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In artikel 3.1.1. lid 1 onderdeel c Wlz is de specifieke Wlz-behandeling als 
aanspraak geregeld. Die behandeling kan o.a. bestaan uit specifieke 
paramedische zorg.  
 
Algemene paramedische zorg is geen verzekerde zorg in de Wlz, ook niet als de 
verzekerde zowel verblijf als behandeling van dezelfde instelling ontvangt. Artikel 
3.1.1. lid 1 onderdeel d ten eerste sluit dat expliciet uit. 
 
Het is dus belangrijk te weten wanneer paramedische zorg specifieke 
paramedische zorg is en ten laste komt van de Wlz, en wanneer het algemene 
paramedische zorg is en ten laste van de Zvw komt (waarin de aanspraak op 
paramedische zorg overigens beperkt is, zie later).  
Hieronder geven we aan wanneer de Wlz dan wel de Zvw van toepassing is en 
geven we voorbeelden. De voorbeelden gaan over fysiotherapie, maar zijn 
uiteraard ook van toepassing op andere paramedische zorg. 
 
1. Paramedische zorg is specifieke paramedische zorg als er specifieke kennis of 
vaardigheden nodig zijn om de doelgroep te behandelen 
Voor bepaalde doelgroepen is specifieke kennis nodig over de doelgroep en/of 
moet de paramedicus specifieke vaardigheden hebben. In dat geval hoort de 
paramedische zorg tot de Wlz. Ook als er geen sprake is van integrale zorg, wat 
overigens meestal wel het geval is. 
 
Voorbeeld: 
Een zintuiglijk gehandicapte man verblijft in een instelling voor blinden en 
slechtzienden. Hij is ook ernstig autistisch, maar is verder fysiek niet ernstig 
beperkt. Het is van groot belang de man op een specifieke manier te bejegenen, 
omdat anders het gedrag escaleert.  
Na een val heeft de man last van de schouder. De fysiotherapeut moet hem, om 
hem te behandelen, op de juiste manier bejegenen. Daarom komt deze zorg ten 
laste van de Wlz.  
 
2. Paramedische zorg is specifieke paramedische zorg als deze niet los is te zien 
van de integrale zorg. 
Verzekerden met een Wlz-indicatie zijn veelal aangewezen op een integraal en 
multidisciplinair pakket aan zorg. De paramedische zorg maakt onderdeel uit van 
het totale zorgplan, zodat de paramedicus zijn behandeling steeds moet 
afstemmen met andere behandelaars en andere hulpverleners. 
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Voorbeeld: 
Een demente man verblijft in het verpleeghuis. Hij breekt zijn heup, en heeft na 
de ziekenhuisopname fysiotherapie nodig. Hij is aangewezen op integrale zorg: 
de fysiotherapeut moet zijn behandeling afstemmen met de specialist 
ouderengeneeskunde en andere hulpverleners: hij kan zijn behandeling vanwege 
de beperkte belastbaarheid en comorbiditeit niet los van de overige zorg 
uitvoeren. De fysiotherapie komt daarom ten laste van de Wlz.  
NB: het feit dat de dominante grondslag psychogeriatrie is, is niet bepalend, 
maar het feit dat integrale, multidisciplinaire zorg nodig is. 
 
Paramedische zorg is algemene paramedische zorg als deze los staat van de 
integrale zorg en als daarvoor geen specifieke kennis of vaardigheden zijn vereist. 
Algemene paramedische zorg komt niet ten laste van de Wlz.  
Het komt voor dat de verzekerde is aangewezen op paramedische zorg, en dat 
daarvoor geen specifieke deskundigheid of vaardigheid nodig is, en de 
paramedische zorg geen onderdeel is van een integraal zorgplan. Deze algemene 
paramedische zorg kan onder de Zvw vallen, maar de aanspraak op bepaalde 
vormen van paramedische zorg is in de Zvw beperkt (zie *). 
De eerstelijns paramedicus kan de behandeling dan bieden. Als aan de 
polisvoorwaarden van de zorgverzekering van de verzekerde is voldaan (vaak is 
bijvoorbeeld een overeenkomst met de zorgverzekeraar vereist), kan de aan de 
instelling verbonden paramedicus de behandeling bieden. 
 
Voorbeeld: 
Een meisje van 16 met een verstandelijke handicap verblijft in een Wlz-instelling. 
Zij wordt door de orthopedagoog behandeld om weerbaarder en zelfredzamer  te 
worden. Ze valt, en breekt haar schouder. De fysiotherapeut verderop in de 
straat komt twee maal per week met haar oefenen, en declareert dat bij de 
zorgverzekeraar. 
 
  
* De beperkingen van de aanspraak bestaan eruit dat fysiotherapie alleen ten 
laste van de Zvw kan komen als het gaat om een van de aandoeningen in 
Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (zgn. Chronische lijst) en dat bij 
volwassenen de eerste twintig behandelingen voor eigen rekening komen. Voor 
kinderen geldt dat de behandeling van de aandoeningen op de Chronische lijst ten 
laste van de Zvw kan komen en maximaal achttien behandelingen van andere 
aandoeningen per jaar. 
Daarnaast is ergotherapie beperkt tot maximaal tien behandeluren per jaar en 
dieetadvisering tot maximaal drie behandeluren per jaar. Lees meer over 
paramedische zorg (Zvw) op https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-
kompas/paramedische+zorg   
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