
Wijziging mobiliteitshulmiddelen en roerende voorzieningen Wmo-Wlz per 1 januari 2020  

 

Hulpmiddelen voor klanten in een Wlz-instelling worden nu vanuit verschillende regelingen geleverd. Per 1 

januari 2020 worden een tweetal zaken vereenvoudigd. De huidige Wmo mobiliteitshulpmiddelen (rolstoel 

e.d.1) voor alle klanten die verblijven in een Wlz-instelling  worden vanaf dan verstrekt vanuit de Wlz. Ook alle 

roerende voorzieningen (hoog-laag bed e.d.2) voor deze klanten in een zorginstelling worden vanaf 1 januari 

2020 vanuit de Wlz betaald. In deze brief leest u wat er gaat veranderen.  

 

A) Mobiliteitshulpmiddelen  

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle klanten in een Wlz-instelling (voor wie de 

ZZP-bekostiging geldt c.q. voor cliënten die niet zelf de woonlasten betalen) verstrekt vanuit de Wlz 

Het gaat hier om hulpmiddelen voor individueel gebruik waarmee klanten zich binnen en buitenshuis kunnen 

verplaatsen. Vanaf 1 januari 2020 worden de volgende hulpmiddelen uit de Wlz verstrekt:  rolstoelen, 

aangepaste fietsen, scootmobielen, aangepaste wandelwagens/ buggy’s en aangepaste autostoeltjes voor 

kinderen. Deze hulpmiddelen worden vanaf 1 januari 2020 niet meer geleverd vanuit de Wmo.  De 

hulpmiddelen worden verstrekt door het zorgkantoor. 

 

De wijziging geldt voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2020 

Bewoners van Wlz-instellingen die na 1 januari 2020 een nieuw hulpmiddel nodig hebben, krijgen deze meteen 

vanuit de Wlz. Klanten die op 1 januari 2020 in het bezit zijn van een mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wmo 

behouden hun huidige hulpmiddel. De gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud , reparaties en 

aanpassingen tot het hulpmiddel vervangen moet worden. Pas dan wordt een nieuwe aanvraag gedaan bij het 

zorgkantoor (Wlz). Op deze manier merkt de klant het minst van de wijziging.  

 

Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling van alle mobiliteitshulpmiddelen 

Deze mobiliteitshulpmiddelen worden  bij het zorgkantoor aangevraagd. Op dit moment gebeurt de 

indicatiestelling voor een rolstoel voor individueel gebruik al voor klanten met behandeling. Als gevolg van de 

wijziging geldt dit vanaf 1 januari 2020 ook voor klanten zonder behandeling. Ook komen er nieuwe 

hulpmiddelen bij. De indicatie wordt gesteld door een gekwalificeerd en deskundig paramedicus, bijvoorbeeld 

een ergotherapeut of een fysiotherapeut en gebeurt via een digitaal indicatiesysteem, waarvoor een 

autorisatie dient worden aangevraagd.  

 

De NZa komt met een passende bekostiging 

De wijziging brengt voor zorgaanbieders extra kosten met zich mee, omdat zij ook voor klanten met een ZZP 

zonder behandeling verantwoordelijk worden voor de indicatiestelling en begeleiding bij het eerste gebruik van 

het mobiliteitshulpmiddel. De NZa neemt hiervoor een passende bekostiging op in de Wlz-tarieven 2020. Het 

streven van de NZa is deze bekostiging -  na consultatie van betrokken partijen – in augustus te publiceren. 

  

Zorgkantoren informeren op een later moment over het indicatieproces en productaanbod 

Hiervoor organiseren zorgkantoren bijeenkomsten in oktober en november. De zorgorganisaties ontvangen 

hiervoor een uitnodiging.  

 

 

 

                                                      
1 Mobiliteitshulpmiddelen zijn: rolstoelen, aangepaste fietsen, scootmobielen, aangepaste wandelwagens/buggy’s en 

aangepaste autostoelen voor kinderen. 
2 Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen zoals hoog-laagbedden en toebehoren, tilliften, douche/toilet/bad voorzieningen, 

(anti-decubitus) matrassen, drempelhulpen, infuusstandaarden en transferhulpmiddelen. 



B)  Roerende voorzieningen  

Vanaf 1 januari 2020 worden roerende voorzieningen voor klanten die in een Wlz-instelling verblijven (voor 

wie de ZZP-bekostiging geldt c.q. voor cliënten die niet zelf de woonlasten betalen) altijd uit de Wlz betaald 

Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen voor zorg en wonen die door meerdere personen gebruikt kunnen 

worden, zoals hoog-laagbedden, tilliften en douchestoelen. Deze voorzieningen zijn onderdeel van de 

inventaris van zorginstellingen en vallen onder de Wlz. Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze 

hulpmiddelen soms nog vanuit de Wmo en Zvw bij klanten met verblijf  zonder behandeling. Dit is vanaf 1 

januari 2020 niet meer mogelijk. De zorginstelling is vanaf dan verantwoordelijk om  deze hulpmiddelen te 

verstrekken. De NZa zal de beleidsregels  per 1 januari 2020 hierop aanpassen.  

 

Voor 1 januari 2020 dienen afspraken gemaakt worden voor de uitstaande Wmo en Zvw roerende 

voorzieningen 

Het gaat dan om het (eventueel) overnemen van deze roerende voorzieningen, maar ook afspraken over 

service en onderhoud. Betrokken partijen zijn nog in overleg over mogelijke afspraken om ook het proces voor 

roerende voorzieningen zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Bij nadere informatie berichten wij u direct. 

 

 


