
1 
 

Bijlage 8 Leveringsvormen complexiteit voor een zorgaanbieder 
Complexiteit: De mate van problematiek bij de cliënt of cliëntsituatie die leidt tot een behoefte aan extra ondersteuning middels een maatwerkvoorziening. De mate van problematiek heeft 
rechtstreeks invloed op de complexiteit van de noodzakelijke ondersteuning en de noodzakelijke deskundigheid van medewerkers van een zorgaanbieder. De complexiteit kent drie niveaus:  
basisondersteuning, basisondersteuning+ en gespecialiseerde ondersteuning. 

Complexiteiten Aankruisen wat 
van toepassing is 

Omschrijving 

Basisondersteuning: 
De problematiek is 
gemiddeld en 
veelvoorkomend. De 
basisondersteuning 
voldoet 
 

Zorgaanbieder biedt 
deze vorm van 
complexiteit:  

O wel 
O niet* 
 
 
 

Een cliënt met lichte beperkingen ervaart problemen met de dagelijkse routine en met het uitvoeren van vooral complexere activiteiten zoals 
het bijhouden van administratie en beheren van geld. Er kan sprake zijn lichte gedragsproblemen die bijsturing vereisen maar geen acute 
belemmeringen vormen voor de zelfredzaamheid. Indien er sprake is van psychische beperkingen ervaart cliënt lichte problemen op gebied 
van concentratie, geheugen en denken. De informatieverwerkingen van de cliënt laat af en toe te wensen over en de cliënt ervaart lichte 
problemen met het besef van tijd en/of plaats. Het herkennen van personen levert geen problemen op. De beperkingen vormen op dit 
moment geen bedreiging voor zijn zelfredzaamheid. De cliënt kan taken verrichten op basis van gewoontes.  
Naast bovenstaande lichte beperkingen is het mogelijk dat de cliënt te maken heeft met lichamelijke klachten waardoor hij niet meer in staat 
is om zelfstandig auto te rijden of te fietsen. Deze beperkingen kunnen echter eenvoudig gecompenseerd worden door het sociale netwerk of 
eventueel een vervoersvoorziening. Hij heeft geen beperkingen op gebied van onderhouden en aangaan van sociale contacten. Met enige 
stimulans en/of toezicht is een cliënt met lichte beperkingen in staat om de regie te houden over zijn eigen leven en te kunnen participeren en 
deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De cliënt leeft in een veilig huishouden. Er is geen noodzaak tot overname van taken. 

* Toelichting: Beargumenteren 
wanneer u de 
betreffende 
ondersteuning niet 
kunt leveren 

 

Basisondersteuning+: 
De problematiek is 
bovengemiddeld. Er is 
mogelijk meer 
deskundigheid nodig 
 

Zorgaanbieder biedt 
deze vorm van 
complexiteit:  

O wel 
O niet* 
 
 
 
 

Een cliënt met matige beperkingen ervaart problemen bij het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten en het regelen 
van dagelijkse bezigheden. Een gestructureerde dagelijkse routine (bijvoorbeeld dag- en nachtritme) is bij deze cliënt niet vanzelfsprekend. 
De communicatie gaat niet vanzelf omdat cliënt soms niet goed begrijpt wat andere zeggen en/ of zichzelf soms niet voldoende begrijpelijk 
kan maken. Af en toe is het mogelijk dat cliënt gedragsproblemen vertoont dat bijsturing en soms (gedeeltelijke) overname van taken vereist. 
Het vertoonde gedrag vereist bijsturing door een deskundige professional. Het cliëntsysteem kan alleen gedeeltelijk deze bijsturing 
overnemen. Met betrekking tot het psychisch functioneren ervaart cliënt zodanige problemen op het gebied van concentratie en 
informatieverwerking dat hiervoor hulp noodzakelijk is. Matige beperkingen op gebied van oriëntatie betekent dat de cliënt problemen heeft 
met het herkennen van personen en zijn omgeving. De cliënt heeft vaak hulp nodig bij het uitvoeren van taken en het vasthouden van een 
normale dagritme. De lichamelijke beperkingen zijn niet volledig te compenseren vanuit de omgeving. De cliënt dient gebruik te maken van 
een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een rolstoel of een rollator.  
Bovenstaande levert regelmatig zodanige problemen op dat de cliënt afhankelijk is van hulp. Als er niet met regelmaat deskundige hulp wordt 
geboden, ervaart de cliënt in het dagelijkse leven problemen bij de zelfredzaamheid. Ook zal de situatie van de cliënt verslechteren indien er 
geen deskundige bijsturing wordt geboden. Het niet inzetten van ondersteuning kan daarom leiden tot verwaarlozing of opname. 

* Toelichting: Beargumenteren 
wanneer u de 
betreffende 
ondersteuning niet 
kunt leveren 
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Gespecialiseerde 
ondersteuning: 
De problematiek is 
complex. Er is 
gespecialiseerde 
ondersteuning 
noodzakelijk 
 
 

Zorgaanbieder biedt 
deze vorm van 
complexiteit:  

O wel 
O niet* 
 
 

Complexe taken moeten voor de cliënt overgenomen worden. Ook het uitvoeren van eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam. 
De cliënt kan niet zelfstandig problemen oplossen en/of besluiten nemen, hij kan steeds minder activiteiten zelfstandig uitvoeren. De 
zelfredzaamheid wordt problematisch. Ook kan er sprake zijn van ernstig probleemgedrag waardoor zelfredzaamheidsproblemen ontstaan.  
Cliënt heeft deskundige professionele ondersteuning nodig om het gedrag in goede banen te leiden. Zware beperkingen met betrekking tot 
het psychisch functioneren houdt in dat cliënt ernstige problemen kan hebben met de concentratie, het geheugen en denken en de 
waarneming van zijn omgeving. Hierbij kan ook het herkennen van personen en zijn omgeving horen. Cliënt kan gedesoriënteerd zijn 
waardoor zijn zelfredzaamheid is aangetast. Indien sprake is van zware lichamelijke beperkingen is cliënt volledig afhankelijk van derden en 
kunnen hulpmiddelen onvoldoende zijn beperkingen in het dagelijkse leven compenseren.  
Voor de dagstructuur en het voeren van de regie over zijn leven is de cliënt afhankelijk van de hulp van anderen. Volledige overname van 
taken kan aan de orde zijn even als continuhulp of ondersteuning indien er risico’s zijn voor de veiligheid van de cliënt of zijn omgeving. Als 
er geen deskundige ondersteuning geboden wordt, is opname het enige alternatief. 

* Toelichting: Beargumenteren 
wanneer u de 
betreffende 
ondersteuning niet 
kunt leveren 

 


