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Overzicht hulpmiddelen en voorzieningen 
 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte hulpmiddelen en 

voorzieningen in de ouderenzorg, met daarbij vermeldt of deze vergoed worden:  

 de Gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 

Verder genoemd als Wmo.,  

 de ziektekostenverzekeraar (Zorgverzekeringswet (Zvw))  

 of de instelling (Wet Langdurige Zorg (Wlz) 

 

Wlz  kan dan op 2 manier van toepassing zijn: 

1. De instelling schaft het aan voor de client(en) (budgettair Wlz-geld) Dit wordt 

in het schema Wlz-instelling genoemd; 

2. Het Zorgkantoor vergoedt het (als uitvoerder Wlz, bovenbudgettair). Dit wordt 

in het overzicht Wlz bovenbudgettair genoemd. 

 

De volgende opmerkingen moeten hierin meegenomen worden:  

 Er is getracht volledig te zijn, maar dit is geen garantie. Er kunnen dus geen rechten 

aan ontleend worden. Er is een overzicht gemaakt van de instanties die een 

voorziening vergoeden maar dit is geen garantie dat die voorziening ook 

daadwerkelijk wordt vergoed. De beslissing ligt nog altijd bij de zorgverzekeraar, de 

gemeente, de instelling en het zorgkantoor. (1-1-2016); 

 Elk jaar verandert er veel op het gebied van voorzieningen en vergoedingen (zeker 

in tijden van bezuinigen); 

 Het verstrekken van Wmo-voorzieningen verschilt per gemeente. Daarnaast wordt 

door de Wmo de goedkoopst mogelijke oplossing toegepast. Dit hoeft geen 

voorziening te zijn, maar de oplossing kan ook bijvoorbeeld het inschakelen van 

buren zijn, of het gebruik maken van openbaar vervoer. Elke gemeente maakt 

hiervoor zijn eigen beleid en heeft vanuit een wettelijk kader te voldoen aan 

compensatieplicht. Het kan ook zijn dat een gemeente zoveel eigen bijdrage vraagt 

dat het niet loont om een Wmo aanvraag in te dienen. Bijvoorbeeld bij de aanvraag 

van een aangepaste fiets waarbij de gemeente de cliënt in termijnen laat betalen, 

wat eventueel ook nog nadelig kan uitpakken, of de aangepaste fiets is al uit het 

standaard pakket gehaald zodat je dit hulpmiddel zelf moet aanschaffen. De Wmo 

bekijkt de situatie per individu met zijn/haar financiële mogelijkheden en 

omgevingsfactoren (participatie), waardoor er steeds meer maatwerk komt. Dat 

betekent dat het rijtje voorzieningen waarbij de Wmo vermeldt staat, niet zeker is dat 

het door de Wmo verstrekt wordt. Ondersteuning vanuit de Wmo kan alleen als het 

iemand alleen of met hulp van de omgeving niet meer lukt om zelfredzaam te zijn of 

deel te nemen aan de samenleving. Als de genoemde voorziening aangevraagd 

wordt, moet dat wel bij de Wmo zijn en niet bij Zvw of Wlz; 
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 Een instelling die Wlz-verblijf aanbiedt, moet zijn toegerust voor het bieden van de 

zorg die het volgens zijn doelstelling verleent. Dat wil zeggen dat bepaalde 

voorzieningen voor bewoners (standaard) aanwezig moeten zijn, als outillage 

(uitrusting, materieel) voor het verblijf en de zorgverlening in de instelling. Tot de 

outillage behoren geen strikt individueel op maat gemaakte aanpassingen. Een 

instelling kan zich op verschillende doelgroepen richten. Wat tot de outillage van de 

instelling behoort, kan daarom per instelling verschillen. Wat tot de outillage behoort 

is afhankelijk van de vraag in hoeverre het redelijkerwijs te verwachten is, dat de 

betreffende doelgroep, met enige regelmaat de middelen nodig heeft. Een 

gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten zal bijvoorbeeld niet 

standaard beschikken over voorzieningen voor doven; een doveninstituut wel. In 

verpleeghuizen zijn regelmatig tilliften en postoelen nodig. Deze behoren daarom tot 

de outillage van een verpleeghuis. Onderstaande lijst is gemaakt door de 

Adviesraad Ouderen en veelal gericht op de ouderen en de aanwezige outillage in 

verpleeghuizen. In Wlz-instellingen anders dan verpleeghuizen, kunnen er dus andere 

outillage-middelen zijn; 

 Wlz vergoeding wil zeggen, dat die voorzieningen worden bekostigd vanuit een 

aanvullend Wlz-budget, ook wel “bovenbudgettaire vergoeding Wlz” genoemd. De 

aanvraag hiervoor loopt via het zorgkantoor; 

 Voor cliënten die tijdelijk op een Wlz-afdeling verblijven (tijdelijk verblijf) worden 

outillage voorzieningen door Wlz-instelling verstrekt. Andere voorzieningen worden 

vaak verstrekt zoals voor een huurhuis/koophuis. Ga de regels na; 

 Voor cliënten op een Geriatrische Revalidatie Zorg, worden rolstoelen en outillage 

voorzieningen tijdelijk verstrekt cq ingezet door de instelling voor de duur van 

opname/Revalidatie; 

 Lees de eigen polisvoorwaarden na bij de zorgverzekeraar of de vergoeding van de 

hulpmiddelen en voorzieningen door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Kleine ADL-

hulpmiddelen worden soms wel door de zorgverzekeraar vergoed, mits het de 

zelfstandigheid vergroot. Lees de polisvoorwaarden na van de basisverzekering of 

aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar of dat het van toepassing is; 

 Alle inwoners van Nederland betalen een eigen risico voor de Zvw. Hieronder valt 

ook de EEE. Voor wat betreft hulpmiddelen is het goed om te weten dat dit eigen 

risico ook geldt voor hulpmiddelen die in eigendom worden verstrekt (orthopedische 

schoen) of hulpmiddelen die worden verbruikt (inco- en verbandmateriaal). Er wordt 

GEEN eigen risico in rekening gebracht bij de hulpmiddelen die via de uitleen 

worden verstrekt; 

 De Wlz kent verschillende mogelijkheden voor zorg bij de cliënt thuis; 

o Volledig pakket thuis (vpt). Voor mobiliteitshulpmiddelen, 

woningaanpassingen en roerende voorzieningen moeten deze cliënten 

vooralsnog een aanvraag indienen bij hun gemeente of zorgverzekeraar. Het 

Ministerie van VWS is voornemens dit wel te veranderen; 

o Modulair pakket thuis (mpt). Voor huishoudelijke hulp, mobiliteitshulpmiddelen, 

woningaanpassingen en roerende voorzieningen moeten deze cliënten 



 
 
 

(Januari 2016) 
 

vooralsnog een aanvraag indienen bij hun gemeente of zorgverzekeraar. Het 

Ministerie van VWS is voornemens dit wel te veranderen. 
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Hulpmiddel 

intramuraal  (verblijf) 

met functie 

Behandeling 

Specialist 

Ouderengeneeskund

e is behandelaar 

intramuraal (verblijf) 

zonder functie 

behandeling 

Huisarts is 

behandelaar 

Huurhuis of koophuis 

Huisarts is 

behandelaar 

 

Rolstoel    

Transport rolstoelen Wlz-instelling Wmo Wmo 

Aangepaste rolstoelen Wlz- bovenbudgettair Wmo Wmo  

 

 

Vervoersvoorziening    

 deeltaxi Wmo Wmo Wmo 

scootmobiel Wmo Wmo Wmo 

Aangepaste fiets, bijv 

driewielfiets of duofiets 
Wmo  Wmo Wmo 

ziekenvervoer Zvw Zvw of Wmo Zvw of Wmo 

 

 

Woningaanpassing    

Electrisch (bedienbare) 

deuropeners (tbv deur 

eigen woonruimte) 

Wlz-instelling Wlz instelling Wmo 

Spoeldroogsysteem 

toilet 
      Wlz-instelling Wlz instelling Wmo 

Douchezitje aan muur Wlz–instelling Wlz-instelling 

Wmo onder 

bepaalde 

voorwaarden 

Verwijderen bad, 

douchecabine,inloop-

douche 

nvt nvt 

Wmo onder 

bepaalde 

voorwaarden 

toiletbeugels – 

opklapbaar (bevestigd 

aan muur) 

Wlz-instelling Wlz-instelling Wmo 

Vaste wandbeugel 

(bevestigd aan muur) 
Wlz-instelling WLz-instelling cliënt 

Wastafelbeugel 

(bevestigd  aan muur)  
Wlz-instelling Wlz-instelling Wmo 

Standaard verhoogd 

toilet 
Wlz-instelling Wlz-instelling cliënt  

drempelhulpen nvt Wlz-instelling Wmo of cliënt 

keukenaanpassingen nvt nvt Wmo1 

traplift nvt nvt 

Wmo (als er sprake is 

van chronisch ziekte; 

niet door ouderdom) 

Douchestoel of 

douchepostoel 

verrijdbaar 

Wlz-instelling 

Standaard 

voorziening: dan voor 

Wlz-instelling; 

Individueel op maat 

1e 6 maanden leen 

en dan Wmo 

                                                
1 Keukenaanpassingen vinden alleen ten laste van de Wmo plaats indien er een noodzaak voor de 
aanpassingen is.  
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aangepast: dan voor 

cliënt 

Douchestoel of postoel 

op poten 
WLz-instelling 

Standaard 

voorziening: dan voor 

Wlz-instelling 

Individueel op maat 

aangepast: dan voor 

cliënt 

1e 6 maanden leen 

en dan client 

badbrancards Wlz-instelling 

Standaard 

voorziening: dan voor 

Wlz-instelling 

Individueel op maat 

aangepast: dan voor 

cliënt 

Wmo 

 

 

Til- en 

tranfershulpmiddel 
 

Tillift en andere 

transferhulpmiddelen 

kunnen voor half jaar 

worden geleend  

Daarna Wlz instelling 

 

Passieve en actieve 

tillift 
Wlz-instelling Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen 

en dan Wmo 

Tilliftbanden 

Standaard banden: 

Wlz-instelling 

Op maat gemaakt: 

Wlz 

Wlz-instelling 
1e 6 maanden leen 

en dan Wmo 

transferhulpmiddelen, 

zoals bijv. Bea en Betty 
Wlz-instelling Wlz-instelling 

Bij voorkeur via leen 

en na 6 maanden 

Wmo 

glijlaken Wlz-instelling 
 1e 6 maanden leen 

of Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen, 

daarna cliënt 

Draaischijf met 

standaard /statief 
WLz-instelling 

1e 6 maanden leen 

of Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen, 

daarna Wmo 

Draaischijf zonder 

standaard 
Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen 

of Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen, 

daarna Wmo 

Flexibele draaischijf Wlz-instelling 
1e 6 maanden leen 

of Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen, 

daarna Wmo 

pakpaal Wlz-instelling Wlz-instelling WMo 

 

 

ADL hulpmiddel zelfzorg    

hoog/laag bed Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen 

daarna ZVW 

NB: bij langdurig 

gebruik direct bij Zvw 

1e 6 maanden leen 

daarna ZVW 

NB: bij langdurig 

gebruik direct bij Zvw 

Papegaai aan bed Wlz-instelling 
Zvw bij hoog laag 

bed 

Zvw bij hoog laag 

bed 

papegaai aan de muur Wlz-instelling Wlz-instelling Wmo 

bedrekbeschermers Wlz-instelling 

Aanvragen via 

leverancier bed. 

Geen enkele 

garantie tot 

verstrekking 

 

Aanvragen via 

leverancier bed. 

Geen enkele 

garantie tot 

verstrekking 

 

bedhulp Wlz-instelling 
Soms Wmo, 

soms Zvw 

Soms Wmo, 

soms Zvw 
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(nakijken 

polis) 

(nakijken 

polis) 

 

ADL hulpmiddel AWBZ-instelling AWBZ-instelling  ZVW: lees de polis na 

Kleine ADL 

hulpmiddelen 
Wlz-instelling 

Cliënt of via Zvw 

afhankelijk van 

polisvoorwaarden 

Cliënt of via Zvw 

afhankelijk van 

polisvoorwaarden 

steunkousenaantrekker 

Wlz-instelling of 

eventueel Wlz als 

opname-indicatie 

daarvoor reden is 

Cliënt, soms via Zvw 

afhankelijk van 

polisvoorwaarden 

Cliënt, soms via Zvw 

afhankelijk van 

polisvoorwaarden. 

Alleen via 

steunkousenleveran-

cier te regelen 

safehips cliënt cliënt cliënt 

 

 

AD-voorziening    

AD-kussens in rolstoel Wlz-instelling Wmo Wmo 

AD-kussens in stoel WLz instelling 

1e 6 maanden leen, 

daarna eventueel via 

Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen ZVW) 

1e 6 maanden leen, 

daarna eventueel via 

Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen ZVW) 

AD-matras Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen, 

daarna via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

1e 6 maanden leen, 

daarna via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

 

 

Ligvoorziening    

ligorthesen 

Wlz-instelling/WLz 

(hangt af van 

zorgkantoor en 

indicatie) 

Op maat gemaakt: 

door Wlz- 
bovenbudgettair 

Via Zvw afhankelijk 

van polisvoorwaarden 

Via Zvw afhankelijk 

van 

polisvoorwaarden 

Diverse kussens voor 

houdingsondersteuning 

in bed 

Wlz-instelling/WLz 

(hangt af van 

zorgkantoor en 

indicatie) 

cliënt cliënt 

 

 

Stoel    

trippelstoel WLz-instelling 

1e 6 maanden leen, 

daarna via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

1e 6 maanden leen 

daarna Zvw 

afhankelijk van de 

polisvoorwaarden. 

Aangepaste stoel Wlz-instelling 

1e 6 maanden leen, 

daarna via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 
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Loophulpmiddel    

rollators Wlz-instelling 

Huren, eigen aanschaf 

en bij enkele 

uitleencentra nog 

lenen. Vraag zelf na 

en afhankelijk van 

polisvoorwaarden 

Huren, eigen 

aanschaf en bij 

enkele uitleencentra 

nog lenen. Vraag 

zelf na 

Andere standaard 

loophulpmiddelen 
Wlz-instelling 

Huren, eigen aanschaf 

en bij enkele 

uitleencentra nog 

lenen. Vraag zelf na 

Huren, eigen 

aanschaf en bij 

enkele uitleencentra 

nog lenen. Vraag 

zelf na 

Specifieke 

loophulpmiddelen bij 

bepaalde chronische 

ziekten, bijv parkinson 

Wlz-instelling 

via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

 

 

Communicatie-

hulpmiddel 

via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

persoonsalarmering Wlz-instelling Wlz-instelling 

via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

 

 

Overige    

Beugels, spalken 
Wlz- 

bovenbudgettair 
Zvw Zvw 

verbandpantoffels 

Als het uit 

opnameindicatie 

(2) noodzakelijk 

blijkt, dan Wlz-. 

Bovenbudgettair  

Anders via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

) via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

therapeutisch 

elastische kouden 

Als het uit 

opnameindicatie 

noodzakelijk blijkt, 

dan Wlz 

bovenbudgettair -. 

Anders via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw) 

Eenvoudige 

hulpmiddelen worden 

standaard bij 

steunkous geleverd. 

Voor “complexere 

steunkousaantrekkers 

geldt: via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw 

Eenvoudige 

hulpmiddelen 

worden standaard 

bij steunkous 

geleverd. Voor 

“complexere 

steunkousaantrekkers 

geldt: via Zvw ( zie 

polisvoorwaarden 

eigen Zvw 

hoortoestellen 

Als het valt onder 

de opname-

indicatie dan Wlz 

bovenbudgettair -; 

als het niet valt 

onder opname-

indicatie dan Zvw 

Zvw Zvw 

Communicatiehulpmid

delen 

Informeer bij het 

zorgkantoor;  
Zvw Zvw 
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Domotica/omgevings-

besturing 

Deel Wlz- 

bovenbudgettair, 

deel Zvw en deel 

Wlz-instelling 

Informeer bij 

zorgkantoor en Zvw 

Zvw/Wmo Zvw/Wmo 

borstprothese 

Als het valt onder 

de opname-

indicatie dan Wlz- 

bovenbudgettair; 

als het niet valt 

onder opname-

indicatie dan Zvw 

 

Zvw Zvw 

Algemene 

voorzieningen zoals 

ontmoetingsplek voor 

mensen die eenzaam 

zijn, 

boodschappendoenst 

  Wmo 

Maatwerkvoorzieningen 

zoals beschermde 

woonplek, 

dagbesteding op maat 

  Wmo 

 

2: opname-indicatie: hiermee wordt bedoeld dat de gevraagde voorziening overeenkomt 

met de opname-indicatie.  Is de opname indicatie CVA en wordt deze cliënt slechthorend. 

Dan is het benodigde gehoorapparaat niet nodig tgv die CVA, maar tgv zijn 

slechthorendheid. En die slechthorendheid was niet de opname-indicatie. 

 

 

Zvw  = Zorgverzekeringswet 

Wmo = Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

Wlz  = Wet langdurige Zorg 

 

 

De vermelding op bovenstaande lijst is tot stand gekomen met de op dat moment 

van toepassing zijnde regels en afspraken binnen de wettelijke kaders. Er kunnen 

dan ook geen rechten uit worden verleend. 
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