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De zorg in 2015 en verder….

De zorg in 2015 en verder….

• AWBZ

»WLZ (wet langdurige zorg)

»WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)

»Jeugdwet

»Zorgverzekering
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• Zorgverzekering:
• Grondslag:

• Somatische aandoening of beperkingen of 
Lichamelijke handicap.

• Functies Verpleging en Persoonlijke Verzorging.

• Jeugdwet:
• Iedereen onder de 18 jaar (uitzondering WLZ en 

kinderen met verpleging ZVW).

Wie Wet Waar
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• WLZ:
• Grondslag:

• Alle grondslagen behalve psychiatrische 
aandoening.

• Zorg met Verblijf (ZZP 2014 vanaf pakket 03).
• Kinderen met een intensieve zorgvraag.

Blijvende behoefte aan zorg en ondersteuning en 
permanent toezicht in nabijheid.

Wie Wet Waar

• WMO:
• Grondslag:

• Somatische aandoening of beperkingen of 
Lichamelijke handicap.
• alleen de functie begeleiding.

• Lichamelijke handicap.
Psychiatrische aandoening of beperkingen. 
Verstandelijke handicap.
Zintuiglijke handicap.
• alle functies.

Wie Wet Waar
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Wie Wet Waar
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Kinderen van 5 tot 8 jaar 

●. hebben tot 8 jaar overdag zorg in de nabijheid nodig omdat zij niet in staat zijn om op relevante 
momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel, zoals bedoeld in de Wlz artikel 3.2.1, lid 2 sub 
c, voor henzelf te voorkomen; 

●. hebben tot 8 jaar overdag nog voortdurend begeleiding nodig; 
●. hebben tot 8 jaar overdag op geplande en soms op ongeplande momenten hulp bij of 

overname van zelfzorg nodig; 
●. hebben een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, 
een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van verzorging, begeleiding 
en stimulans wordt geboden nodig bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

Kinderen vanaf 8 tot 18 jaar 

●. hebben vanaf 8 jaar geen zorg in de nabijheid nodig omdat zij in staat zijn om op relevante 
momenten hulp in te roepen om ernstig nadeel (zoals bedoeld in de Wlz artikel 3.2.1, lid 2 sub 
c, voor henzelf te voorkomen; 

●. hebben tot 18 jaar een woonomgeving nodig waarin hun fysieke en sociale veiligheid is 
gewaarborgd, een passend pedagogisch klimaat wordt geboden en hen zorg in de zin van 
verzorging, begeleiding en stimulans wordt geboden nodig en passend bij hun ontwikkeling 
naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Gebruikelijke Zorg

• Omdat hij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen en hij, om 
ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen

• door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken 
nodig heeft.

De verzekerde heeft beperkingen in het vermogen om een adequaat oordeel te vormen 
over dagelijks voorkomende situaties. Daarom heeft de verzekerde voortdurend 
begeleiding of overname van taken nodig om ernstig nadeel voor hemzelf te voorkómen. 
Het gaat hierbij om problemen op het gebied van sociale redzaamheid, 
probleemgedrag, psychisch functioneren of geheugen en oriëntatie.
Het betreft verzekerden die vanwege cognitieve beperkingen op meerdere momenten 
van de dag begeleiding en toezicht nodig hebben. De zorgverlening moet op relevante 
(onverwachte) momenten ondersteunen bij de oordeelsvorming over essentiële zaken in 
het dagelijkse bestaan van de verzekerde. De verzekerde kan de consequenties van 
eigen handelen niet overzien. Het mogelijke ernstig nadeel kan optreden als gevolg van 
het ontbreken van voldoende regie en regelvermogen.

24 uur per dag zorg in de nabijheid
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HdB©2014

HdB©2014
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HdB©2014



Zorg in 2015 13 april 2015

www.pgb.nu | info@pgb.nu |                      
Hans de Bruijn 9

Jeugdwet

Jeugdhulp
1°. ondersteuning van en hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij het
verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van 
psychischproblemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een 
verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 
adoptiegerelateerde problemen;
2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, 
lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal 
probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de 
persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan 
zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van 
achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar 
niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.
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Jeugdwet

• Toegang door melding hulpvraag.
• Gemeente verzameld info en maakt 

afspraak voor gesprek
• Familiegroepsplan
• Keukentafelgesprek + verslag = aanvraag
• Keuze PGB of Voorziening in Natura
• Voorwaarden PGB:

• Aantonen dat voorziening via 
aanbieder niet passend is.

• Budgetplan.
• Niet duurder dan kosten 

aanbieder.

Vragen

Bedankt voor uw aandacht
info@pgb.nu


