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WLZ
Staat voor:
Wet langdurige zorg
■ Voor cliënten die langdurig (GGZ) zorg nodig hebben.
■ De Wlz biedt langdurige zorg zoals (woon)begeleiding,
dagbesteding, verpleging en verzorging.
■ De indicatie blijft een leven lang geldig.
■ Geen indicatie meer van een gemeente nodig.
■ In 2021 wordt behandeling nog vanuit de ZVW gefinancierd.

Waarom indicatie Wlz
aanvragen
■ Met een Wlz indicatie is zorg gegarandeerd voor lange tijd.
■ Geen jaarlijkse verantwoording bij de gemeente over de zorgvraag.
■ Dit kan rust en duidelijkheid geven.
■ De zorg blijft op maat afgestemd, vastgelegd in het zorgplan.
■ Voorop staat dat de zorg wordt geleverd op basis van wat er nodig
is voor de cliënt.

Hoe vraag je een indicatie aan?
■ Client en mentor vragen Wlz-zorg aan bij het CIZ, de begeleider
kan ondersteunen bij de aanvraag.
■ Het CIZ beslist of cliënt in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
■ Documenten die nodig zijn voor de aanvraag:
- Het Wlz aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door de cliënt)
- Belangrijke gegevens over de situatie van de cliënt, zoals de
medische diagnose en de beperkingen die worden ervaren.
- Een omschrijving door arts/behandelaar van de behandeling die
wordt gevolgd, het effect van de behandeling en hoe de aandoening
zich waarschijnlijk ontwikkelt.
■ Client ontvangt brief van het CIZ waarin is aangegeven of cliënt
een Wlz indicatie krijgt.
■ Als er geen Wlz indicatie wordt afgegeven blijft de WMO van
toepassing.

Als de client geen Wlz indicatie
wil aanvragen
■ Dan blijft er zorg en ondersteuning vanuit de WMO plaatsvinden.
De gemeente zal jaarlijks bekijken of er ondersteuning nodig is en
of de WMO de juiste zorg kan bieden. Doelstelling vanuit de WMO
is kortdurende zorg en behalen van resultaten en afschalen.
■ De gemeente heeft geen rol in het aanvragen van een Wlz
indicatie, kan echter wel aansturen op het aanvragen.
■ De gemeente moet wel op de hoogte worden gebracht als er een
Wlz indicatie is toegekend.

Eigen bijdrage
Bij een Wlz indicatie betaalt de cliënt een eigen bijdrage aan het CAK.
De hoogte van de bijdrage hangt af van:
■ Het inkomen
■ Spaargeld
■ Wel of geen partner.
■ De zorg thuis of in een instelling (bij RAC is zorg thuis van
toepassing).
■ Proefberekening maken op www.hetcak.nl/rekenhulp.

Voedingsgeld
■ Als er een VPT indicatie is afgegeven krijgt cliënt
voedingsgeld, dus niet bij een MPT indicatie.
■ Het RAC volgt het advies van het NIBUD voor wat
betreft het tarief van het voedingsgeld.
■ Het RAC betaalt het voedingsgeld aan de client.
■ In het zorgplan staan de afspraken die begeleider
met client heeft gemaakt over hoe om te gaan
met het voedingsgeld.

Overige zorg
■

Schoonhouden van de ruimte, alleen als deze zorg echt
nodig is, mocht een cliënt echt niet zelf zijn huis
schoonhouden dan regelen we HHO.

■

Voorop staat de zorgbehoefte van de cliënt, in het zorgplan
staat beschreven hoeveel uur begeleiding en wordt
ingezet, deze afspraken worden samen met begeleider en
cliënt gemaakt.

■

Dagbesteding, als cliënt nu naar de dagbesteding gaat
blijft dit zo en als er behoefte is aan dagbesteding en deze
is nu niet georganiseerd dan gaan we dit organiseren.

■

24 uurs zorg, staat voor 24 uur bereikbaarheid.

zorgprofielen
VPT staat voor volledig pakket thuis en MPT staat voor modulair
pakket thuis.
■ VPT 1
■ VPT 2
■ VPT 3
■ VPT 4 niet van toepassing op onze cliënten.
■ VPT 5 niet van toepassing op onze cliënten.
■ MPT

VPT zorgprofiel 1
■

GGZ wonen met intensieve begeleiding.

■

Niet in staat om zelfstandig te wonen.

■

Extra ondersteuning nodig met oplossen van dagelijks voorkomende vragen.

■

Extra ondersteuning nodig in structureren van de dag en dagelijks
voorkomende activiteiten, zoals koken, beheren van geld en administratie.

■

Ondersteuning nodig in het aangaan van sociale contacten.

■

Ondersteuning nodig in het bewaken van grenzen van de cliënt.

■

Ondersteuning bij de psychische kwetsbaarheid.

VPT zorgprofiel 2
GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging
Verschil t.o.v. profiel 1:
■ Ondersteuning nodig bij de persoonlijk verzorging, bv persoonlijke
hygiëne
■ Intensieve ondersteuning bij het schoonhouden van hun woon en
leefomgeving.
■ Begeleiding vooral gericht op het voorkomen van instabiliteit op
het gebied van huisvesting, financiën en sociale relaties.

VPT zorgprofiel 3
GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering.
■ Zeer intensieve ondersteuning bij het structureren van de dag.
■ Zeer intensieve ondersteuning bij het onderhouden van sociale
relaties.
■ Ondersteuning bij het aangeven van grenzen en bij het maken van
keuzes.
■ De begeleiding helpt cliënt bij het geven van inzicht in de
mogelijke consequenties bij gedrag.
■ Intensieve ondersteuning bij het leefbaar houden van woning en
leefomgeving.
■ Ondersteuning bij het oplossen van problemen in de sociale
context.

Passende zorg
■ Het CIZ stelt het passende zorgprofiel vast en vermeldt dit in het
indicatiebesluit.
■ De zorgprofielen zijn globaal beschreven en niet uitgedrukt in uren
zorg per week.
■ In de zorgplan bespreking maken cliënt en zorgaanbieder
afspraken over de te leveren zorg.
■ N.a.v. het zorgplan gesprek wordt het zorgplan aangepast en door
begeleider en cliënt ondertekend.
■ In dit gesprek komen alle onderdelen van zorg aan bod en wordt
beschreven wat de cliënt aan zorg nodig heeft en hoe deze eruit
ziet en ingezet gaat worden.
■ Dus concrete afspraken over de inzet van de begeleiding,
persoonlijke verzorging, beheer
voedingsgeld/maaltijdverstrekking, enz.

MPT: modulair pakket thuis
■ Bij MPT spreken verzekerden met één of meer zorgaanbieders af
welke zorgvormen door de zorgaanbieders worden geboden en
welke zorg door mantelzorgers wordt verleend.
■ MPT indicaties binnen RAC voor de ambulante begeleiding.
■ Voedingsgeld is bij MPT niet aan de orde.
■ De zorgvraag bij een MPT wordt samen met cliënt besproken en
ingevuld in het zorgplan.
■ De zorgvraag is leidend en is veel al geplande zorg.
■ De eigen bijdrage bij een inzet van minder dan 20 uur per maand
is 24,40 euro.

Wlz en PGB
■ Persoonsgebonden budget is mogelijk binnen de Wlz.
■ Verzekerde ontvangt een budget waarmee hij zelf zorg kan
inkopen.
■ Budget wordt beheerd door de sociale verzekeringsbank.
■ Verzekerde kan vanuit dit budget betalingen doen aan de
zorgaanbieders en moet verantwoording afleggen aan het
zorgkantoor.
■

PGB en wonen binnen RAC op basis van een zorgovereenkomst
met concrete afspraken over de te leveren zorg per maand met
een vast maandbedrag.

■ Verstrekken van eten en drinken valt niet onder PGB dus ook niet
het verstrekken van voedingsgeld.

Conclusie
■ Het blijft maatwerk.
■ Afspraken in zorgplan zijn leidend voor inzet van passende zorg.
■ De Wlz geeft kaders maar schrijft geen do’s en don’ts voor.
■ Op dit moment gaan wij geen maaltijden verstrekken, maar als het
nodig is kunnen we wel ondersteunen met boodschappen doen en
koken (wordt vastgelegd in het zorgplan.
■ Voedingsgeld kan per maand, per week naar cliënt of naar
bewindvoerder worden overgemaakt.
■ In de wooninitiatieven VPT indicatie.
■ Ambulante begeleidingen MPT indicatie.

Tot Slot
■ Het is voor iedereen nieuw.
■ We leren met elkaar in de praktijk.
■ Fijn als we er samen voor zorgen dat toegestuurde indicaties
bekend bij de begeleider.

Antwoord op vragen?
■ Tabje Wlz op de website, daar vind je alle informatie in de FAQ.
■ De doorverwijzingen naar diverse websites.
Maak hier gebruik van!
Overige vragen? Stuur je vraag naar:
wlz@regionaalautismecentrum.nl

