
Uw zorg in 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning ZorgverzekeringswetJeugdwet Wet langdurige zorg

Welke zorg gaat naar de Jeugdwet?
Zorg voor kinderen die op 1 januari 2015 jonger dan 18 jaar 
zijn en de volgende zorg nodig hebben:
 persoonlijke verzorging
 begeleiding
 logeren
  behandeling voor kinderen met een licht verstandelijke 

beperking en een psychiatrische aandoening
  zorg voor kinderen met een licht verstandelijke 

beperking (VG) of een psychiatrische aandoening 
(GGZ), die niet thuis kunnen wonen en die een indicatie 
hebben voor verblijf in een (behandel)zorginstelling. 
VG1 t/m VG3 en alle zorgzwaartepakketten LVG en GGZ. 

Zorg die niet overgaat: intensieve kindzorg en zorg voor 
kinderen ouder dan 5 jaar met een ernstige meervoudige 
handicap.

Meer informatie
Neem contact op met uw gemeente.

Welke zorg gaat naar de Wmo?
Hebt u geen indicatie voor opname in een zorginstelling 
(zorgzwaartepakket), dan gaat de volgende zorg naar  
de Wmo:
 begeleiding thuis 
  dagverzorging en dagbesteding (al dan niet met 

vervoer)
 zorg aan cliënten met een psychiatrische aandoening, 

die niet zelfstandig kunnen wonen en intensieve 
begeleiding nodig hebben, ondanks dat er een indicatie 
is voor opname in een zorginstelling 
(zorgzwaartepakket GGZ-C) 

 persoonlijke verzorging voor cliënten met een 
zintuiglijke beperking, een psychiatrische aandoening 
of een (licht) verstandelijke beperking

 logeren (verblijf voor korte periode in een zorginstelling 
om de thuissituatie te ontlasten)

Meer informatie
Neem contact op met uw gemeente.

Let op: dit is een globaal overzicht. Kijk voor uw specifieke situatie op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Welke zorg gaat naar de Wlz?
 zorg met verblijf in een zorginstelling (m.u.v. beschermd 

wonen indicatie voor zorgzwaartepakket GGZ-C)
 zorg met verblijf en behandeling in een zorginstelling 
 zorg thuis als u een indicatie hebt voor opname in een 

zorginstelling (zorgzwaartepakket)
 kortdurend verblijf als u een indicatie hebt voor opname 

in een zorginstelling (zorgzwaartepakket) en niet in een 
zorginstelling woont 

 zorg voor meervoudig complex gehandicapte kinderen 
en jongeren (5-19 jaar)

Meer informatie
Bezoek: www.cz.nl/zorgkantoor.
Bel Zorgadvies: (076) 524 31 10.
Bel team Pgb: (013) 594 91 06.

Welke zorg gaat naar de Zvw?
Hebt u geen indicatie voor opname in een zorginstelling  
(zorg zwaartepakket), dan gaat de volgende zorg naar de Zvw:
 verpleging 
 persoonlijke verzorging bij (hoog risico op) behoefte 

aan geneeskundige zorg
 persoonlijke verzorging voor mensen met een 

zintuiglijke beperking, een psychiatrische aandoening of 
een (licht) verstandelijke beperking, als er ook sprake is 
van een indicatie voor verpleging

 behandeling zintuiglijk gehandicapten
 palliatieve zorg (zorg voor terminaal zieken)
 intensieve kindzorg voor kinderen tot 18 jaar. 

Uitzondering hierop zijn meervoudige complex 
gehandicapte kinderen en jongeren (5 tot 19 jaar)

Meer informatie
Neem contact op met uw zorgverzekeraar.


