
 

 

Bijlage 2 Overzicht van opties voor de bekostiging van de SO (Verenso) 

 

Wlz-patiënten 

Leveringsvorm Algemene 

zorg door 

SO? 

Specifieke 

Wlz zorg 

door SO? 

Bijzonderheden en opties 

ZZP met 

behandeling 

Ja Ja   

ZZP zonder 

behandeling 

Nee Nee  • Als het pakket wordt omgezet in 

een pakket mét behandeling kan 

de SO zowel de algemene als de 

specifieke Wlz-zorg leveren. 

•  Als het alleen nodig is om de 

specifieke Wlz-zorg door de SO te 

laten verlenen kan naast het 

pakket zonder behandeling ook de 

prestatie H335 worden ingezet.  

VPT met 

behandeling 

Nee Ja  • Nu geen mogelijkheid om de 

algemene  zorg bij VPT door de 

SO te laten verlenen. Dat moet via 

de huisartsenfinanciering 

VPT zonder 

behandeling 

Nee  Nee • Specifieke Wlz-zorg kan worden 

verleend door SO dmv losse 

prestatie H335 of door het 

omzetten van het VPT zonder 

behandeling naar een VPT mét 

behandeling 

• Nu geen mogelijkheid om de 

algemene  zorg bij VPT door de 

SO te laten verlenen. Dat moet via 

de huisartsenfinanciering 

MPT met 

behandeling 

Nee  Ja  • Nu geen mogelijkheid om de 

algemene zorg bij MPT door de SO 

te laten verlenen. Dat moet via de 

huisartsenfinanciering 

MPT zonder 

behandeling 

Nee Nee • Specifieke Wlz-zorg kan worden 

verleend door SO dmv losse 

prestatie H335 of door het 

omzetten van het MPT zonder 

behandeling naar een MPT mét 

behandeling 

• Nu geen mogelijkheid om de 

algemene  zorg bij VPT door de 

SO te laten verlenen. Dat moet via 

de huisartsenfinanciering 

PGB Nee Nee • PGB is altijd zonder behandeling 

maar kan worden gecombineerd 

met een MPT. Met de H335 kan de 

SO de specifieke Wlz-zorg leveren. 

• Als de SO de algemene medische 

zorg wil verlenen moet dat via de 

huisartsenfinanciering.   

 



 

Patiënten zonder Wlz-indicatie 

De SO kan door middel van de subsidieregeling extramurale behandeling worden ingezet voor 

patiënten zonder Wlz-indicatie. Dit is dan op consultbasis of als behandelaar. Zie voor de 

omschrijving van de zorgverlening door de SO de NZa-beleidsregel modulaire zorg. De inhoud van 

de prestatie (S335) is gelijk aan de prestatie die gebruikt wordt in de modulaire zorg (H335) voor 

de specifieke Wlz-zorg door de SO. De SO komt immers in beeld wanneer de huisarts onvoldoende 

kennis heeft van de complexe zorgvraag  en daarmee scharen we het niet meer onder algemeen 

medische zorg maar spreken we van specifieke behandeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


