15-5-2015

Vragen
Wat verandert er allemaal
in welzijn en zorg?

• Wat weet u over deze veranderingen?
• Wat merkt u van de veranderingen in de zorg?
• Maakt u zich zorgen over de veranderingen in
de zorg?

Belangrijke ontwikkelingen
Van verzorgingsstaat naar
participatiesamenleving

Bezuinigingen

Waar gaat het naar toe?
• Meer zelf doen
• Langer thuis blijven wonen
• Met hulp van mantelzorgers, buren,
vrijwilligers
• Minder professionele hulp
• Meer zelf betalen
Voor wie het echt nodig heeft is er
ondersteuning!

Hervorming van de zorg
• Beperking Wet langdurige zorg (vroeger:
AWBZ) tot intensieve 24-uurszorg
• Ondersteuning en participatie naar
gemeente (Wet maatschappelijke
ondersteuning, Wmo) (o.a. begeleiding)
• Behandeling en verpleging en verzorging
naar zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet)
(o.a. persoonlijke verzorging)

Hervorming van de zorg
• Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo): ondersteuning thuis
• Zorgverzekeringswet (Zvw): verpleging en
verzorging thuis
• Wet langdurige zorg (Wlz): intensieve 24uurszorg
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De gemeente
Gemeente is verantwoordelijk voor de
ondersteuning van mensen die niet op eigen
kracht zelfredzaam zijn.
Gemeente is verplicht om ondersteuning te
bieden. Maar er staat niet omschreven wat /
hoe die ondersteuning moet zijn.

Ondersteuning uit Wmo
Bijvoorbeeld:
• Huishoudelijke hulp
• Aanpassingen in de woning
• Vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en
niet met het openbaar vervoer kunnen reizen)
• Rolstoel
• Dagbesteding
• Individuele begeleiding
• Maaltijdvoorziening
• Ondersteuning van mantelzorgers

Geregeld in de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning)

Aanvraag Wmo
1. Burger meldt zich
2. Gesprek met de gemeente (keukentafelgesprek)
3. Aanvraag
4. Passende ondersteuning

Zorgverzekeringswet
•
•
•
•

Basisverzekering en aanvullende verzekering
Basisverzekering is verplicht!
Zodat iedereen medische zorg kan ontvangen
Basisverzekering: huisarts, ziekenhuis en
medicijnen
• Aanvullende verzekering: fysiotherapie, tandarts,
zorg in het buitenland
• Ieder jaar verandert de polis
• Eigen risico in 2015: 360,-

2 mogelijkheden
Persoons Gebonden Budget (PGB):
Zelf de ondersteuning inkopen bij wie u wilt.
Met een PGB kunt u ook een andere rolstoel of
scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van
de gemeente.
Zorg in natura
U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de
gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan
bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u
helpt in de huishouding.

Zorgverzekeringswet
Via de zorgverzekering:
• Wijkverpleging
• Persoonlijke verzorging
• Extramurale behandeling (medische) zorg thuis
• Extramurale palliatieve zorg

Geen eigen bijdrage voor verpleging of verzorging
via de zorgverzekering.
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Volledig Pakket Thuis

Wet langdurige zorg
• Zorg in een woonzorgcentrum
• Volledig Pakket Thuis (VPT): zorg van één
zorginstelling
• Modulair Pakket Thuis (MPT): combinatie van een
of meerdere zorgorganisatie en eigen zorg. Hier is
inzet van PGB mogelijk.

Bevat bijna alle zorg die u ook in een instelling zou krijgen,
maar dan thuis. Geleverd door één zorgaanbieder.
Het VPT kan bestaan uit:
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding
• Wlz-behandeling (als dit is afgesproken tussen
zorgaanbieder en zorgkantoor)
• Vervoer naar behandeling en/of begeleiding in
groepsverband
• Maaltijden (eten en drinken)
• Hulp bij het huishouden
• Welzijnsactiviteiten
• Nachtzorg en 24-uurs beschikbaarheid

Modulair Pakket Thuis
•
•
•

Geen gebruik van het volledige zorgpakket van de Wlz.
Alleen zorg die u nodig hebt.
Bevat in ieder geval geen eten en drinken en hulp bij het
huishouden (daarvoor naar gemeente).

Persoonsgebonden budget
• Zorg kan uitgevoerd worden door een instelling,
een freelancer of door iemand die u vertrouwt
• De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw
PGB. Dit heet trekkingsrecht

Het MPT is geschikt voor u:
• Als u gebruik wilt maken van meerdere zorgaanbieders voor
verschillende zorgonderdelen.
• Als u een deel van de Wlz-zorgonderdelen in natura wilt
ontvangen en een ander deel zelf in pgb wilt regelen.
• Als u geen volledig pakket aan zorg (VPT) nodig hebt van
een zorgaanbieder.

• De gemeente of zorgkantoor bepaalt welke zorg u
nodig heeft, of een PGB mogelijk is en hoe hoog
dat PGB is

2015 overgangsjaar

Belangrijke maatregelen
• Functie ‘begeleiding’ naar gemeente
(o.a. dagbesteding dementerende
ouderen)
• Terugkeer wijkverpleegkundige
(spin in het web op medisch gebied
in de wijk)

•
•
•
•
•

•

Had u al een AWBZ-indicatie voor 1 januari 2015?
Dan houdt u recht, tot de indicatie afloopt.
Per 1 januari 2016 vervalt de AWBZ-indicatie voor iedereen.
Voor de ‘zwaarste’ zorgvraag: u blijft in de Wet langdurige
zorg
Voor de ‘minder zware’ zorgvraag komt u bij de Wmo
(gemeente).
Had u al een Wmo-indicatie (bijv. huishoudelijke hulp)? Dan
kan het zijn dat deze wordt verminderd of komt te vervallen.
Er komen dus voor iedereen die al indicatie heeft in de loop
van 2015 gesprekken!
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