Wlz-wonen
voor patiënten
in de GGZ

Met ingang van 1 januari 2021 wordt 		
de langdurige ggz-zorg uit een ander 		
potje betaald
Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg
(Wlz) ook toegankelijk voor u. Dit betekent niet dat de zorg die u ontvangt
verandert, maar dat de zorg uit een
ander potje wordt betaald. Tot nu toe
ontvangt u (woon)zorg vanuit een aanvraag die door de gemeente of door de
zorgverzekeraar is goedgekeurd. Deze
aanvraag moest vaak jaarlijks worden
herhaald. Dat hoeft niet meer: er wordt
in overleg met u en/of uw familie of
vertegenwoordiger voor woonzorg een
indicatie aangevraagd bij het Centrum
Indicatiestelling Zorg (het CIZ). Deze
aanvraag gaat in per 1 januari 2021 en
kan uw leven lang gelden, omdat er
vanuit wordt gegaan dat u de woonzorg
nog heel lang nodig heeft. Dat noemen
ze “blijvende behoefte aan permanent
toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid”.
Dit betekent dat uw woonzorg met
ingang van 2021 wordt betaald door het
zorgkantoor. Voor het wonen betaalt u
in de Wlz een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage voor het wonen is
onder meer afhankelijk van uw inkomen.
Deze bijdrage kan hoger worden dan nu.
U kunt uw eigen bijdrage berekenen op
www.hetcak.nl.

Voorwaarde voor Wlz-zorg
Die blijvende behoefte aan permanent
toezicht of 24 uur per dag zorg in de
nabijheid is een voorwaarde om een
indicatie te krijgen.
De bedoeling is dat er zo min mogelijk verandert in uw dagelijks leven. In
principe kunt u blijven wonen waar u
nu woont. Als u meer (woon)zorg nodig
heeft, kan het zijn dat u moet verhuizen,
maar dat proberen we te voorkomen.

Een zorgprofiel, wat is dat?
De (woon)zorg die u nodig heeft, staat
omschreven in een zorgprofiel. Hierin
staat omschreven wat u nodig heeft aan:
• wonen met huishoudelijke hulp
• dagbesteding
• begeleiding
• vervoer
• behandeling
• verzorging en verpleging
Dit is de basis voor een aanvraag van
een indicatie. Deze aanvraag is of
wordt met u of uw familie/naasten

Aanvragen Wlz-zorg

een afdeling van een ggz instelling, en
het is nodig dat u voor uw behandeling
nog opgenomen moet blijven, zal uw
behandelaar dit met u bespreken.
Ook dan wordt er een indicatie aangevraagd voor Wlz-zorg. Deze indicatie is
meestal 3 jaar geldig.

De Wlz biedt twee soorten zorg:
woonzorg en voortgezet verblijf.

Contact

besproken en ingediend bij het CIZ.
Na goedkeuring van de aanvraag, wordt
deze in uw behandelplan opgenomen en
kan uw (woon)zorg worden uitgevoerd
zoals afgesproken.

Woonzorg
Deze indicatie is nieuw voor de GGZ
en kan uw leven lang geldig zijn. Voor de
meesten van u die in aanmerking komen
voor deze zorg is al een indicatie voor
(woon)zorg aangevraagd. Als dat nog
niet is gebeurd, maar u vindt wel dat dit
zou moeten, kunt u dat ook zelf doen.
Dit kan online of op papier. Uw behandelaar of cliëntondersteuner kan u
natuurlijk helpen als u dat wenst.
Voortgezet verblijf
Deze indicatie bestond al en blijft
bestaan. Indien u bijna 3 jaar verblijft op

Hebt u vragen over de Wlz-wonen
en wat dit voor u of uw naaste
betekent? Neem dan contact op
met uw begeleider.

24 uur zorg in
de nabijheid

Contact
U kunt contact met ons opnemen via
T 088 - 357 1357
E informatie@parnassiagroep.nl
Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website.
De personen op de foto’s zijn
modellen en worden alleen gebruikt
voor illustratieve doeleinden.

www.parnassiagroep.nl

