
  



 
Vraag en antwoordsessie over 

aanvragen huishoudelijke hulp, zorg 

en verpleging thuis, 24-uurs zorg 

 
Ricardo Bronsgeest  

Belangenbehartiger 

Wmo, Wlz, Wijkverpleging 



Passende zorg is  
zorg die past bij de 

zorgvragen en leefwijze van 
de cliënt 



Het begin 

 
• Wat heeft iemand nodig? 

• Wat zijn de eigen mogelijkheden? 

• Maak gebruik van de cliëntondersteuning via gemeente of 
zorgkantoor 

• Begin tijdig met het inzetten van zorg en ondersteuning 
(wijkverpleging, gemeente) 

• Omschrijving zorgplan of meerwaarde hulpmiddel 

 

 



Loketten/wetten 

 
• Wijkverpleging (Zvw) 

• Wet langdurige zorg (Wlz) 

• Gemeente (Wmo) 

• PGB of zorg in natura (combinatie ook mogelijk) 

• Geen keuze in wet 



Wijkverpleging 

 
• Indicatie door een wijkverpleegkundige 

• De indicatie is maatwerk 

• De Zvw heeft korte lijnen als de indicatie moet 
 worden bijgesteld 

• Onder de 18 als er verpleging of verzorging nodig is 
vanwege een medische aandoening 

• Geen eigen bijdrage 



Wlz 

• CIZ indiceert 

• Bij noodzaak voor blijvend 24 uur per dag zorg of 
toezicht  

• Ook onder de 18 (CIZ houdt rekening met 
gebruikelijke zorg) 

• Indicatie is in een zorgzwaartepakket (EKT en 
Meerzorg mogelijk) 

• Eigen bijdrage 



Zorg thuis 

Zvw 

• De indicatie is maatwerk 

• De Zvw heeft korte lijnen 
als de indicatie moet 
worden bijgesteld 

 

Wlz 

• Indicatie door CIZ in 
profielen 

• EKT en meerzorg mogelijk 

• Bij noodzaak voor blijvend 
24 uur per dag zorg of 
toezicht.  

 



Wmo 

• Woningaanpassingen, huishoudelijke hulp 

• Geïndiceerd door de gemeente of wie zij daarvoor inzet 
(bijvoorbeeld wijkteams) 

• De goedkoopste adequate passende oplossing (sociaal netwerk, 
algemene voorziening, maatwerkvoorziening) 

• Hulpmiddelen om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen. Of 
om in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen 

• Eigen bijdrage (o.v. vanaf 1 januari 2019 € 17,50 per vier weken 
voor iedereen bij maatwerkvoorzieningen) 



Persoonlijke assistentie 

• 24 uur assistentie in de directe nabijheid 

• Belangrijke criteria 
• Medische noodzaak ( beademingsvrije tijd en beperking) 

• Eigen regie met een hoofdletter 

• Zelfstandige woonruimte 



Tips voor zorgvrager 

• Maak gebruik van de cliëntondersteuning via 
gemeente of zorgkantoor 

• Begin tijdig met het inzetten van zorg en 
ondersteuning (wijkverpleging, gemeente) 

• Omschrijving zorgplan of meerwaarde hulpmiddel 
helpt (persoonlijke plan) 



Vragen? 

• I.v.m. samenwerkingen met diverse partijen en 
contacten VWS en politiek altijd op zoek naar 
praktijkervaringen met wat er goed gaat en waar de 
verbeterkansen zijn 


