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Mediakaart

De vraag naar zorg groeit en wordt complexer. 
Zorgwetten worden jaarlijks aangepast. De 
Zorgwijzer informeert de consument over de 
belangrijkste veranderingen in de zorg in 2020. 
Zorgwijzer Twente werkt hierin o.a. samen met de 
Huisartsenkring Twente.

De volgende wetten staan daarbij centraal:
Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en de 
Participatiewet. 

De Zorgwijzer biedt een ideaal Umfeld om uw 
zorgproduct of – dienst onder de aandacht 
te brengen! De Zorgwijzer is een krant van 
24 pagina's die vanaf half november in alle 
huisartspraktijken, ziekenhuizen, verpleegtehuizen 
en gemeentehuizen in heel Twente ligt.

GRATIS
Meeneem-exemplaar

Zorgwijzer 
Twente 2019

bewaarkrant

De Wet Langdurige zorg (Wlz)
Langdurige, intensieve zorg, thuis of in een 
instelling

De Zorgverzekeringswet (Zvw) en 
veranderingen in 2019
Zoals persoonlijke verpleging en verzorging

De Wet maatschapelijke ondersteuning 
(Wmo)
Zoals huishoudelijke hulp en ondersteuning 
bij zelfredzaamheid

De Jeugdwet
Vrijwel alle vormen van jeugdhulp
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Wat valt er niet onder zorg vanuit de Wlz?
Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar 
terecht kunt, zijn:

• Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer:
bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.

• Aanpassingen aan de woning: 
als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.

• Sociaal leven:
ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding. 

• Hulp bij opvoeding.
Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz.

Veelgestelde vragen Wlz

Wat doet het CIZ?
Het Centrum indicatiestelling 
zorg (CIZ) beoordeelt of mensen 
recht hebben op zorg vanuit de Wet 
langdurige zorg. Het CIZ doet dit in 
het besef dat de regels voor iedereen 
gelijk zijn, maar dat mensen wel van 
elkaar verschillen. 

Om die reden onderzoeken 
medewerkers van het CIZ persoonlijk 
de individuele zorgbehoefte van een 
aanvrager van langdurige zorg.

Wie mogen zorg leveren vanuit 
de Wlz? 
Alle zorgaanbieders in een 
organisatorisch verband met een Wet 
Toelating Zorginstellingen (WTZi)-
toelating kunnen deze zorg leveren. 
Dit kan zowel in een instelling als 
bij de cliënt thuis. Ook zelfstandige 
zorgverleners zonder personeel 
(zzp’ers) kunnen deze zorg leveren, 
maar dan alleen aan huis.

Welke vormen van langdurige 
zorg zijn er? 
De langdurige zorg kent verschillende 
vormen. Zo is er de zorg in een 
instelling, een volledig pakket thuis 
(vpt) en een modulair pakket thuis 

(mpt). Dit zijn vormen van zorg in 
natura. Bij zorg in natura regelt het 
zorgkantoor in samenspraak met de 
instelling de zorg en de administratie 
daaromheen. 

Bij een persoonsgebonden budget 
(pgb) sluit de cliënt zelf contracten met 
zorgaanbieders en regelt de cliënt zelf de 
administratie.

Wij bepalen niet het aantal uren 
dat per zorgzwaartepakket 
geleverd moet worden
De zorgzwaartepakketten zijn globaal 
omschreven en niet uitgedrukt in uren 
zorg. Voor de zorgzwaartepakketten 
gelden integrale tarieven: één tarief 
waarvan alles in het zorgzwaartepakket 
bekostigd moet worden.

Afspraken zorgplan bepalend 
voor de zorg die geleverd wordt
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat 
niet vastgelegd op hoeveel uren zorg de 
cliënt recht heeft. Een cliënt heeft recht 
op zorg, maar hier worden geen uren 
aan verbonden. Iedere cliënt heeft een 
zorgzwaartepakket, ook wel zorgprofi el 
genoemd. Het zorgprofi el zegt iets over 
de aard, inhoud en globale omvang van 

de benodigde zorg. In het zorgprofi el 
staat niet welke zorg en ondersteuning 
de cliënt precies krijgt. Afspraken over 
de precieze invulling van de zorg worden 
gemaakt tussen de zorgaanbieder en 
de cliënt, en staan omschreven in het 
zorgplan. Het is aan de zorginstelling om 
er voor te zorgen dat de kwaliteit van de 
zorg gewaarborgd blijft en er voldoende 
uren besteed worden aan zorgverlening.

Wanneer moet de kamer van een 
cliënt leeg zijn na overlijden? 
Een verpleeghuis of verzorgingshuis 
ontvangt nog maximaal 13 dagen een 
gedeeltelijke vergoeding als een bewoner 
is overleden. Deze periode is bedoeld 
voor het afscheid nemen, leegmaken én 
opnieuw klaarmaken van de kamer voor 
een nieuwe bewoner. Zorgaanbieders 
hebben met elkaar afgesproken dat de 
familie van een bewoner die is overleden, 
ongeveer zeven dagen de tijd moet 
krijgen om afscheid te nemen en de 
kamer leeg te maken. In geval van een 
tweepersoonskamer kan de overgebleven 
partner in de kamer blijven wonen totdat 
er een eenpersoonskamer vrijkomt.
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De verpleging en verzorging thuis is 
onderdeel van het basispakket van uw 
zorgverzekering. Er geldt geen eigen 
risico voor. De wijkverpleegkundige 
bekijkt samen met u en eventueel uw 
arts welke zorg u precies nodig heeft.

Wijkverpleging aanvragen
Wilt u wijkverpleging aanvragen? 
Voor verpleging en verzorging heeft u 
geen verwijzing van de huisarts nodig. 
Vaak heeft u al wel (intensief) contact 
met de huisarts. Wilt u wijkverpleging 
ontvangen? Dan kunt u zelf contact 
opnemen met een zorgaanbieder. U 
kunt de wijkverpleegkundige zorg 
krijgen van verpleegkundigen of van 
verzorgenden.
Wijkverpleegkundigen zijn vaak in 
dienst bij een thuiszorgorganisatie. 
U kunt bij het kiezen van een 
zorgaanbieder advies vragen bij:
• uw gemeente;
• het sociale wijkteam van uw gemeente 

(aanspreekpunt voor vragen over 
bijvoorbeeld werk en inkomen, 

Hoe krijg ik verpleging en verzorging 
thuis (wijkverpleging)?

opvoeding, en hulp in huis);
• de huisarts;
• de transferverpleegkundige 

(verpleegkundige die na uw ontslag 
uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste 
zorg krijgt).

Wat valt er onder 
wijkverpleging?
Onder wijkverpleging valt 
verpleging en verzorging die u 
thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp 
bij aankleden, douchen, naar het 
toilet gaan of wondverzorging. De 
wijkverpleegkundige is in eerste 
instantie een zorgverlener en geeft 
u medische zorg. Bijvoorbeeld 
uw medicijnen klaarzetten en 
toedienen. Daarnaast maakt de 
wijkverpleegkundige afspraken met de 
gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Wijkverpleegkundige regelt 
de zorg
De huisarts of wijkverpleegkundige 
bespreekt met u wat u zelf nog kunt en 

welke verpleging en verzorging nodig is. 
Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. 
De wijkverpleegkundige helpt u om de 
zorg te regelen. Samen met uw familie 
of vrienden en andere professionele 
zorgverleners. Bijvoorbeeld de 
huisarts, een medisch specialist of de 
maatschappelijke werker.

Kiest u voor zorg in natura, dan krijgt 
u de geïndiceerde zorg van een door 
ons gecontracteerde zorginstelling. 
De zorginstelling verleent u de zorg 
en regelt bovendien uw administratie 
rondom de zorgverlening. U kiest 
zelf welke zorginstelling de zorg 
levert. Dit kunt u al aangeven bij 
de indicatiestelling. Heeft u bij de 
indicatiestelling nog geen keuze 
gemaakt, dan nemen wij contact met u 
op om u te helpen bij uw keuze. Daarna 
neemt de zorginstelling contact met 
u op over de te leveren zorg. U spreekt 
vervolgens met uw zorginstelling af 
hoe zij de zorg verleent. Vaak is hierbij 
maatwerk mogelijk. De zorginstelling 

legt deze afspraken vast in een 
zorgplan. 

Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
kunt u mogelijk een persoonsgebonden 
budget (Pgb) ontvangen. Wilt u zelf 
bepalen wie u of uw kind verzorgt? Met 
een persoonsgebonden budget (pgb) 
kiest uzelf een hulpverlener uit. Een 
pgb is een geldbedrag waarmee u zorg 
inkoopt. Een pgb voor wijkverpleging 
valt onder de Zorgverzekeringswet 
(Zvw). 

Daarom heet het meestal een  
Zvw-budget of een pgb verpleging 
en verzorging (pgb vv). Uw 
zorgverzekeraar betaalt dit budget.
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Jeugdhulp bij gemeenten
De gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg 
dichter bij de inwoners organiseren, 
maar ook eenvoudiger en goedkoper. 
Gemeenten hebben ook de plicht om 
jeugdhulp en ondersteuning te bieden. 
Bijvoorbeeld aan jongeren met een 
beperking, stoornis, aandoening of 
opgroeiproblemen. 

Door de jeugdhulpplicht moeten 
gemeenten in ieder geval:
• de jeugdige adviseren welke hulp het 

beste past;
• samen met de jeugdige de goede vorm 

van jeugdhulp kiezen;
• zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook 

echt beschikbaar is.

Welke jeugdhulp (jeugdzorg) is er 
voor mijn kind beschikbaar?
Er zijn verschillende vormen 
van jeugdhulp waar gemeenten 
verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld 
hulp aan huis bij problemen in het gezin. 
Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. 
De gemeente regelt de toegang tot de 
jeugdhulp. 

Jeugdhulp thuis
U ontvangt thuis hulp  als er problemen 
zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie 
is tussen kinderen en ouders. Of als 
kinderen spijbelen of licht depressief zijn. 

Pleegzorg
Bij pleegzorg nemen pleegouders 
(tijdelijk) de opvoeding en verzorging 
van een kind op zich. Eigen familie 
en bekenden kunnen een kind ook 
opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg 
komt tot stand in overleg tussen ouders, 
het kind en hulpverleners. De gemeente 
moet goedkeuren.

Jeugdzorgplus
Jeugdzorgplus is hulp voor jongeren 
met ernstige (gedrags)problemen. 
Zij hebben bescherming nodig tegen 
zichzelf of tegen anderen. Voor verblijf 
in de Jeugdzorgplus is een ‘machtiging 
gesloten jeugdhulp’ nodig van de 
kinderrechter. 

Verblijf in een jeugdinstelling
Bij deze vorm van jeugdhulp 
verblijven jeugdigen op vrijwillige of 
gedwongen basis, (tijdelijk) in een 
jeugdinstelling. Het gaat om jeugdigen 
met uiteenlopende problemen. 

Jeugd-GGZ
De jeugd-GGZ (geestelijke 
gezondheidszorg) biedt hulp aan 

kinderen en jongeren met een psychische 
aandoening. Voor de jeugd-GGZ heeft u 
een verwijzing nodig van:
• een deskundige in dienst van (of 

namens) de gemeente;
• de huisarts;
• de medisch specialist;
• de jeugdarts.

Jeugdzorg voor jongeren met een 
beperking
De groep jeugd met een beperking is heel 
divers. Het gaat om kinderen en jongeren 
met een:
• (licht) verstandelijke beperking;
• lichamelijke beperking (ook niet-

aangeboren hersenletsel)
• lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld 

een langdurige ziekte
• psychiatrische aandoening, 

bijvoorbeeld autisme.

Jeugdzorg voor jongeren met 
ernstige beperkingen
De zorg voor kinderen en jongeren met 
ernstige verstandelijke, lichamelijke of 
meervoudige beperkingen valt onder 
de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat 
om kinderen die blijvend de hele dag 
intensieve zorg en toezicht dichtbij 
nodig hebben. Ook de zorg voor sterk 
gedragsgestoorde licht verstandelijk 
beperkten valt onder de Wlz. Voor deze 
zorg is een Wlz-indicatie nodig. 

Zorg voor ernstig zieke kinderen
Bij ernstig zieke kinderen zijn de 
problemen erg complex. Zij hebben een 
intensieve zorgvraag. Heeft u vragen over 
de intensieve verzorging van uw kind? 
Dan kunt u terecht bij het Meldpunt 
Juiste Loket. Deskundigen bieden 
maatwerk en beantwoorden vragen. 
Bijvoorbeeld of een indicatie vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is 
voor uw kind. Of als u wilt weten bij welke 
instanties u moet zijn.

Ondertoezichtstelling en voogdij
Ondertoezichtstelling en voogdij zijn 
jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze 

maatregelen zijn alleen mogelijk na 
een onderzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming en een beslissing 
van de kinderrechter. Een gecertificeerde 
instelling voert de maatregel uit. 

Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is begeleiding 
voor jongeren die een proces-verbaal 
hebben gehad van de politie of 
leerplichtambtenaar. Zij krijgen een 
persoonlijk begeleidingsplan. Alleen 
kinderrechters, het openbaar ministerie, 
de Raad voor de Kinderbescherming en 
de justitiële jeugdinrichtingen kunnen 
jeugdreclassering opleggen.
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Vergoeding voor 
woningaanpassing 
vanuit de Wmo 
Het gaat hierbij om aanpassingen 
in uw woning waardoor u, ondanks 
uw beperking, langer zelfstandig 

thuis kunt blijven wonen. 
Neem bijvoorbeeld 

het verwijderen van 
drempels, het plaatsen 

van een badlift, een 
douchestoel of verhoogd 

toilet, het installeren van een 
elektrische deuropener of een 
lichtfl itsbel. 

Aanpassingen in uw woning 
worden soms vergoed door 
de gemeente en soms door 
uw zorgverzekeraar. 
Van bepaalde kleine 
aanpassingen die u zelf 
kunt regelen betaalt u zélf 
de kosten.

• Zijn aanpassingen aan uw woning 
nodig om zelfstandig te kunnen 
blijven wonen? Of om uw kind 
thuis te kunnen laten opgroeien? 
En kunt u de aanpassingen niet zelf 
uitvoeren? In het kader van 

‘ondersteuning vanuit de Wmo’ is de 
gemeente verantwoordelijk voor 

vergoeding van de aanpassingen. 
• Vraag bij het Wmo-loket of het 

sociaal wijkteam van uw gemeente 
of u recht heeft op een vergoeding 
vanuit de Wmo. Voor een 
aanpassing in uw woning kan uw 
gemeente een eigen bijdrage vragen. 
Ook als deze nodig is voor een kind 
onder de 18 jaar.

• Er zijn gemeenten die in bepaalde 
gevallen geen vergoeding geven voor 
een aanpassing, maar wel voor een 
verhuizing. Bijvoorbeeld wanneer 
een aanpassing erg kostbaar is.

• Soms worden hulpmiddelen 
of aanpassingen vergoed door 
uw zorgverzekering. Hierbij 
valt te denken aan technische 
hulpmiddelen waarmee u 
verlichting, ramen of deuren kunt 
bedienen. Of apparatuur om u te 
wekken of te waarschuwen. Zoals 
een lichtfl itsbel voor mensen met 
een auditieve beperking. Voor meer 
informatie hierover kunt u terecht 
bij uw zorgverzekeraar. 
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