
Zorgwijzer Twente 2024
Bereik uw doelgroep op het juiste moment

Mediakaart

In de uitgave November 2023 informeert 
De Zorgwijzer de consument over de belangrijkste  
veranderingen in de zorg in 
2023. De volgende wetten worden uitgelicht:
Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet 
en de Participatiewet, Wet zorg en dwang. 

Tevens worden een gezonde leefstijl en gezonde 
omgeving belicht. Een juiste balans tussen 
activiteiten en ontspanning is essentieel voor 
uw vitaliteit. Een gezond leefpatroon bestaat 

uit goed eten, bewegen, een goede nachtrust, 
werken en passende huisvesting. Thema’s zijn 
verder: bewegen, gezonde voeding, slapen, 
huisvesting, vrije tijd, werken, geldzaken en 
vermoeidheidsklachten. 

De Zorgwijzer biedt een ideaal Umfeld om uw 
zorgproduct of- dienst onder de aandacht 
te brengen! De Zorgwijzer ligt als uitgave 
in alle huisartspraktijken, ziekenhuizen,  
verpleegtehuizen en gemeentehuizen in heel 
Twente om mee te nemen.
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Voor het gezin
Gezinspoli Youz biedt ook behandeling 
aan ouders, verzorgers en broers en 
zussen van kinderen en jongeren die bij 
ons in behandeling zijn. Zo is er voor de 
ouders de mogelijkheid een oudercursus 
te volgen, digitaal of face-to-face, waar 
zij leren over de omgang met hun kind en 
over de opvoeding. Door nauw met elkaar 
samen te werken streven we ernaar dat 
iedereen weer een zo gewoon mogelijk 
leven heeft.

Zorg op maat
Ieder kind en iedere jongere is anders. 
Daarom krijgt iedereen bij Youz een 
behandeling op maat. Daarnaast kan 
de psychiatrische problematiek en 
psychopathologie er voor verschillende 
leeftijden anders uit zien. Vandaar dat 
onze zorg is opgedeeld in leeftijden. Voor 
kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar is 
er een Kind en Jeugd team. Er is een apart 
team voor jongeren in de transitieleeftijd 
(18 tot 30 jaar). 
Onze behandelingen zijn gericht 
op psychiatrische stoornissen, 
zoals ADHD, ADD, angststoornis, 

Contact

Daniëlle Biemans
Manager Zorg/ kinder- en 
jeugdpsychiater

Elke Volmer
GZ-psycholoog Kind en Jeugd

Petra Verhage 
GZ-psycholoog Volwassenen 

Murat Garikyan
GZ-psycholoog i-psy Nathalie Saridjan
Kinder- en jeugdpsychiater/IMH

Specialistische GGZ voor jeugd en gezin

Als opgroeien 
niet vanzelf gaat

De meeste kinderen en jongeren groeien gezond op. Helaas geldt dit niet voor 
iedereen. Regelmatig zien we kinderen en jongeren waarbij de ontwikkeling 
en het opgroeien niet vlekkeloos verloopt, waardoor problemen ontstaan. 
Moeilijkheden thuis of op het kinderdagverblijf, op school of op het werk. In 
aanraking komen met de politie of justitie. Youz biedt hulp aan deze kinderen en 
jongeren.

autisme, depressie, dwangstoornis, 
gedragsstoornis, hechtingsprobleem, 
ontwikkelingsstoornis, 
persoonlijkheidsstoornis, ticstoornis, 
trauma en zelfbeschadiging.

Hulp aan het jonge kind
Voor het jonge kind (-9 maanden tot 6 
jaar), zwangere vrouwen en jonge ouders 
is er een Infant Mental Health (IMH) 
team. Dit team biedt specialistische 
IMH-zorg, bijvoorbeeld wanneer baby’s, 
peuters en kleuters veel huilen, extreem 
angstig, druk of driftig zijn. Of als deze 
kinderen slaapproblemen hebben en hun 
ouders ten einde raad zijn. Maar ze zijn er 
ook voor kinderen waarbij de spraak niet 
op gang komt of als ouders zich zorgen 
maken over de ontwikkeling van hun 
kind of twijfelen aan eigen functioneren 
als ouder.

Samenwerken in 
multidisciplinaire teams
We werken in multidisciplinaire teams 
vanuit Enschede. In samenwerking 
met bijvoorbeeld school, team jeugd, 
jeugdartsen/ kinderartsen zetten we 

ons in voor de groeimogelijkheden van 
kinderen, jongeren en hun gezinnen. 
We behandelen, maar richten ons ook 
op vroegsignalering en bemiddelen, 
wanneer een ontwikkelingsrisico op 
de loer ligt. Uniek in onze zorg is dat je 
bij Youz vaak dezelfde behandelaren 
houdt. Zij groeien als het ware met het 
kind mee. Ook biedt Youz in Twente 
interculturele zorg met de expertise 
van i-psy, speciaal voor mensen met een 
andere culturele achtergrond (18 tot 60 
jaar). In dit team werken behandelaren 
uit verschillende culturen, die 
verschillende talen kunnen spreken.

We werken in multidisciplinaire teams 
met (kinder- en jeugd) psychiaters, 
psychologen, psychotherapeuten, 

IMH-specialisten, vaktherapeuten en 
(ambulante) systeembehandelaren. Stuk 
voor stuk specialisten in de psychische 
ontwikkeling van kinderen, jongeren en 
hun gezinnen en volwassenen.

Onze werkwijze
Na aanmelding volgt een intakegesprek 
om de problemen zo helder mogelijk te 
krijgen en om te bepalen welk traject 
het beste past. We streven naar een zo 
goed mogelijk beeld van het kind/de 
jongere. Niet alleen bij ons op locatie, 
maar ook thuis, op het kinderdagverblijf, 
de peuterspeelzaal, op school of op het 
werk. Belangrijk zijn ook de gesprekken 
over het gezin en de ontwikkeling van 
het kind/de jongere. Er is altijd een 
verwijsbrief nodig van een arts (huisarts, 
kinderarts of andere medisch specialist), 
een bevoegde regiebehandelaar 
of gemeente. Ook hebben we een 
identiteitsbewijs nodig. 

Kijk ook eens op onze website 
 www.youz.nl 

Locatie
Hengelosestraat 561
7521 AG Enschede
enschede@youz.nl 
T: 088 358 18 50 
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Wat kan ik zelf regelen?
Vraag een indicatie voor wijkverpleging 
aan bij de wijkverpleegkundige. In de 
indicatie of doorverwijzing staat welke 
zorg u vergoed krijgt. U kunt zelf contact 
opnemen met een wijkverpleegkundige. 
Een doorverwijzing van uw huisarts is 
niet nodig. U vindt wijkverpleegkundigen 
meestal via een thuiszorgorganisatie.
Heeft u een indicatie voor 
wijkverpleging? Dan kunt u kiezen hoe u 
de zorg wilt ontvangen:
• In natura: u kiest uit zorgaanbieders 

waarmee uw zorgverzekeraar een 
contract heeft.

Wijkverpleging

Wilt u thuis medische 
zorg krijgen? Of hulp bij het 
aankleden of wassen?

• Via een persoonsgebonden 
budget (pgb): met een pgb voor 
wijkverpleging regelt u persoonlijke 
verzorging en verpleging bij u thuis.

Hoe kies ik een zorgaanbieder?
Wilt u hulp bij het kiezen van een 
thuiszorgorganisatie of andere 
zorgaanbieder? Dan kunt u terecht bij:
• uw contactpersoon in het 

ziekenhuis of zorginstelling 
(transferverpleegkundige)

• uw huisarts
• uw gemeente (wijkteam of Wmo-loket)
• cliëntondersteuning

Afspreken hoe u zorg krijgt
De wijkverpleegkundige kijkt welke 
persoonlijke verzorging of verpleging 
u nodig heeft en regelt dit voor u. U 
spreekt met de wijkverpleegkundige af 
hoe u zorg krijgt. Bijvoorbeeld op welke 

Wijkverpleging is persoonlijke zorg 
en verpleging aan huis. U krijgt 
wijkverpleging als u een chronische 
ziekte, lichamelijke beperking of 
psychische stoornis heeft

tijden de zorgverlener komt. En wat de 
wijkverpleegkundige precies doet.

Kan ik een vergoeding krijgen?
Uw zorgverzekeraar vergoedt uw 
kosten voor wijkverpleging. U 
betaalt geen eigen risico. Met een pgb 
voor wijkverpleging kunt u zelf de 
wijkverpleging inkopen.

Hoe vraag ik thuiszorg aan?
In de meeste gevallen vraagt u bij 
de gemeente thuiszorg aan via 
Wmo-ondersteuning. Onder thuiszorg 
valt onder andere:
• Huishoudelijke hulp
• Persoonlijke verzorging voor jongeren 

tot 18 jaar
• Begeleiding bij persoonlijke 

verzorging. Oorzaken hiervan zijn 
bijvoorbeeld psychische problemen 

of verstandelijke of zintuiglijke 
beperking

• Begeleiding in het dagelijks leven

Heeft u een lichamelijke ziekte, een 
beperking of dementie en heeft u 
daarbij verpleging met persoonlijke 
zorg nodig? Dan komt er een 
wijkverpleegkundige langs. Dit vraagt 
u aan via de thuiszorginstelling. De 
vergoeding valt dan vaak onder de 
zorgverzekering.
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Wat doet het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ)?

Indicaties voor zorg
U kunt bij het CIZ een indicatie 
aanvragen voor:
• Zorg uit de Wet langdurige zorg.
• Behandeling op grond van de Wlz (bij 

een lichamelijke ziekte of beperking, 
een verstandelijke beperking of bij 
dementie).

• ADL-assistentie (hulp bij algemene 
dagelijkse levensverrichtingen in een 
ADL-woning).

• Een opname zonder instemming, 
zonder verzet op grond van de 
Wet Bopz (voor mensen die zelf 
niet kunnen aangeven of ze in 
een instelling willen wonen, 
bijvoorbeeld vanwege dementie of 
een verstandelijke beperking).

Weet u niet zeker of de zorg die u nodig 
heeft onder de Wlz valt? Kijk dan eerst 
onder ‘Welke zorg valt onder de Wlz’. 

Wij willen u wijzen op het recht 
op cliëntondersteuning vanuit uw 
gemeente. Uw gemeente kan u helpen 
met informatie en advies over eventuele 
zorg en andere ondersteuning die u nodig 
heeft.
 
Welke zorg valt onder de Wlz:
• Verblijf in een instelling
• Het kan gaan om verblijf in een 

verpleeg- of verzorgingshuis, of een 
instelling in de gehandicaptenzorg. 
Zorg vanuit de Wlz kan ook in de 
thuissituatie geleverd worden.

• Behandeling 
Het gaat hier om behandeling 
van een handicap, vanwege een 
lichamelijke ziekte of vanwege 
een psychogeriatrisch probleem 
(dementie). Overleg altijd eerst met uw 
behandelaar voor u een aanvraag voor 
behandeling doet.

 
Hoe gaat het aanvragen in zijn werk 
via www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl/
isa-zelfaanmelder-web/
 
Wat heeft het CIZ nodig om uw 
aanvraag te behandelen?
Volgens de wet moet u alle informatie 
aanleveren die van belang is voor de 
beoordeling of sprake is van zorg vanuit 
de Wlz. Onvoldoende informatie kan 
leiden tot vertraging of het niet in 
behandeling kunnen nemen van uw 
aanvraag.
 Een van onze medewerkers neemt 
uw aanvraag in behandeling. Die 

Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, 
maar vooral met aandacht voor de mens. Daar staat het CIZ voor. U kunt bij ons 
een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het 
CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. 

medewerker is uw contactpersoon 
bij het CIZ, hier kunt u ook met al uw 
vragen terecht. Daarna bepalen we 
of u recht heeft op langdurige zorg. 
Dit besluit ontvangt u per brief, in 
principe binnen zes weken nadat wij 
uw aanvraagformulier ontvangen. Als u 
toegang heeft tot de Wlz ontvangt ook 
het zorgkantoor hierover bericht.
 
Als u de zorg voor iemand anders 
aanvraagt, heeft u schriftelijke 
toestemming (een machtiging) nodig. 
Als dit om gezondheidsredenen niet 
mogelijk is, geef dit dan aan bij de 
toelichting bij de zorgvraag. Voeg de 
ondertekende machtiging toe aan uw 
aanvraag. U ondertekent de aanvraag zelf 
bij de ondertekening.
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Het doel van de Wet zorg en dwang is 
dat onvrijwillige zorg bij mensen met 
een beperking zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Wat gaat er in de praktijk 
precies veranderen
Het uitgangspunt van de Wet zorg en 
dwang is ‘Nee, tenzij’. Dat wil zeggen 
dat vrijheidsbeperking, of ‘onvrijwillige 
zorg’ zoals het in deze wet heet, in 
principe niet mag worden toegepast, 
tenzij er sprake is van ernstig nadeel. 
De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg 
een allerlaatste optie is. Als het niet lukt 
om een vrijwillig alternatief te vinden 
voor de onvrijwillige zorg, wordt er 
steeds meer (externe) deskundigheid 
ingeschakeld om mee te denken. Daarbij 
geldt de Wet zorg en dwang niet alleen in 
instellingen, maar ook in de thuissituatie 
en in kleinschalige woonvormen. Met 
deze drie punten kun je in elk geval 
rekening houden:
• Je hebt aandacht voor het recht op 

vrijheid van de cliënt;
• Je verleent zorg waar de cliënt mee 

instemt;
• Je zet een vrijheidsbeperkende 

maatregel in als het echt niet anders 
kan.

Stappenplan Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang beschermt 
cliënten tegen onvrijwillige zorg met 
een stappenplan. In het stappenplan 
wordt steeds naar alternatieve en minder 
ingrijpende maatregelen gezocht. De 
stappen helpen je bij een zorgvuldige 
afweging bij het toepassen van 
onvrijwillige zorg. 

Het doorlopen van het stappenplan is 
verplicht als:
De afgesproken zorg in het zorgplan 
niet meer voldoet en onvrijwillige 
zorg waartegen de cliënt of 
cliëntvertegenwoordiger zich verzet, 
wordt overwogen;
Gedragsmedicatie, beperking van 
de bewegingsvrijheid of insluiting 
wordt overwogen, ook als de 
cliëntvertegenwoordiger hiermee instemt.

Wat is de Wet zorg en dwang?
De Wet zorg en dwang regelt de rechten 
bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige 
opname van mensen met een 

Wetgeving zorg en dwang gewijzigd
Sinds 1 januari 2020 is de wetgeving rond dwang in de zorg gewijzigd. 
Professionals moeten zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van 
de patiënt of cliënt. Ook familie en naasten kunnen hun visie inbrengen. Opname 
in een instelling is geen voorwaarde meer voor gedwongen zorg. Dwang is altijd 
een uiterste redmiddel en moet zo snel mogelijk afgebouwd worden. 

verstandelijke beperking en mensen 
met een psychogeriatrische aandoening 
(zoals dementie).

Voor wie geldt Wet zorg en 
dwang?
Een cliënt valt onder de wet zorg en 
dwang:
als er een verklaring is van een deskundig 
arts waaruit blijkt dat hij in verband met 
een psychogeriatrische aandoening of 
verstandelijke beperking is aangewezen 
op zorg en/of; een persoon beschikt 
over een indicatie van het CIZ voor 
langdurige zorg met als grondslag een 
psychogeriatrische aandoening of 
verstandelijke beperking.

Dit betekent dat naast een cliënt 
die zorg ontvangt vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz), ook een cliënt die 
ondersteuning ontvangt vanuit de Wet 
maatschappelijke opvang (Wmo) onder 
de Wzd kan komen te vallen. Datzelfde 
geldt ook voor cliënten op basis van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) zorg of 
ondersteuning ontvangen.
De Wzd geldt pas voor kinderen en 
jongeren bij wie een verstandelijke 
beperking is vastgesteld en bij wie 
onvrijwillige zorg wordt overwogen 
of toegepast. De Wzd geldt niet voor 
kinderen en jongeren bij wie geen 
verstandelijke beperking is vastgesteld.

Bij kinderen tot 12 jaar nemen de ouders/
voogden die het gezag uitoefenen de 
beslissing over de zorg van het kind. Bij 
kinderen tussen de 12 en 16 jaar neemt 
het kind gezamenlijk met zijn of haar 
ouders/voogden de beslissingen over de 
zorg die aan hem of haar wordt verleend. 
Vanaf 16 jaar neemt het kind zelf de 

beslissing over de zorg die aan hem of 
haar wordt verleend (art. 3, lid 1).

Alleen vrijwillige zorg, tenzij het 
niet anders kan
De kern van de Wet zorg en dwang is 
‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met 
dementie en mensen met een beperking 
moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis 
plaatsvinden. Soms kunnen mensen met 
dementie of een verstandelijke beperking 
niet (meer) zelf inschatten wat goed voor 
hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij 
die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet 
zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg 
daarbij niet wordt toegepast, tenzij het 
niet anders kan.

De wet geldt in en buiten 
instellingen
De Wzd geldt niet alleen in 
zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook 
in de thuissituatie, logeeropvang en in 
kleinschalige woonvormen. De Wzd geldt 
niet voor ouders die zorg verlenen aan 
hun kind.

Opname in een zorginstelling
De Wet zorg en dwang regelt ook de 
opname van mensen met dementie of 
een verstandelijke beperking in een 
zorginstelling als zij daar niet mee 
instemmen. Als de cliënt zich verzet 
tegen een gedwongen opname, beslist de 
rechter over de opname.

Wat regelt Wzd?
De Wzd regelt:
• In welke situaties onvrijwillige zorg en/

of opname aan de orde kan zijn;
• Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg 

genomen wordt; 
• Wanneer onvrijwillige zorgverlening 

geëvalueerd moet worden.
• De besluitvormingsprocedure 

waarborgt een zorgvuldig onderzoek 
naar mogelijke alternatieven voor 
onvrijwillige zorg. Onvrijwillige 
zorg is alleen toegestaan als er geen 
alternatieven zijn.

Zorgwijzer 
Twente 2023

bewaarkrant

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

De Zorgverzekeringswet (Zvw) en 
veranderingen in 2023
Zoals persoonlijke verpleging en 
verzorging

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

De Jeugdwet
Vrijwel alle vormen van jeugdhulp

Thuiszorg
Medische zorg of hulp bij wassen 
en aankleden
 
Indicatiestelling
Wie heeft recht op zorg uit de Wlz
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