Zorgwegwijzer
Dit is een wegwijzer door het land van de zorg. Ransdaal Voor Elkaar heeft de
kaart gemaakt om inwoners te helpen de weg te vinden.
Stel, u wordt ernstig ziek of krijgt een ongeluk.
Dan belandt u in het ziekenhuis, maar wat gebeurt er daarna?
U kunt naar huis en krijgt zorg thuis of u krijgt zorg in een verpleegkliniek of
revalidatiecentrum.
Hoe regelt u dat en wie betaalt wat?
Het staat in deze wegwijzer.

Welke zorg heeft u nodig?
Blijvend 24-uurs
zorg of toezicht
nodig in instelling
of thuis

Revalidatie
Verpleegkliniek

Zorg
Thuis

Wonen
Toetsing door CIZ

Tijdelijk (eerstelijns)
verblijf:

Zorg wordt geleverd door:

• maximaal 3
maanden

• 1 zorgaanbieder doet alles
(volledig pakket thuis vpt)

• indicatie door de
huisarts/medisch
specialist

• Zorg in natura
(verschillende aanbieders,
modulair pakket thuis mpt)

Vergoeding via
zorgverzekering

• Zorg in natura in een instelling
• Persoonsgebonden budget
(pgb)
Zie www.zorgwijzer.nl/faq/wl

Zie ook:
www.regelhulp.nl/
ik-heb-hulp-nodig/
kort-wonen-inzorginstelling

Woningaanpassing (WAP)
of verhuizing
Bent u huurder of eigenaar?
Waar regel je dit als
particulier?

Ambulante begeleiding:
Hulp om thuis te blijven
wonen en uw zaken te
regelen

Beschermd wonen en
opvang:
Betaald via Wmo

Gemeente (Wmo-loket)

Logeeropvang (kort)
max. 156 etmalen per
jaar om matelzorger te
ontlasten
Betaald via Wmo

Gemeente (Wmo-loket)

Logeeropvang bij crisis, wanneer
mantelzorg plots wegvalt.
Via huisarts?
Regeling crisiszorg Wlz
Plaatsing huisartsenbed

Hulpmiddelen
Kortdurend via
uitleenwinkel
Meander en anderen
Vergoed vanuit
zorgverzekering

Langdurig (scootmobiel,
aangepaste ﬁets, rolstoel,
postoel, douchestoel e.d.)
Gemeente (Wmo-loket)
m.u.v. medische
hulpmiddelen

Zorg
Medische zorg

Persoonlijke zorg of verpleging

Via huisarts of specialist

Via thuiszorgaanbieders

Vergoed vanuit
zorgverzekering

Indicering door wijkverpleegkundige. Advies van
huisarts of transferverpleegkundige ziekenhuis
Vergoed vanuit zorgverzekering. Kan ook als PGB

Huishouden
Door partner of
mantelzorger
U betaalt dit zelf

Hulp bij huishouden:
Beoordeeld door Wmo
(keukentafelgesprek)

Buurtteam voor kleine
klussen, administratie of
een boodschap.

Betaald via PGB of zorg
in natura

Gratis via 06 13 03 14 72

Via
voerendaalbuurtbus@gmail.com of
06 30 04 17 84

Alleen als u het zelf echt
niet kunt regelen

Alleen als u het zelf echt niet kunt
regelen

Participatie
Burgerij (gratis) en
dagbesteding via een van de
30 partners.
Betaald uit Wmo of Wlz
Advies van Gemeente

Vervoer
Wmo taxipas: reizen
tegen tarief Omnibuzz

Buurtbus voor boodschappen

Naarmate je leeftijd vordert, wordt de kans op beperkingen groter. Je kunt dan
in veel gevallen gebruik maken van allerlei voorzieningen. Er zijn drie wetten die
regelen dat die voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen ouder dan 18 die
ondersteuning nodig hebben: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Wmo

De Wmo is in Voerendaal zo geregeld: je neemt contact op via wmoloket@voerendaal.nl of
045 - 575 33 99 (maandag tot en met donderdag van 09.00u tot 12.00 uur) en maakt een
afspraak. Een consulent komt op huisbezoek om je probleem te bespreken en te bekijken
hoe het kan worden opgelost. Bijvoorbeeld: mantelzorgondersteuning, een rolstoel, andere
hulpmiddelen, hulp in de huishouding, vervoer, dure, nagelvaste aanpassingen in de woning,
dagbesteding of individuele begeleiding.

Zvw

In de Zvw is de medische zorg geregeld, zodat onderzoek, medicatie en ingrepen vergoed
worden. Ook de thuiszorg is via deze wet geregeld (de verzorging en verpleging). Let op:
huishoudelijke hulp valt onder de Wmo.
Ook de casemanager dementie wordt vergoed via de Zvw. De casemanager is een
onafhankelijke, vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naasten. De casemanager
stemt zijn/haar werk af met de huisarts.

Wlz

Via de Wlz wordt de langdurige 24-uurszorg geregeld, waarbij iemand toezicht nodig heeft.
Dat kan in de vorm van zorg en begeleiding thuis of verblijf in een instelling.
Via een CIZ-indicatie wordt het zorgpakket samengesteld.
Zoals je in het overzicht ziet, is er nogal wat mogelijk, maar moet je wel de weg zien te vinden.
Is dat te ingewikkeld, dan zijn er ook mensen die je verder helpen:
•

Huisarts of transferverpleegkundige in het ziekenhuis;

•

Cliëntondersteuner via maatschappelijk werk: geeft onafhankelijk advies over 24-uurs
zorg thuis / zorg in een instelling en kan bij keukentafelgesprek met Wmo-consulent zijn
(gemeente betaalt). Werkt vanuit de Brede School;

•

Wmo-consulent: via een keukentafelgesprek wordt onderzocht en gezamenlijk afgesproken
hoe uw vraag opgelost kan worden;

•

Wijkverpleegkundige (thuiszorg): via huisarts of aanbieders als Cicero, Meander, Ambulante
Thuiszorg, Sevagram etc.;

•

Maatschappelijk werk: hulp bij eenzaamheid, vragen over regelingen.
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