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• Vervolg op 3 bijeenkomsten ‘Grensvlakken in de ouderenzorg’ (14/15/22 mei)

• Koppeling aan regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis (initiatief VWS/VNG)

• Inhoudelijk: grensvlak Wmo/Zvw en Wlz en maaltijdvoorziening

• Mogelijkheden ‘gezamenlijke bekostiging’

• Casusbeschrijving

• Knelpunten

• Oplossingsrichtingen



Workshop 1  - Tafel 1

Inhoudelijk ontwerp voor een 
oplossingsrichting voor het grensvlak 
Wmo/Zvw naar de Wlz

Workshop 1 – Tafel 2

Inhoudelijk ontwerp voor de 
maaltijdvoorziening

Workshop 2 – Tafel 1

Mogelijke afspraken m.b.t. gezamenlijke 
bekostiging ter bevordering van een meer 
continue (en snellere) uitvoering

Workshop 2 – Tafel 2

Toepassing op grensvlak Wmo/Zvw en Wlz 
en maaltijdvoorziening



Casusbeschrijving 1A (grensvlak(ken) Wmo/Zvw en Wlz)

A. Mevrouw Spanjaard heeft thuis 24-uurs toezicht nodig. Haar man wil de zorg 
voor haar beslist niet opgeven. Beiden is er veel aan gelegen het thuis vol te 
houden. Mevrouw heeft slechte herinneringen aan de instelling waar haar 
moeder verbleef. Dat wil zij niet meemaken. Nu is mevrouw al twee keer 
gevallen in huis. Lopen lukt niet meer. Anderhalf jaar geleden is bij haar ook 
Alzheimer vastgesteld, waardoor ze zeer onrustig is.



Casusbeschrijving 1B (grensvlak(ken) Wmo/Zvw en Wlz)

B. Mijnheer van den Brink uit Zuidlaren heeft beginnende dementie en vergeet als 
gevolg daarvan om insuline te spuiten voor zijn diabetes. Zijn zoon en dochter 
wonen in de buurt en doen veel voor hem. Ze zorgen er o.a. voor dat hij tijdig 
zijn insuline krijgt toegediend. De wijkverpleegkundige weet dat meneer erg 
graag thuis blijft wonen, maar dit zonder zijn steunsysteem niet zou kunnen. De 
professionele inzet gecombineerd met de mantelzorg is omvangrijk, maar 
maakt thuis blijven wonen wel mogelijk. Wanneer echter een Wlz-indicatie 
wordt aangevraagd, blijkt die een beperktere omvang te hebben en niet 
toereikend om de kosten te dekken van alle professionele inzet.



Knelpunten (onder andere)
• Dreigende terugval in zorg en ondersteuning en hogere eigen bijdrage
• Afschuifgedrag tussen gemeente en CIZ/zorgkantoor / kijken naar cliënt en het systeem
• Discontinuïteit in zorg en ondersteuning / gebrek aan integraliteit
• Relatief weinig vooruitdenken in de zin van ‘als, dan’; overvallen worden bij onverwachte situaties
• Beeld bij cliënt (en omgeving) dat Wlz = in/naar een instelling / risico overbelasting mantelzorger
• Wlz wellicht meest passend, maar cliënt wil niet

Ingrediënten voor een oplossing
• Gezamenlijk, multidisciplinair casuïstiekoverleg kernteam + CIZ als sprake van grensvlak
• Integraal plan met oog voor cliënt én steunsysteem inclusief vooruitkijken
• Regelruimte in wie wat doet met (beperkte) overlap tussen deskundigheden
• Kennis van de stelsels en mogelijkheden (zoals aanvraag EKT) / onafhankelijke cliëntondersteuning?
• 1 ‘regisseur’ / vaste contactpersoon die meeloopt (ongeacht het domein) 



Uitwerking Overgang Wmo/Zvw => Wlz

Hoe krijgen we domeinoverstijgende kennis van wetgeving binnen de kernteams?

• Onafhankelijke domeinoverstijgende clientondersteuning
1. Fysiek aanwezig bij kernteam

2. Op consultatiebasis voor elk kernteam

3. Samen naar de client

 domein overstijgend qua kennis van Wmo/Zvw en Wlz

 domein overstijgend qua financiering (gemeente + zorgkantoor + zorgverzekeraar) => onafhankelijkheid 
gewaarborgd

• Verbetering afstemming en communicatie/contact met CIZ
 Afstemming/consultatie vooraf ter verbetering onderbouwing indicatieaanvraag

 Onderbouwing afwijzing indicatie

• Doorontwikkeling kernteams in alle gemeenten (HZD i.s.m. partijen Alliantie)

• Initiatief vanuit Alliantie, contact CIZ via VWS en regiomanager CIZ



Casusbeschrijvingen maaltijdvoorziening

A. Mevrouw Verwoerd uit De Wijk was vroeger danslerares en is nog zeer vitaal. 
Ze woont al jaren alleen. Haar twee kinderen wonen in het buitenland. 
Mevrouw Verwoerd heeft beginnende dementie. Daardoor is ze al enkele malen 
vergeten haar maaltijd op te eten en te drinken.

B. Mevrouw Jansen is 78 jaar en woont in Hoogeveen. Enkele jaren geleden is 
haar man overleden. Mevrouw heeft de nodige fysieke beperkingen. Iedere 
ochtend komt de wijkverpleegkundige langs voor medicijn inname. En daarmee 
kan zij zich prima redden. Tot voor kort. Jan Vermaas van het wijkteam komt 
een keer per week langs om te begeleiden met financiën en draagstructuur. Hij 
constateert dat mevrouw steeds vaker dingen vergeet. De maaltijden worden 
bezorgd via Tafeltje dekje en in de vriezer gezet. Maar soms vergeet ze deze 
eruit te halen en op te eten.

Vraag: wie regelt wat in de maaltijdvoorziening?



Knelpunten (onder andere)
• Discussie wie maaltijdvoorziening doet en financiert staat goede uitvoering voor cliënt in de weg
• Medische risico’s als ouderen vergeten (op tijd) te eten
• Bij verslechtering niet snel genoeg actie om het anders in te vullen
• Veel verschillende gezichten / niet prettig voor de cliënt

Ingrediënten voor een oplossing
• Samen met cliënt, mantelzorger(s) en naaste(n), en samen met andere professionals naar 

(pragmatische) oplossingen voor de invulling van de zorg en ondersteuning. (voorbeeld: POH en 
wijkverpleegkundige en/of huishoudelijke hulp of Wmo-consulent doen samen de inventarisatie 
bij een cliënt thuis om te kijken welke mogelijkheden er zijn om maaltijdvoorziening in te vullen

• Regelruimte in wie wat doet met (beperkte) overlap tussen deskundigheden / eventueel mandaat 
om namens anderen te handelen / flexibiliteit inbouwen

• Eerst handelen, dan afhandelen; ondersteuning direct inzetten zonder drempels



Uitdaging / opgave en principes

Afspraken over gezamenlijke bekostiging van zorg en ondersteuning ‘in het 
grijze gebied van/tussen stelsels’. Het concreet vormgeven van principes als:
• “eerst handelen, dan pas afhandelen”
• “no wrong door” (voorkomen van kastje naar de muur ervaringen)

Dit om de zorg en ondersteuning thuis ‘in grenssituaties’ meer continu en 
sneller te ondersteunen (ook bij onverwachte situaties).



Uitwerking maaltijdvoorziening

• Uitgangspunt: Vertrouwen onderling tussen gemeente, ZV en Wijkvpl

• Bij twijfelgevallen rechtmatigheidstoets door Wverpl en WMO-consulent 
gezamenlijk

• Duidelijkheid afwegingskader rechtmatigheid Zvw en Wmo

• Van elkaar leren i.p.v. sanctioneren (bv vertrouwen ZV in kwaliteit Wijkvp)

• Escalatieladder vaststellen voor uitzonderingen

• Kennis en kunde vooraf en tijdens proces borgen

• Overeenstemming definities en interpretatie Begrippenkader 
Indicatieproces (V&VN 2019, Zorginstituut 2019): vertaling begrippenkader 
naar WMO-beleid

• Bestaande structuren gebruiken voor vervolgstappen: Bestuurlijke 
Dialoogtafel en Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen



Vervolgstappen n.a.v. verdiepingsbijeenkomst

• Presentatie uitkomsten en vervolg in ambtelijk overleg Alliantie 18 juli

• Voorbereidingsgroep werkt pitch maaltijdvoorziening en overgang 
Wmo/Zvw – Wlz concreet uit

• Voorstel wordt voorgelegd aan bestuurlijke Alliantie.

• Uitkomst hiervan wordt besproken binnen eigen sectoren met als 
doel mogelijke start experimenten.


