leven kinderen

Veranderende sociale rol
Serieuze of chronische ziekte van zelf 
of partner
Mantelzorg
Dood van partner
Stoppen met autorijden/ fietsen

7 Holmes, Rahe (1967) life events scale
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Leeftijd Levensfase Gebruikelijk life events Life events met grote invloed

75 – 84 
jaar

Kwetsbare oudere Beginnende cognitieve/ lichamelijke 
beperkingen
Valrisico
Minder weerbaar (babbeltrucs)

Val, ongeval
Thuiszorg

85 jaar en 
ouder

Afhankelijke 
oudere

Minder activiteiten, eenzaamheid
Verlies dierbare (partner, vrienden)
Toenemende medische problemen

Afhankelijk van anderen
Controle over leven kwijt
Verzorgingshuis/ Verpleeghuis

Laatste levensfase Minder activiteiten, eenzaamheid
Toenemende medische problemen
Afscheid

Palliatieve, terminale zorg
Hospice 


