
Persoonlijke verzorging kan onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), 
de Jeugdwet of de Wmo 2015 vallen. Wie is wanneer aan zet?

Persoonlijke verzorging

Zorgverzekeringswet
Het gaat om zorg die verband houdt met 
de behoefte aan de geneeskundige zorg, 
of een hoog risico daarop (artikel 2.10 lid 1 
Besluit zorgverzekering).

Wmo 2015 of Jeugdwet
Ondersteuning bestaat uit hulp bij de algemene 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat 
vaak niet om het daadwerkelijk overnemen van deze 
taken, maar om de begeleiding hierbij.

Tot 18 jaar  
Persoonlijke 

verzorging kan onder 
de Jeugdwet vallen. 

Vanaf 18 jaar 
De Wmo 2015 

is aan zet.

Lieke Johan

Wel behoefte aan 
geneeskundige 
zorg of een hoog 
risico daarop:

  Lieke (24) 

Slikt dagelijks medicatie. Het innemen van medicijnen 
is een ADL handeling. Zij kan de medicatie zelf niet 
goed doseren door haar beperking. Ze heeft hierbij 
hulp nodig. De dosering moet precies zijn. Een iets 
te hoge of lage dosering kan gevaar opleveren voor 
Lieke. In dit geval is er (mogelijk) een behoefte aan 
geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.

Geen behoefte aan 
geneeskundige 
zorg of een hoog 
risico daarop:

  Johan (75) 

Slikt dagelijks medicatie voor zijn hooikoorts. Zonder 
aansturing vergeet Johan zijn medicatie in te nemen. 
Het niet (goed) innemen van deze medicatie heeft 
verder geen grote gevolgen. Er is dus geen behoefte 
aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. 
De aansturing valt dus onder de Wmo 2015.

Voorbeeld

Persoonlijke verzorging 
kan in de overige gevallen 
onder de Jeugdwet of Wmo 
2015 vallen.

De zorgverzekeringswet 
vergoedt verpleging en 
verzorging. Dit is de zorg 
zoals verpleegkundigen 
die bieden.

Vergoedt de Zvw de 
persoonlijke verzorging 
niet? Dan onderzoekt de 
gemeente of er Jeugdhulp 
of Wmo-ondersteuning 
nodig is. 

Bestaat er twijfel of de 
persoonlijke verzorging onder 
de Zvw of Jeugdwet/Wmo 
valt? Dan oordeelt de kind- of 
wijkverpleegkundige.

Beoordeling

Zorgverzekeringswet

Wmo 2015
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