
  



 
Vraag en antwoordsessie 

hulpmiddelen 

 
Ricardo Bronsgeest  

Belangenbehartiger 

Wmo, Wlz, Wijkverpleging 



Passende zorg is  
zorg die past bij de 

zorgvragen en leefwijze van 
de cliënt 



  



Ondersteun de zorgvrager  

 
• Wat heeft iemand nodig? 

• Wat zijn de eigen mogelijkheden van de patiënt? 

• Help eventueel met een goede onderbouwing van de waarom  

• Programma van eisen 

• De gemeente moet wijzen op 
• Cliëntondersteuning 

• persoonlijk plan 

 

 



Wmo 

• Woningaanpassingen, huishoudelijke hulp 

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

• Een goedkoopste adequaat passende oplossing (sociaal netwerk, 
algemene voorziening, maatwerkvoorziening) 

• Hulpmiddelen om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen (Let 
op omgevingsbesturing Zvw). Of om in huis en daarbuiten goed 
te kunnen verplaatsen ( 

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



De wet 

 • De gemeente moet wijzen op de mogelijkheid van: 
• Cliëntondersteuning 

• persoonlijk plan 

• De gemeente rekening houden met de persoonskenmerken en 
behoeften van degene die de voorzieningen aanvraagt:  

• Het college onderzoekt de behoeften, persoonskenmerken en 
de voorkeuren van de cliënt 

• Indien de cliënt een persoonlijk plan als bedoeld in het tweede 
lid aan het college heeft overhandigd, betrekt het college dat 
plan bij het onderzoek. 

 



Persoonlijk plan 

 
• Het zorgplan of het persoonlijk plan worden soms anders 

genoemd 
• begeleidingsplan 

• zorgleefplan 

• ondersteuningsplan 

• persoonlijk ontwikkelingsplan 

• individueel plan 

• Per Saldo: 
• https://www.pgb.nl/wp-content/uploads/2016/05/Persoonlijk-plan-bij-aanvraag-gemeente.docx 
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Tips 
• Brochure 

• https://iederin.nl/nieuws/18324/brochure-toegang-tot-
complexe-hulpmiddelen/ 

• Benadruk urgentie en tijdsdruk 

• Niet geheel passend hulpmiddel is beter dan niets 

• Maak gebruik van de cliëntondersteuning via 
gemeente of zorgkantoor 

• Persoonlijk plan 

• Omschrijf meerwaarde hulpmiddel 
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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 

• Per mail ricardo.bronsgeest@spierziekten.nl 

 

mailto:ricardo.bronsgeest@spierziekten.nl

