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Standpunt Diagnostiek  
Afbakening Wlz en medisch specialistische zorg 

 

 

 
 

 

Diagnostische activiteiten die zijn aangevraagd door een Wlz-

behandelaar komen ten laste van de Wlz als de inhoudelijke beoordeling 

van de data door de Wlz-behandelaar wordt uitgevoerd. Als de medisch 

specialist de data inhoudelijk beoordeelt, komt dat deel van de zorg ten 

laste van de Zvw. 

 

De zorg van een Wlz-behandelaar omvat ook de activiteiten die hij uit laat voeren 

door anderen. Dat geldt ook voor diagnostische activiteiten. In principe komen 

alle diagnostische activiteiten die de Wlz-behandelaar aanvraagt daarom ten laste 

van de Wlz. Tegelijk is het zo dat medisch specialistische zorg in principe altijd ten 

laste van de Zvw komt.  

Diagnostische activiteiten die door een Wlz-behandelaar worden aangevraagd 

komen ten laste van de Wlz. Als de Wlz-arts alleen de data krijgt aangeleverd, en 

die data zelf inhoudelijk moet beoordelen, komt het onderzoek ten laste van de 

Wlz. Als de Wlz-behandelaar de inhoudelijke beoordeling van de data aan de 

medisch specialist overlaat, is dat deel van de diagnostiek medisch specialistische 

zorg wat ten laste van de Zvw komt.  

 

Omdat de aanspraken van zowel de Wlz als de Zvw functiegericht zijn 

omschreven, is het niet mogelijk een limitatieve lijst van activiteiten te maken die 

ten laste van het ene dan wel het andere domein komen. De feitelijke situatie is 

bepalend.  

 

In enkele situaties is de praktijk zo uitgekristalliseerd dat een algemene uitspraak 

wel mogelijk is. Laboratoriumonderzoek waarbij de Wlz-behandelaar de 

aangeleverde data zelf inhoudelijk beoordeelt, komt ten laste van de Wlz. 

 

Bij röntgendiagnostiek beoordeelt in de praktijk de radioloog altijd de foto’s 

inhoudelijk, en ontvangt de aanvrager alleen de bevindingen van de radioloog. Dit 

komt ten laste van de Zvw. 

 

Met betrekking tot trombosezorg heeft het Zorginstituut geconstateerd dat een 

generalistisch arts (huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk 

gehandicapten) deze zorg op basis van de data van het laboratorium kan bieden. 

De inhoudelijke beoordeling daarvan en het bijstellen van de behandeling behoort 

tot de generalistische medische zorg. Bij verblijf met behandeling komt dit ten 

laste van de Wlz. 

 

In andere gevallen is de feitelijke situatie bepalend. (Alleen) voor zover de 
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medisch specialist de data inhoudelijk beoordeelt, komt de zorg ten laste van de 

Zvw. 

 

 


