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Wetten 
 

Wet langdurige zorg (Wlz) 
 
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met 
een handicap en mensen met een psychische aandoening. 
Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met 
een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met 
intensieve zorg (volledig pakket thuis of modulair pakket thuis). Dit is alleen mogelijk als de situatie 
thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen.  
 
Wie doet de indicatiestelling? 
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit 
de Wlz en geeft een Wlz-indicatie af (= besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige 
zorg). 
 
Wie voert de wet uit? 
Zorg uit de Wlz wordt geregeld door de 32 zorgkantoren in Nederland. Een zorgkantoor is een 
regionaal uitvoeringsorgaan van de Wlz. Alle zorgkantoren zijn ondergebracht bij zorgverzekeraars. 
 
 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 
 
Sinds 2006 is er in Nederland een nieuw zorgstelsel. Met de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er meer 
marktwerking gekomen in de zorg en zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben meer vrijheid 
gekregen, zij kunnen nu bijvoorbeeld onderhandelen over de prijs. Deze vrijheid betekent dat er 
minder regels gekomen zijn; er wordt meer overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Hierbij komt dat verzekerden hun eigen zorgverzekeraar 
kunnen kiezen en, afhankelijk van de soort polis, hun zorgaanbieder. 
 
Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt 
veelgebruikte zorg zoals huisarts, ziekenhuis of apotheek en deels de zorg van fysiotherapie of 
tandheelkundige zorg. Daarnaast kan iedereen zich aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het 
basispakket zitten, zoals de aanvulling op de tandarts of alternatieve geneeswijzen. De wijkverpleging 
zit sinds 2015 in het basispakket.  
Onderliggende wetgeving (Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering) bepaalt de omvang 
van de dekking van de zorgverzekering door de Zvw. Tot slot bepaalt de Zvw dat verzekeraars 
verplicht zijn iedereen te accepteren en zorgverzekeringen niet mogen beëindigen bij slecht 
schadeverloop. Iedereen krijgt noodzakelijke medische zorg, onafhankelijk van de oorzaak van het 
letsel of de aandoening. Dus ook als iemand dit zelf heeft veroorzaakt door ongezond of roekeloos te 
leven (www.rijksoverheid.nl).  
 
Wie doet de indicatiestelling? 
De indicatie voor wijkverpleging wordt gesteld door hbo-opgeleide verpleegkundigen. 
 
Wie voert de wet uit? 
Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de uitvoering 
van de Zvw door de zorgverzekeraars. 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) trad op 1 januari 2007 in werking. Het 
maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de 
voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De wet moet ervoor zorgen dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving, al 
of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden.  
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning, ondersteuning van 
mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor 
een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang 
mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij 
(participatie). Het gaat bijvoorbeeld om: huishoudelijke zorg, begeleiding en dagbesteding, 
ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, een plaats in een beschermde 
woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, opvang in geval van huiselijk geweld en 
mensen die dakloos zijn. 
Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld. Dat houdt in dat de Wmo 
per gemeente iets kan verschillen.  
Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.  
Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige 
gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen 
terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente. 
 
Wie doet de indicatiestelling? 
De gemeente verricht de indicatiestelling.  
 
Wie voert de wet uit? 
Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. De gedachte hierbij is dat 
gemeenten beter weten dan de landelijke overheid wat de eigen inwoners nodig hebben. Inwoners 
van een gemeente hebben inspraak bij het opstellen van de beleidsplannen en gemeenten leggen 
verantwoording af aan de burgers. Het aanvragen van hulp gaat via het Wmo-loket in een gemeente. 
Soms moet de patiënt een eigen bijdrage betalen. 
 
 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 
 
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt twee belangrijke zaken: kwaliteit 
en klachtrecht. 
Kwaliteit: 

− De zorgaanbieder biedt goede zorg aan: veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht, tijdig 
verleend en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. 

− Volgens professionele standaarden. 

− De rechten van cliënt worden in acht genomen. 

− Er moet een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg 
zijn. Zorgorganisaties moeten hiervoor zorgdragen.  

Klachten: 

− Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden: alle zorgaanbieders moeten een 
systeem van veilig incident melden hebben. Doel is dat collega´s het voorval met elkaar 
bespreken en gat zij ervan leren. En op deze manier samen de zorg verbeteren.  

− Cliënt krijgt sterkere positie: de cliënt heeft het recht op goede informatie als er in de 
zorgverlening iets niet goed is gegaan en hij heeft recht op informatie over de kwaliteit van 
de zorg wanneer hij daarom vraagt. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-en-antwoord/betaal-ik-een-eigen-bijdrage-voor-zorg-die-ik-thuis-krijg-zorg-zonder-verblijf-en-voor-de-wmo.html
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− Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders: voortaan moeten zorgaanbieders alle vormen van 
geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Net als ontslag 
van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren. 

− Er moet een meldcode Huiselijk geweld zijn.  
 
 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) 
 
De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) heeft als doel de kwaliteit te 
bewaken en te bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg 
leveren. Individuele gezondheidszorg wil zeggen de zorg gericht op de gezondheid van een bepaalde 
persoon. Individuele gezondheidszorg omvat niet alleen geneeskundige handelingen, maar ook 
verzorgende en verplegende handelingen. De wet geeft kaders aan voor de beroepsuitoefening 
bedoeld om patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen. De individuele 
beroepsbeoefenaar is zelf verantwoordelijk voor de handelingen die hij uitvoert. Evenals de 
Kwaliteitswet is de wet BIG een kaderwet waarin de grote lijnen zijn aangegeven. 
 
De wet BIG regelt zaken als: titelbescherming, registratie en herregistratie, voorbehouden 
handelingen, specialismen, geheimhoudingsplicht, tuchtrecht. We behandelen hier alleen de 
voorbehouden handelingen.  
 
Voorbehouden handelingen 
De wet BIG regelt het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Dit zijn medische handelingen die 
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als een 
ondeskundige ze uitvoert. Voorbeelden zijn het geven van een injectie of een chirurgische ingreep.  
De wet geeft per voorbehouden handeling aan welke zorgverleners zelfstandig bevoegd zijn deze 
handelingen uit te voeren.  
Verpleegkundigen hebben voor een aantal handelingen een functionele zelfstandigheid. Op grond 
van opleiding en specifieke deskundigheid kunnen zij sommige handelingen uitvoeren zonder 
toezicht en tussenkomst van de opdrachtgever (arts, verpleegkundig specialist, tandarts of 
verloskundige). Voorwaarde is dat de verpleegkundige bekwaam is.  Bekwaamheid is opgebouwd uit 
kennis en vaardigheid. 
De wet maakt een onderscheid tussen deskundigheid en bekwaamheid. Deskundigheid wordt 
verkregen door de opleiding waarvoor de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied wettelijk 
vastliggen. Bekwaamheid wordt verkregen door wat iemand weet en kan, en is afhankelijk van de 
ervaring, individuele omstandigheden van de zorgverlener en de zorgsetting. Een zorgverlener 
bepaalt zelf of hij op een zeker moment bekwaam is een specifieke handeling uit te voeren. De 
bekwaamheid, en niet alleen het gevolgd hebben van een opleiding, maakt dat iemand bevoegd is 
tot handelen.  
 
 

Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (Wgbo) 
 
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) zijn de rechten en plichten van 
patiënten en hulpverleners vastgelegd; de wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener. Het 
doel is de positie van de patiënt te beschermen. Er is een behandelingsovereenkomst zodra een 
medische hulpverlener hulp biedt aan een patiënt. Een schriftelijke overeenkomst is niet nodig. 
 
Rechten van de patiënt zijn: 
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− recht op informatie (in begrijpelijke taal) over ziekte of aandoening, de voorgestelde behandeling 
of het onderzoek, eventueel andere behandelingsmogelijkheden, de gevolgen en eventuele 
risico’s van de behandeling of het onderzoek, de medicijnen en eventuele bijwerkingen 

− toestemmingsvereiste: een patiënt mag alleen behandeld worden met zijn toestemming 

− recht op inzage in het medisch dossier 

− recht op privacy 

− recht op vertegenwoordiging als de patiënt niet zelf kan beslissen 

− nakomen van een wils- of zorgverklaring wanneer de patiënt niet meer in staat is zelf te 
beslissen. 

Maar een patiënt heeft niet alleen rechten. Hij heeft ook de plicht om de hulpverlener duidelijk en 
volledig te informeren en de adviezen op te volgen (binnen redelijke grenzen).  
Naast deze rechten heeft de patiënt de plicht om de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren 
en het binnen redelijke grenzen opvolgen van de gegeven adviezen (NPCF, 2012).  
 
Belangrijke verplichtingen van de hulpverlener zijn: 

− goed hulpverlenerschap, dit betekent dat hij ‘de zorg moet betrachten die de redelijk bekwaam 
en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht’ 

− het informeren van de patiënt over de aard en het doel van de behandeling 

− het vragen van toestemming voor de behandeling 

− de geheimhoudingsplicht: het verstrekken of ter inzage geven van patiëntgegevens mag in 
principe alleen met toestemming van de patiënt. Uitzondering hierop zijn de zorgverleners die 
rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling 

− dossierplicht: het bijhouden en bewaren van een medisch dossier.  
Een hulpverlener heeft het recht af te wijken van de rechten van de patiënt op grond van zijn goed 
hulpverlenerschap. Dit betekent dat een patiënt geen behandeling kan eisen als de hulpverlener 
beoordeelt dat de behandeling niet voldoet aan de professionele standaarden en normen. 
 
 

Wet Zorg en dwang (gaat 1 – 1 – 2020 in) 
 
Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf kan gedwongen opgenomen worden. Dit werd geregeld in 
de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De wet gold voor instellingen 
met een BOPZ-aanmerking. Om beter aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen zijn er twee 
nieuwe wetten gemaakt: 

− de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (voor psychiatrische patiënten)  

− de Wet Zorg en dwang (voor mensen met een verstandelijke handicap of een psychogeriatrische 
aandoening/dementie). 

 
Hoofdpunten uit de wet Zorg en dwang 
Het uitgangspunt van de wet Zorg en dwang is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg 
voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden 
opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. Onvrijwillige zorg is alleen mogelijk, en onder strikte 
voorwaarden, als het gedrag van een patiënt leidt tot een ernstig nadeel voor zichzelf of anderen. De 
wet kent een uitgebreid afwegingskader en benadrukt dat onvrijwillige zorg een laatste optie is. Het 
accent ligt op Nee, tenzij… De wet Zorg en dwang introduceert een stappenplan dat is gericht op het 
voorkomen van dwang. Zorgverleners moeten dit stappenplan doorlopen zodra er geen 
overeenstemming is met een patiënt over vrijwillige zorg (www.dwangindezorg.nl). Hierbij wordt 
uitgegaan van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de 
onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. 
(www.zorgvoorbeter.nl). 
 

http://www.dwangindezorg.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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Informatie over wetten 
 
www.wetten.nl 
www.rijksoverheid.nl 
www.zorgvoorbeter.nl 
 
 
  

http://www.wetten.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.zorgvoorbeter.nl/
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