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WLZ
24 uur zorg nodig?

‘ik heb 
altijd veel zorg 

nodig’

De burger 
meldt zich1

Zorgafspraken4

Betalen van 
passende zorg

Zorg in Natura

Modulair 
pakket thuis

5 Indicatiebesluit3

Gesprek met CIZ2

WLZ
wet langdurige zorg

ZORGPROFIEL

Persoonsgebonden
Budget

Volledig 
pakket thuis

CAK

EIGEN
BIJDRAGE 
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BIJDRAGE 
= MINDER

CAK

EIGEN
BIJDRAGE 

= LAAG

CAK

EIGEN
BIJDRAGE 
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De zorg-
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regelt jouw 

zorg



6 7

Het voorbeeld van Marieke

Lees verder

WLZ
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ZORGPROFIEL
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ONDER
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 Extra 
kosten 
thuis

Standaard 
vanuit je 

zorgprofiel

Dagbesteding /
 logeren
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Het voorbeeld van Kees

Steunpunt
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Algemene
voorzieningen

Collectieve
voorzieningen

Maatwerk
voorzieningen

boodschappe n
dienst
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Vervoer

Aanpassingen 
in huis

Hulp bij het 
huishouden

Logeeropvang
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Voorzieningen2
Gesprek
met wijkteam3

PGB en ZIN4

Persoonsgebonden
Budget

Zorg in Natura

Kinderen
0-18 jaar1
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Op de volgende bladzijde vind je cliëntondersteuning bij jeugdhulp
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Uitleg van woorden bij de Jeugdwet

  JEUGDWET deze wet regelt de zorg en ondersteuning voor jongeren.

   WET LANGDURIGE ZORG (WLZ) een wet die de zorg regelt als je thuis 

woont en niet de hele dag zorg en toezicht nodig hebt. De gemeente regelt 

de ondersteuning en begeleiding.

   ZORGVERZEKERINGSWET deze wet regelt dat iedereen die in Nederland 

woont een basis-zorg-verzekering neemt. 

   WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) een wet die de zorg 

regelt als je thuis woont en niet de hele dag zorg en toezicht nodig hebt. 

    De gemeente regelt de ondersteuning en begeleiding.

  PARTICIPATIEWET deze wet zorgt er voor dat mensen met een beperking die 

kunnen werken ook gaan werken. En dat zij hiermee een (deel van hun) salaris 

verdienen.

   WIJKTEAMS EN JEUGDTEAMS groepen mensen die veel weten over de 

jeugd en die letten op problemen in de wijk.

   SPECIALISTISCHE HULP EN ONDERSTEUNING mensen die heel veel weten 

over bijzondere hulp en ondersteuning.

    PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)  jijzelf of je ouders/verzorgers 

krijgen een bedrag aan geld, hiermee regelen jullie de mensen die jou zorg 

en ondersteuning geven. Jullie krijgen het geld niet zelf in handen. 

    De Sociale Verzekeringsbank krijgt het geld en betaalt de rekeningen.

   ZORG IN NATURA (ZiN) alle zorg en ondersteuning die je in de instelling van 

de zorgaanbieder krijgt.

   INDICATIE dit is een bewijs dat je recht hebt op bepaalde zorg en 

ondersteuning.



40 41Zuurstof toedienen Bewaken via de monitor Nierdialyse

2
3

4

Mogelijkheden

onduidelijk of er 
altijd (leven lang)
veel zorg nodig is

24 uur verzorging
en verpleging

5

1

ZORGVERZEKERINGSWET

enZuurstof toediene

Bewaken via de monitorBewaken via de mon

Nierdialyse

24-uurs zorg
 of niet?

Zorg in Natura door
zorgaanbieder

Verpleging dooor 
wijkverpleegkundidige 

Persoonsgebonden
Budget uit ZVW

Verzorging en
begeleiding door 

gemeente
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Verzorging en
begeleiding door 

gemeente

Verpleging door 
wijkverpleegkundige 

Zorg in Natura door
zorgaanbieder

Persoonsgebonden
Budget uit ZVW
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46 47Op de volgende bladzijdes kun je meer informatie lezen in de bijlagen
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