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Samenvatting 

Sector V&V algemeen 
Deze eerste landelijke kwartaalrapportage brengt het aantal mensen dat in het eerste kwartaal van 
2020 wacht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in de sector Verpleging en Verzorging 
(V&V) in kaart. De focus ligt daarbij op de vraagontwikkeling naar langdurige zorg. Deze rapportage 
wordt gezamenlijk door de zorgkantoren, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, en Zorginstituut 
Nederland uitgebracht om zo een beeld te schetsen van ontwikkeling van de wachtlijsten. 
In Nederland heeft op 1 april 2020 bijna 1% van de bevolking een Wlz-indicatie voor de sector V&V. 
Dit zijn 173.016 cliënten, waarvan 78% zijn zorg ontvangt in natura, 6% via een PGB en 16% op dit 
moment op een wachtlijst staat. Van de cliënten die op de wachtlijst staan ontvangt 92% 
overbruggingszorg en 8% ontvangt geen Wlz-zorg. 
De meeste cliënten, bijna 50%, hebben een zorgprofiel VV05, daarna volgen VV04 en VV06 met 
beide 20%. Het afgelopen jaar steeg de aanspraak op Zorgprofiel VV05 continu met bijna 11 %, 
De bevolkingsprognose van het CBS laat zien dat in de komende decennia het aantal 80plussers in 
Nederland flink gaat stijgen waarbij aanzienlijke regionale verschillen zijn te onderscheiden. De 
regio’s Delfzijl en omgeving (Zorgkantoor Groningen), Achterhoek (Zorgkantoor Arnhem en 
Apeldoorn/Zutphen) en Midden-Limburg (Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg) springen eruit 
qua aantal 80plussers ten opzichte de totale bevolking. 
 
Inzicht in wachtlijsten en wachttijden 
De afgelopen twaalf maanden is de instroom in de Wlz-sector V&V hoger dan de uitstroom. Bij 
gelijkblijvende omstandigheden groeit hierdoor de wachtlijst. Opvallend is dat vooral bij Zorgprofiel 
VV04 de instroom hoger is dan de uitstroom. Deze ontwikkeling zien we niet terug in de 
wachtlijstcijfers, omdat meer dan 25% van deze zorg in de thuissituatie geleverd wordt waar in 
principe geen wachttijd voor geldt. Het Zorgprofiel met de hoogste instroom én uitstroomcijfers 
betreft de VV05. 
Regionaal zien we maandelijks een wisselend beeld in de in- en uitstroom. In maart zien we wel een 
omslag in de gebieden Noordoost Brabant, Midden-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Zuid-
Limburg. In deze gebieden verandert de situatie naar een hogere uitstroom dan instroom in de Wlz. 
Waarschijnlijk wordt dat veroorzaakt door Covid-19-uitbraak. 
 
Op 1 april 2020 ziet de wachtlijst er als volgt uit: 

Wachtstatussen met/zonder enige vorm van Wlz-zorg 
(peildatum 1-4-2020) 

0 tot 6 
weken 

6 tot 
13 
weken 

3 – 6 
maanden 

6-12 
maanden 

>12 
maanden 

 
Totaal 

Aantal actief wachtende, met enige vorm van Wlz-zorg 1040 114 63 21 3 1241 

Aantal actief wachtenden,  zonder enige vorm van Wlz-zorg 419 50 15 3 1 488 

Aantal niet-actief wachtende, met enige vorm van Wlz-zorg 3932 3580 4459 3788 2367 18126 

Aantal niet-actief wachtenden,  zonder enige vorm van Wlz-
zorg 

646 198 162 112 133 1251 

Totaal 6037 3942 4699 3924 2504 21106 

 
De groep Actief Wachtenden zonder zorg en langer dan de Treeknorm (> zes weken) met in totaal 
69 cliënten baart gezien de urgentie van de vraag de meeste zorgen. Het vermoeden bestaat dat 
hier sprake is van een situatie waarbij de klant in het ziekenhuis, op een Eerstelijnsverblijf (ELV) of 
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) plaats is opgenomen. De invoering van nieuwe wachtstatussen 
en classificaties, per 1-1-2021, moet hier meer inzicht in geven. De groep Niet-Actief Wachtenden, 
met en zonder zorg, is de grootste groep. Er bestaan grote regionale verschillen, zowel in absolute 
als relatieve zin. 
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Een laatste groep cliënten die niet op de wachtlijst staat, geen zorg ontvangt maar wel een Wlz-
indicatie heeft is de groep Niet-Wachtenden zonder zorg. Zij hebben aangegeven op dit moment 
geen zorg te willen ontvangen, maar wel in beeld te willen blijven bij hun voorkeursaanbieder. Op 1 
april gaat het hier om 6.926 cliënten. 
De verdeling naar Zorgprofiel onder de verschillende wachtstatussen laat ongeveer hetzelfde beeld 
zien als bij de totale Wlz-populatie. De meeste wachtenden hebben een Zorgprofiel VV05 gevolgd 
door de Zorgprofielen VV04 en VV06. 
De periode dat cliënten op de wachtlijst staan, toont een redelijk stabiel beeld. Hierbij wordt op een 
peildatum bepaald hoe lang cliënten, per wachtstatus, wachtend zijn. De wachttijd voor de grootste 
groep, Niet-Actief Wachtenden met enige vorm van zorg, loopt op. 
 
 
COVID-19 
Gedurende het eerste kwartaal van 2020 kreeg Nederland (net als de rest van de wereld) te maken 
met de COVID-19-uitbraak. De COVID-19-ontwikkelingen hebben invloed op de populatie 
Verpleging en Verzorging in Nederland. Dit effect is niet alleen terug te zien in hogere aantal 
overleden cliënten in de V&V-instellingen (uitstroom), maar is ook de terug te zien in de 
wachtlijsten. De wachtlijsten groeien doordat zorginstellingen te maken hebben met een 
opnamestop en/of cliënten zelf kiezen om tijdelijk niet opgenomen te worden in zorginstellingen.  
De COVID-19-ontwikkelingen worden uiteraard meegenomen in de kwartaalrapportages 2020. 
Gedurende het eerste kwartaal is nog weinig merkbaar van de impact, maar in volgende 
kwartaalrapportages zullen de effecten veel sterker zichtbaar zijn. 
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1 Aanleiding 
 

De huidige rapportages over de wachtlijsten zijn onvoldoende toereikend om goed zicht te krijgen 
op de wachtlijsten. Daarom is besloten om te komen tot een landelijke rapportage die door 
samenwerkende partijen wordt uitgebracht. De focus ligt op ontwikkeling in de vraag naar 
langdurige Verpleging en Verzorging (V&V) in Nederland, om zo gezamenlijk zicht te krijgen op het 
wachtlijstprobleem. 
De volgende partijen zijn betrokken bij de landelijke wachtlijstrapportage: 

▪ Ministerie van VWS 
▪ Zorgverzekeraars Nederland 
▪ Zorginstituut Nederland 
▪ Vektis 
▪ ActiZ 
▪ CIZ 

 
Analyses (data en geografische weergaven) die in het rapport worden getoond, komen van het 
Zorginstituut Nederland. Maandelijks leveren de 31 Zorgkantoorregio’s1 een xml-bestand met 
uitvoeringsgegevens uit de iWlz aan het Zorginstituut, met behulp van het bericht AW317. In dit 
bericht staan gegevens van de cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg uit de Wet 
langdurige zorg (Wlz) in de uitvraagperiode. Dit betreft informatie over de cliënt, zijn geïndiceerde 
zorg, de toegewezen zorg en de bijhorende leveringsstatussen. Met behulp van de door veldpartijen 
vastgestelde rekenregels en normen bepaalt het Zorginstituut aan de hand van de door de 
zorgaanbieders doorgegeven leveringsstatussen de wachtstatus van de cliënt en berekent de 
wachttijd tot aan de peildatum.  
Het rapport biedt allereerst inzicht in de Wlz-populatie binnen de V&V in Nederland, waarmee een 
algemeen beeld geschetst wordt van de sector. Vervolgens wordt duiding gegeven aan de 
wachtlijstcijfers, waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van de vraag naar Wlz-zorg. Het rapport 
presenteert een doorkijk op zowel landelijk als regionaal niveau. 
Onderstaande uiteenzetting laat zien hoe de Wlz-populatie zich in 2019 heeft ontwikkeld. Het biedt 
inzicht in het aantal mensen dat in 2019 een Wlz-indicatie heeft gekregen, hoeveel daarvan 
gedurende het jaar in een instelling zijn opgenomen en hoeveel mensen aan het eind van 2019 op de 
wachtlijst staan. De hoge aantallen mensen op de wachtlijst in 2019 hebben bijgedragen aan de 
behoefte naar dit landelijke wachtlijstrapport. 
 
Context 
In 2019 zijn circa 77.000 cliënten ingestroomd in de Wlz met een indicatie voor een 
zorgzwaarteprofiel Verpleging en Verzorging (de ingangsdatum van de indicatie ligt in 2019). 
Daarvan zijn in 2019 ruim 45.000 cliënten opgenomen in een instelling. Bijna 11.000 cliënten krijgen 
zorg geleverd met een leveringsvorm2  (combinatie van) MPT, VPT of PGB.  
 

––––––– 
1 Voor overzicht zie Bijlage 3 
2 Voor definitie zie Bijlage 1 
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Van de 77.000 cliënten zijn ongeveer 17.000 cliënten eind 2019 Actief of Niet-Actief Wachtend, 
waarvan 15.000 cliënten al enige vorm van Wlz-zorg ontvangen. Ruim 4.000 cliënten hebben de 
status 'Niet Wachtend', waarvan bijna de helft al enige vorm van Wlz-zorg ontvangt. 
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2 Sector V&V algemeen 
 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de Wlz-populatie binnen de sector Verpleging en Verzorging in 
Nederland. Ingezoomd wordt op trends die waarneembaar zijn gedurende de afgelopen kwartalen, 
zoals de aanspraak op V&V-zorg in de Wlz, verblijfsduur bij zorginstellingen en de 80plus-populatie 
in Nederland. Bij dit laatste onderwerp wordt niet alleen een landelijk beeld geschetst, maar wordt 
ook gekeken naar de regionale verschillen.  
 
2.1 Aantal mensen in Nederland met een Wlz-indicatie voor de sector V&V en per Zorgprofiel 
 

Nederland telt op 1 april 2020 17.424.106 inwoners. Van de Nederlandse bevolking heeft bijna 1% 
een Wlz-indicatie voor de langdurige verpleging en verzorging (V&V). Dit zijn 173.016 cliënten. 
Het overgrote deel van de cliënten met een Wlz-indicatie, bijna 84%, ontvangt zorg, in natura of in 
de vorm van een PGB. 
De cliënten die op de wachtlijst staan voor een plek in het verpleeghuis, kunnen ter overbrugging tot 
opname gebruik maken van overbruggingszorg. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Van alle 
cliënten op de wachtlijst ontvangt 92% overbruggingszorg. 
 

De feiten over het 1e kwartaal 2020 1-1-2020 1-2-2020 1-3-2020 1-4-2020 

Inwoners in Nederland (Bron: CBS) 17.408.573 
 

17.414.806 
 

17.423.980 
 

17.424.106 
 

Aantal Wlz-indicaties voor Verpleging en 
Verzorging (bron: iWlz) 

171.191 
 

171.667 
 

172.691 
 

173.016 
 

Percentage Nederlanders met een Wlz V&V-
indicatie 

0,98% 
 

0,99% 
 

0,99% 
 

0,99% 
 

Aantal cliënten met Wlz-indicatie met zorg (excl. 
PGB).  
(cliënten met zorg zijn de cliënten met de 
wachtstatussen 'in zorg' en 'Niet Wachtend - met 
enige vorm van Wlz-zorg') 
 

133.903 
 

134.374 
 

135.307 
 

134.807 
 

Aantal cliënten met Wlz-indicatie met zorg via 
een PGB 

9.542 
 

9.904 
 

10.018 
 

10.177 
 

Percentage cliënten op de wachtlijst dat gebruik 
maakt van overbruggingszorg 

- cliënten op de wachtlijst zijn cliënten met de 
wachtstatussen 'actief Wachtend' en 'Niet-
Actief Wachtend' 

- cliënten met de wachtstatus 'Niet Wachtend 
zonder enige vorm van Wlz-zorg' zijn niet 
meegeteld in de wachtlijst. 

90% 
 

89% 
 

91% 
 

92% 
 

Figuur 2.1: Feitentabel Wlz populatie 
 

Tijdens de indicatiestelling bepaalt het CIZ objectief welk Zorgprofiel het beste past bij de cliënt. 
Het Zorgprofiel VV05 komt in het eerste kwartaal het meest voor; bijna de helft van de cliënten die 
aanspraak maken op hun geïndiceerde Zorgprofiel heeft dit type Zorgprofiel (beschermd wonen 
met intensieve dementiezorg). Daarna volgen de Zorgprofielen VV04 en VV06 met beide ongeveer 
20% van het totaal. De verdeling over de verschillende profielen ziet er in het eerste kwartaal van 
2020 als volgt uit: 
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Figuur 2.2: Aantal Wlz-cliënten per Zorgprofiel 

 
2.2 Toenemende aanspraak op V&V-indicaties  
 
Wanneer we de aanspraak op de V&V-zorgprofielen van de afgelopen vijf kwartalen in beeld 
brengen (1e kwartaal 2019 t/m 1e kwartaal 2020) is te zien dat niet alleen het Zorgprofiel VV05 de 
grootste populatie bevat, maar dat het aantal cliënten dat aanspraak maakt op dit Zorgprofiel sinds 
het eerste kwartaal van 2019 continu is gestegen (een stijging van 10,8%). 

 

Aantallen cliënten met een geldige indicatie per ZZP. Peildatum 01-04-2020 
(bron: Zorginstituut Nederland) 

 

VV01 Beschut wonen met enige begeleiding (wordt niet meer geïndiceerd) 412 

VV02 Beschut wonen met begeleiding en verzorging (wordt niet meer geïndiceerd) 1.070 

VV03 Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging (wordt niet meer 
geïndiceerd) 

1.904 

VV04 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 35.562 

VV05 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 83.491 

VV06 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 34.697 

VV07 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 
aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 

11.874 

VV08 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 
aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging 

2.850 

VV09b Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 1.101 

VV10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg (vervallen per 1 
januari 2018) 

55 

Totaal  173.016 

Figuur 2.3: Aanspraak V&V-indicaties  
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De toenemende aanspraak op de Wlz-zorg is in Nederland niet overal gelijk. Per regio varieert de 
groei. Onderstaande landkaarten laten de ontwikkeling van de aanspraak zien in de 
Zorgkantoorregio’s gedurende het 1e kwartaal 2020 (1 januari 2020 – 1 april 2020). De ontwikkeling 
is afgezet tegen de aanspraak van het voorgaande kwartaal (4e kwartaal 2019). De drie geografische 
weergaven laten de ontwikkeling zien van de aanspraken van Zorgprofiel VV04, VV05 en VV06.  
Bij geelgekleurde regio’s is er sprake van stabiliteit. Hoe roder de regio, hoe groter de procentuele 
groei is ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Een groene regio wil zeggen dat er sprake is van 
een afname in aanspraak op het Zorgprofiel. De ontwikkeling van Zorgprofiel VV05 toont in de regio 
Flevoland een toename van 8% terwijl voor Zorgprofiel VV06 de stijging vooral in de regio’s 
Amsterdam en Drenthe plaatsvindt. Opvallend is dat de regio Apeldoorn/Zutphen een duidelijke 
afname in die aanspraak laat zien. 
 

 
Figuur 2.4: Regionale ontwikkeling VV04, VV05 en VV06 

 
 
2.3 Verblijfduur van cliënten intramuraal 
 

Naast de toename op de aanspraak op V&V-zorg in de Wlz, is het beeld ontstaan dat ook de 
verblijfsduur van Wlz-cliënten intramuraal (binnen zorginstellingen) toeneemt. Dit wil zeggen dat de 
periode dat een bed door eenzelfde cliënt bezet blijft de afgelopen jaren is toegenomen. Dit is een 
signaal dat gegeven wordt door ActiZ en dat wordt ondersteund door analyses van enkele 
Zorgkantoren. 
Een toename van de periode dat een bed bezet blijft heeft impact op de “doorstroom” van cliënten 
en dit heeft weer een effect op de wachtlijsten en wachttijden. 
Een landelijke analyse (door Zorginstituut Nederland) van de verblijfsduur van cliënten intramuraal 
wordt mogelijk in een volgend kwartaalrapport opgenomen. 
 
2.4 Bevolkingsopbouw geografisch weergeven 
 

Om het beeld van de sector V&V compleet te maken is het relevant om de demografische 
ontwikkeling van het aantal 80plussers in Nederland in kaart te brengen. Deze demografische 
ontwikkeling biedt inzicht in de toekomstige vraag naar langdurige Verpleging en Verzorging 
(instroom V&V Wlz).  
Het CBS heeft een prognose gemaakt van het aandeel 80plussers op de totale bevolking per 
COROP-gebied3, gedurende de komende dertig jaar.  
 
 
 

––––––– 
3 Voor definitie zie Bijlage 1 
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Onderstaande landkaarten tonen de huidige situatie (2020) en de prognoses voor 2030, 2040 en 
2050.  
In de groene gebieden ligt het percentage 80plussers ten opzichte van de Nederlandse bevolking 
tussen de 0-6% terwijl in de oranje/rode gebieden dit percentage boven de 11% ligt. 
De komende drie decennia is bij alle COROP-regio’s een procentuele groei te verwachten. De 
ontwikkeling is het meest opvallend voor Delfzijl en omgeving (Zorgkantoor Groningen), 
Achterhoek (Zorgkantoor Arnhem en Apeldoorn/Zutphen) en Midden-Limburg (Zorgkantoor 
Noord- en Midden-Limburg). Zij krijgen te maken met de grootste toename van het aantal 
80plussers ten opzichte van de totale bevolking. Dit zal leiden tot een extra toename in de vraag 
naar langdurige verpleging en verzorging. 
 

 
 
Figuur 2.5: Prognoses CBS aandeel 80+ ten opzichte van de totale bevolking 2020-2050 
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3 Inzicht in wachtlijsten en 
wachttijden 
 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de wachtlijsten op landelijk niveau en deels ook op het niveau van 
Zorgkantoorregio’s. Ingezoomd wordt op de in- en uitstroom in de sector en op verschillende 
verbijzonderingen van aantallen wachtenden per wachtstatus.  
 
3.1 Verhouding instroom en uitstroom V&V 
 

Wanneer de instroom van cliënten met een Wlz-indicatie in de sector V&V groter is dan de 
uitstroom en bij overig gelijkblijvende omstandigheden in de sector (bijvoorbeeld geen uitbreiding 
van plaatsen in verpleeghuizen) dan groeit de wachtlijst. 
In onderstaande grafiek is goed te zien hoe de ontwikkeling in de afgelopen twaalf maanden is 
geweest, zowel in de instroom als de uitstroom en waar deze leidt tot groei of afname van de 
wachtlijst. De wachtlijst groeit daar waar de groene lijn boven de bruine lijn ligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1: Trend instroom/uitstroom Wlz, sector V&V 
 
Wanneer verder ingezoomd wordt op de in- en uitstroom per Zorgprofiel gedurende de maanden 
januari en april van 2020, dan zien we een opvallende situatie. Het is vooral bij Zorgprofiel VV04 (VV 
Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) dat de instroom de uitstroom 
overtreft.  

Figuur 3.2: Instroom/uitstroom per Zorgprofiel 1 januari en 1 april 
2020 
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De verwachting dat de groei van de wachtlijst wordt veroorzaakt door de instroom van cliënten met 
een Zorgprofiel VV04 zien we niet terug in de wachtlijstcijfers voor opname. 
De verklaring is te vinden in onderstaande tabel. Deze tabel toont de procentuele verdeling van de 
Zorgprofielen naar leveringsvorm4. Bij Zorgprofiel VV04 zien we een afwijkend patroon. Het aandeel 
Verblijf is aanmerkelijk lager dan bij de overige Zorgprofielen. 26-27% van de zorg voor Zorgprofiel 
VV04 wordt geleverd in PGB, VPT en MPT of in een combinatie, dus in de thuissituatie. De wachttijd 
voor deze leveringsvormen is over het algemeen kort. 
 

 
Figuur 3.3: Verdeling leveringsvormen per Zorgprofiel (VV04, VV05 en VV06) 
 

Regionale verschillen bij in- en uitstroom V&V 
In onderstaande landkaarten is per Zorgkantoorregio, per maand in beeld gebracht hoe de instroom 
in de Wlz zich verhoudt tot de uitstroom. Waar de instroom gelijk is aan de uitstroom in de regio is 
de verhouding 100% (neutrale kleur). In de oranje/rode gebieden is de instroom hoger dan de 
uitstroom, waarbij geldt dat hoe roder de kleur van de regio is des te meer er sprake is van een 
knelpunt en groei van de wachtlijst (bij overig gelijkblijvende omstandigheden). In de groene 
gebieden is de verhouding tussen instroom/uitstroom lager dan 100% en daalt de wachtlijst (bij 
overig gelijkblijvende omstandigheden), omdat daar de uitstroom hoger is dan de instroom in de 
Wlz V&V. Hierdoor ontstaat meer ruimte om nieuwe cliënten van zorg te voorzien.  
De in- en de uitstroomcijfers tonen maandelijks een wisselend beeld. Landelijk is gedurende het 
eerste kwartaal een verschuiving naar meer instroom dan uitstroom in de Wlz waar te nemen (de 
regio’s kleuren steeds meer oranje/rood). Echter in de maand april zien we voor het eerst de invloed 
van de Covid-19-uitbraak.  
In januari, februari en maart is een duidelijke landelijke trend waarneembaar van meer instroom dan 
uitstroom. Vrijwel iedere Zorgkantoorregio toont gedurende de eerste twee maanden van 2020 
(peildatum 1 januari tot en met 1 maart 2020) een verschuiving in verhouding instroom/uitstroom, 
waarbij er landelijk steeds meer knelpunten te zien zijn. Echter op peildatum 1 april 2020 is daar 
ineens een omslag. In de gebieden Noordoost Brabant, Midden-Brabant, Noord- en Midden-
Limburg en Zuid-Limburg is er ineens sprake van een hogere uitstroom dan instroom in de Wlz. De 
invloed van de Covid-19-uitbraak in maart (peildatum 1-4-2020) 2020 maakt dat er geen logische 
gevolgtrekkingen meer gemaakt kunnen worden. De aanname is dat in bepaalde gebieden cliënten 

––––––– 
4 Voor definitie zie Bijlage 1 
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niet meer in instellingen worden opgenomen en dat de wachtlijsten daar toenemen, terwijl de 
uitstroom groter is dan de instroom.  

 

 

Figuur 3.4: Knelpunten instroom / uitstroom Wlz 

 

3.2 Aantal wachtenden per wachtstatus  
 

In de Wlz worden  drie verschillende wachtstatussen onderscheiden. Actief Wachtenden, Niet-Actief 
Wachtenden en Niet Wachtenden. 
 
Actief en Niet-Actief Wachtend 
Onderstaande twee grafieken laten de ontwikkeling zien van het aantal Actief Wachtenden en Niet-
Actief Wachtenden van het eerste kwartaal 2020. 
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In de grafiek Actief Wachtenden wordt onderscheid gemaakt naar de Actief Wachtenden met en 
zonder zorg en binnen of buiten de Treeknorm. 
De groep die ons het meeste zorgen baart is de groep Actief Wachtend, langer dan de Treeknorm, 
zonder zorg (de bruine lijn).  Deze cliënt heeft direct zorg in een zorginstelling nodig en op dit 
moment ontvangt hij geen overbruggingszorg. Per 1 april 2020 gaat het landelijk om 69 cliënten. 
Het vermoeden bestaat dat hier sprake kan zijn van een situatie waarbij de cliënt in het ziekenhuis, 
op een ELV of GRZ-plaats is opgenomen. De invoering van de nieuwe wachtstatussen en 
classificaties, per 1-1-2021, moet hier meer inzicht in geven. De regionale verschillen zijn groot en 
de range loopt van 0 tot 9 cliënten in een regio. Zie voor de absolute aantallen per Zorgkantoorregio 
figuur 3.8 (pagina 15). 
Het aantal Actief Wachtenden, langer dan de Treeknorm, met zorg (de gele lijn) bedraagt op 1 april 
2020 201 cliënten. Zie hiervoor Figuur 3.8. Deze groep ontvangt overbruggingszorg en de 
zorgaanbieder houdt in de gaten of de situatie verantwoord is. Zo niet, dan ontstaat er een 
crisissituatie. 
Bij de cliënten die vallen in de groep Actief Wachtenden, korter dan de Treeknorm (de groene en de 
grijze lijn) gaan we ervan uit dat een wachttijd tot zes weken aanvaardbaar is (Treeknorm). 
Zorgaanbieders, zorgkantoren en ZN hebben afspraken gemaakt over maatschappelijk 
aanvaardbare wachttijden in de zorg. Het streven is dat zoveel mogelijk cliënten binnen de 
Treeknorm zorg ontvangen. Op 1 april 2020 is de grootte van deze groep 1.459 cliënten. Zie 
hiervoor figuur 3.8. 
 

 
Figuur 3.5: Trend Actief Wachtenden 1e kwartaal 2020 
 

 
In de grafiek Niet-Actief Wachtenden wordt onderscheid gemaakt naar Niet-Actief Wachtend mét 
en zonder zorg. Veruit de grootste groep en ook de hardst groeiende groep betreft de Niet-Actief 
Wachtenden met zorg. Deze cliënten hebben aangegeven uitsluitend bij de zorgaanbieder of locatie 
van de eerste voorkeur te willen gaan wonen en zijn bereid daarop te wachten. Op dit moment 
kunnen we deze groep niet nader duiden en is er geen stuurinformatie voorhanden. De invoering 
van de nieuwe wachtstatussen en de daarbij horende classificaties per 1-1-2021 moeten ervoor 
zorgen dat de Zorgkantoren de cliënten efficiënter en cliëntgerichter kunnen bemiddelen door het 
beschikbaar komen van accurate en gedetailleerde wachtlijstinformatie over een cliëntsituatie.  Per 
1 april 2020 gaat het over 18.126 cliënten met zorg en 1.251 zonder zorg 
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Figuur 3.6: Trend Niet-Actief Wachtenden 1e kwartaal 2020 

 
 

Niet Wachtend 
Naast de Actief Wachtenden en Niet-Actief Wachtenden kennen we ook de wachtstatus Niet-
Wachtend. Deze cliënten hebben een Wlz-indicatie en aangegeven dat ze nu geen gebruik willen 
maken van verblijf in een instelling. Maar ze willen wel in beeld blijven bij hun voorkeursaanbieder 
voor een eventuele opname in de toekomst. Ze staan dan ook niet op de formele wachtlijst omdat 
er geen opnamewens is. 
Een deel van deze groep ontvangt zorg en een deel niet.  
De groep cliënten die de status Niet Wachtend heeft en wel zorg ontvangt bestaat op 1 april 2020 
uit 3.778 cliënten. Zij ontvangen deze zorg in de thuissituatie in de vorm van een regulier PGB, VPT 
of MPT. Ze willen graag in beeld blijven bij hun voorkeursaanbieder en staan daar als Niet Wachtend 
geregistreerd. In de wachtlijstcijfers worden deze cliënten niet meegeteld omdat ze in feite niet 
wachten op opname. Ze tellen wel mee bij de cliënten die in zorg zijn. De hoogste aantallen 
betreffen wederom de Zorgprofielen VV04, VV05 en VV06. Wanneer we de aantallen Niet 
Wachtenden met zorg afzetten tegen het totaal aantal cliënten in zorg zien we dat er verschillen per 
regio zijn. Onderstaande landkaarten laten zien dat de regio’s Midden-Holland, ’t Gooi en 
Amstelland De Meerlanden het hoogst scoren. 
 
Er zijn ook Niet Wachtenden die geen Wlz-zorg ontvangen. Ook over deze groep is geen verdere 
informatie beschikbaar. We weten dat het landelijk om een groep van 6.926 cliënten gaat per 1 april 
2020, met Zorgprofielen die lopen van VV01 tot VV10. De nieuwe wachtstatussen en classificaties 
moeten ook over deze groep meer stuurinformatie opleveren. 
 
Onderstaande twee landkaarten laten, per Zorgkantoorregio, het percentage Niet Wachtenden 
met/zonder zorg afgezet tegen het aantal cliënten in zorg zien. De regio’s Zaanstreek – Waterland, 
Amsterdam en Rotterdam scoren het hoogst in de categorie Niet Wachtend zónder Wlz zorg 
(oranje) Hoe hoger de uitkomst hoe meer Niet-Wachtenden er in de regio zijn ten opzichte van het 
aantal cliënten dat zorg ontvangt. Indien de status van Niet Wachtend verandert naar een andere 
wachtstatus kan dit leiden tot knelpunten tussen aanbod en vraag en dus een hoger risico 
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Figuur 3.7: Percentages Niet-Wachtenden ten opzichte van de totale Wlz-populatie In zorg in de Zorgkantoorregio’s 

 
 

3.3 Onderscheid per Zorgkantoorregio  
 

Onderstaande tabel (figuur 3.8) geeft per Zorgkantoorregio inzicht in de wachtenden per 
wachtstatus op 1 april 2020 en laat regionale verschillen zien. 
In totaal staan er 21.106 cliënten op de wachtlijst op 1 april 2020, waarvan 92% overbruggingszorg 
ontvangt. Van alle Actief Wachtenden ontvangt 72% enige vorm van zorg en bij de Niet-Actief 
wachtenden is dit 94%. 
Dit zijn absolute aantallen en zeggen daardoor niets over de situatie van zorgaanbod in de 
Zorgkantoorregio’s. 
 

 
Figuur 3.8: Per Zorgkantoorregio’s het aantal cliënten per wachtstatus (met/zonder zorg en binnen/buiten treeknorm)  
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De absolute aantallen per Zorgkantoorregio geven geen beeld van de totale populatie in de regio’s, 
terwijl hier wel significante verschillen zijn. Om wel wat over de situatie in de Zorgkantoorregio’s te 
kunnen zeggen zijn de absolute aantallen wachtenden afgezet tegen het aantal cliënten dat in zorg 
is in de Zorgkantoorregio’s. De verhouding van cliënten Wachtend op zorg (vraag) ten opzichte van 
cliënten In Zorg (aanbod) resulteert in een percentage.  
De onderstaande landkaarten laten per Zorgkantoorregio het percentage wachtenden (Actief en 
Niet-Actief Wachtend, met/zonder zorg) zien, ten opzichte van de cliënten die zorg ontvangen. Hoe 
hoger het percentage (oranje/rode kleur) des te groter het risico dat er een knelpunt kan ontstaan. 
Let op: de legenda bij het percentage Niet-Actief Wachtenden met enige vorm van Wlz-zorg ten 
opzichte van het totaal in zorg is anders dan bij de overige drie landkaarten. Dit komt omdat de 
absolute aantallen Niet-Actief Wachtenden met zorg, veel hoger zijn dan bij de andere 
wachtstatussen en daardoor ook het percentage. Daarnaast valt hierbij op dat bij een tweetal regio’s 
(Midden-Brabant en Westland Schieland Delfland) het percentage Niet-Actief Wachtenden met 
enige vorm van Wlz-zorg ten opzichte van in zorg tussen de 20-25% ligt (de meest rode gebieden in 
landkaart 3). 
 

 
 

 
Figuur 3.9: Percentages Actief en Niet-Actief Wachtenden (met/zonder zorg) ten opzichte van de totale Wlz-populatie In zorg in de 
Zorgkantoorregio’s 
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3.4 Onderscheid per Zorgprofiel 
 

Onderstaande grafieken laten op landelijk niveau zien hoe de verdeling is per wachtstatus over de 
Zorgprofielen. 
Deze grafieken laten zien dat meer dan de helft van de wachtenden een Zorgprofiel VV05 hebben 
(Beschermd wonen met intensieve dementiezorg). Daarna volgen VV04 (Beschut wonen met 
intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) en VV06 (Beschermd wonen met zeer intensieve 
zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding). Wanneer we de 
wachtenden VV04 en VV06 optellen zien we dat deze “somatische” aanspraak meer dan 40% 
bedraagt. 
In het 1e kwartaal zien we het aantal Actief Wachtenden zonder zorg aanmerkelijk afnemen en het 
aantal Actief Wachtenden met zorg lijkt zich te stabiliseren. In de onderverdeling naar Zorgprofiel 
lijkt zich geen ontwikkeling voor te doen. 
 

Figuur 3.10: Trend Actief Wachtend (met/zonder zorg) per Zorgprofiel 

 
 

Het aantal Niet-Actief Wachtenden zonder zorg neemt licht af en het aantal Niet-Actief 
Wachtenden met zorg stijgt licht. Ook hier doet zich in de onderverdeling naar Zorgprofiel geen 
ontwikkeling voor. 
 
 

 
Figuur 3.11: Trend Niet-Actief Wachtend (met/zonder zorg) per Zorgprofiel 
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3.5 Aantal wachtenden naar 'wachttijdblok'  
 

Onderstaande tabel geeft de stand weer per 1 januari 2020 en 1 april 2020  hoelang de cliënten die 
op de wachtlijst staan inmiddels wachten. Dit zegt niets over de totale tijd die ze op de wachtlijst 
staan alvorens te worden opgenomen, maar wel over de wachttijd op het peilmoment. Het totaal 
aantal wachtenden op 1 april 2020 is 21.106 cliënten. Op 1 januari 2020 bedroeg dat aantal 20.059. 
Dit is een stijging van 5% (1.047 cliënten)  
Het aantal Actief Wachtenden zonder zorg dat in het wachtblok 0-6 weken valt kunnen gezien 
worden als de “normale werkvoorraad” van de zorgkantoren. Wanneer een passende zorgaanbieder 
wordt gevonden, is er vaak enige tijd nodig om de zorg te plannen en te organiseren, wat leidt tot 
een wachttijd.  Ten opzichte van januari is deze “werkvoorraad” gedaald (van 599 naar 419). Voor 
deze groep zien we in de overige wachtblokken ook een daling, van 99 naar 69 cliënten. 
De grootste groep wachtenden zijn de Niet-Actief Wachtenden, in totaal 19.377 cliënten op 1 april 
2020. Dit aantal zien we ten opzichte van januari stijgen met  1.260 cliënten. Dit is een stijging van 
7%. Naast de stijging in aantallen lijkt ook de wachttijd voor deze groep langzaam op te lopen. 
 

Wachtstatussen met/zonder enige vorm van Wlz-zorg 
(peildatum 1-1-2020) 

0 tot 6 
weken 

6 tot 
13 
weken 

3 – 6 
maanden 

6-12 
maanden 

>12 
maanden 

 
Totaal 

Aantal actief wachtende, met enige vorm van Wlz-zorg 1015 145 59 22 3 1244 

Aantal actief wachtenden,  zonder enige vorm van Wlz-zorg 599 77 16 6 0 698 

Aantal niet-actief wachtende, met enige vorm van Wlz-zorg 3088 3701 3997 3835 2117 16738 

Aantal niet-actief wachtenden,  zonder enige vorm van Wlz-
zorg 

792 199 148 123 117 1379 

Totaal 5494 4122 4220 3986 2237 20059 

 
Wachtstatussen met/zonder enige vorm van Wlz-zorg 
(peildatum 1-4-2020) 

0 tot 6 
weken 

6 tot 
13 
weken 

3 – 6 
maanden 

6-12 
maanden 

>12 
maanden 

 
Totaal 

Aantal actief wachtende, met enige vorm van Wlz-zorg 1040 114 63 21 3 1241 

Aantal actief wachtenden,  zonder enige vorm van Wlz-zorg 419 50 15 3 1 488 

Aantal niet-actief wachtende, met enige vorm van Wlz-zorg 3932 3580 4459 3788 2367 18126 

Aantal niet-actief wachtenden,  zonder enige vorm van Wlz-
zorg 

646 198 162 112 133 1251 

Totaal 6037 3942 4699 3924 2504 21106 

Figuur 3.12: Aantal cliënten per wachtstatus en wachttijdblok 
 
 

3.6 Opnameperformance  
 

In deze paragraaf kijken we terug naar de klantreis van cliënten die in zorginstellingen zijn 
opgenomen en wordt een beeld geschetst van de weg die de cliënt heeft afgelegd van het moment 
van Wlz-indicatiestelling tot opname. 
Het doel is om de data uit voorgaand kalenderjaar te koppelen aan de volgende categorieën: 
 

 Wachttijdperiode 

Cliëntenstroom 
voorgaande wachtstatussen 

0 
dagen 

0 tot 6 
weken 

6 tot 13 
weken 

3 - 6 
maanden 

6-12 
maanden 

 
Totaal 

Cliënt is actief wachtend geweest       

Cliënt is actief wachtend en niet wachtend geweest       

Cliënt is niet-actief wachtend geweest       

Cliënt is niet-actief wachtend en niet wachtend geweest       

Cliënt is actief- dn niet actief wachtend geweest       

Cliënt is actief, niet-actief en niet wachtend geweest       

Cliënt is niet wachtend geweest       
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Dit biedt een overzicht van de cliënten die in 2019 in een instelling zijn opgenomen (leveringsvorm = 
verblijf), verdeeld naar voorgaande wachtstatus(sen) en totale wachttijd (periode tussen 
toegewezen zorgeenheid en moment van levering). Op dit moment zijn de data nog onvoldoende 
toereikend om hierover in dit eerste kwartaalrapport over te rapporteren. De verwachting is dat dit 
in een volgend kwartaalrapport wel kan worden opgenomen. 
Hetzelfde geldt voor de data die moet leiden tot een gemiddeld aantal dagen dat een cliënt heeft 
gewacht tot opname. Hierbij is het doel om een trend in beeld te brengen van de afgelopen jaren om 
inzicht te krijgen of er sprake is van een toe- of afname van het gemiddelde aantal dagen dat 
mensen op de wachtlijst staan. 
 
  



Bijlage 1 Definities 
 

 

Wachtstatussen: 

In de Wlz kennen we verschillende wachtstatussen5 die gebruikt worden bij het 

samenstellen van de landelijke wachtlijsten:  

Actief Wachtend: 

De cliënt krijgt in iWlz de leveringsstatus (wachtlijststatus) Actief Wachtend als 

geïndiceerde en/of toegewezen zorg dringend (urgent) moet starten omdat 

zorg thuis niet meer verantwoord (of doelmatig) is. De cliënt wil deze zorg 

ontvangen, maar kan deze nog niet krijgen. Ofwel de cliënt wacht buiten zijn 

wil om op de gewenste zorg. De zorgbehoefte is zo urgent dat de zorg 

eventueel ook (tijdelijk) geboden moet worden door een andere aanbieder dan 

zijn voorkeuraanbieder. 

Niet-Actief Wachtend: 

Cliënt wil de geïndiceerde zorg alleen ontvangen van zijn voorkeuraanbieder 

Niet Wachtend: 

Cliënt wil de geïndiceerde zorg nu nog niet ontvangen. 

 

Overbruggingszorg: 

Overbruggingszorg is zorg die bij een cliënt met opnamewens tijdelijk wordt ingezet 

om de wachtperiode tot opname op een passende plaats in een instelling op 

verantwoorde wijze te overbruggen. 

 

Treeknorm: 

Een Treeknorm is een streefnorm voor maatschappelijk aanvaardbare wachttijden voor 

het leveren van niet-spoedeisende zorg. In de sector V&V geldt een Treeknorm van zes 

weken. 

 

Instroom: 

Een cliënt waarvan de ingangsdatum van het indicatiebesluit ligt in de maand 

voorafgaand aan de peildatum, en de cliënt niet voorkomt in de aanlevering van de 

AW317 over de maand voorafgaand aan de maand voor de peildatum. 

 
Uitstroom: 
Een cliënt komt niet meer voor in de aanlevering van de AW317 over de maand 
voorafgaand aan de peildatum. 

 
COROP-gebied: 
COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de 
COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De naam 

––––––– 
5 Bron: Bijlage A: Begrippenlijst van Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 



 
 

  

COROP komt van Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma. In totaal 
zijn er in Nederland 40 COROP-gebieden. Twee provincies (Flevoland en Utrecht) zijn 
elk in hun geheel één COROP-gebied; de overige zijn een gedeelte van één provincie en 
bestaan uit een aantal gemeenten. Zie bijlage 2 voor geografisch overzicht van de 
gebieden. 

 
Leveringsvorm: 
Verzekerden met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen ervoor kiezen in een instelling te 
gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij kunnen er onder voorwaarden ook voor kiezen 
om de zorg thuis te ontvangen. Deze mogelijkheden worden leveringsvormen6 
genoemd. De volgende leveringsvormen zijn mogelijk: 

- Verblijf in een instelling; 
- Volledig pakket thuis (vpt); 
- Modulair pakket thuis (mpt); 
- Persoonsgebonden budget (pgb); 
- Deeltijd verblijf (dtv). 

  

––––––– 
6 https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/leveringsvormen-instelling-vpt-mpt-en-pgb-wlz 



 
 

  

Bijlage 2 COROP-gebieden 
 

 

Landkaart COROP-gebieden 

 
 

 



 
 

  

Bijlage 3 Zorgkantoorregio’s 
 

 

 

 

 

 

 


