Wat krijgt u vergoed

Wijkverpleging krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.
Deze vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat
waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt
over kwaliteit en prijzen. Deze vindt u op de website van
uw zorgverzekeraar. Gaat u naar een niet-gecontracteerde
zorgverlener, dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Hulp en zorg

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage en eigen risico te
betalen voor verpleging en verzorging (wijkverpleging).

• Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
• Zorgverzekeringswet (Zvw)
• Wet langdurige zorg (Wlz)

Aanvragen

• Wilt u uw verpleging en/of bijbehorende persoonlijke
verzorging zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden
budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen bij uw
zorgverzekeraar.
• U hebt een verwijzing nodig van een wijkverpleegkundige,
huisarts of medisch specialist. Hebt u verpleegkundige zorg
nodig als gevolg van medisch specialistische zorg? Dan
hebt u een verwijzing nodig van een medisch specialist,
physician assistant of verpleegkundig specialist.

Wat regelt de wet Wmo
Wmo is de afkorting van Wet maat
schappelijke ondersteuning.
Zorg voor elkaar Breda
Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
(076) 525 15 15 • samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

12-2015_v4

www.zorgvoorelkaarbreda.nl

is een initiatief van
11 Bredase organisaties
i.s.m. de Gemeente Breda
CAREYN THUISZORG BREDA
GGD WEST-BRABANT
GGZ BREBURG
HUMANITAS
IMW
KRING KBO
RODE KRUIS
STIB
SURPLUS WELZIJN
THEBE
WIJ

Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor
mensen met een beperking. Hierdoor kunnen
zij langer zelfstandig blijven wonen. De Wmo
is er bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met
een ziekte of een handicap, of mensen met een
psychisch probleem.

Als mensen een vraag hebben voor de Wmo wordt er eerst
gekeken wat mensen nog zelf kunnen regelen of met hulp
van anderen zoals familie, buren of vrijwilligers.
Professionele ondersteuning is in principe tijdelijk, als het
nodig is kan de hulp structureel worden ingezet.

Hebt u hulp of ondersteuning nodig?

Neem dan contact op met Zorg voor elkaar Breda want
goede zorg doen we samen.
Telefoon: (076) 525 15 15

Kosten

De aanmelding en de eventueel daaropvolgende aanvraag
is kosteloos. Bij de meeste voorzieningen die via de Wmo
worden toegekend betaalt u vanaf de leeftijd van 18 jaar een
eigen bijdrage. Dit geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke
verzorging, scootmobielen, diverse woningaanpassingen en
aangepaste fietsen. Uitzondering is de rolstoel.
Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen en
vermogen. Hoe hoger hoe meer uw eigen bijdrage maar
nooit meer dan de feitelijke kosten. De gemeente is niet
verantwoordelijk voor de vaststelling en de inning van de
eigen bijdrage, dat doet het CAK (Centraal Administratie
Kantoor). Van hen ontvangt u bericht over de hoogte van het
bedrag en de betalingswijze. Houdt er rekening mee dat het
vaststellen 3 maanden kan duren, reserveer dus tijdig geld.
Telefoonnummer CAK 0800-1925 of www.hetcak.nl.
Hier kunt u zelf uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is
vastgesteld.

Goede zorg doen we samen
www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Wat regelt de Wet langdurige zorg?
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele
dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.
Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of
mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of
zintuiglijke beperking.

Welke zorg valt onder de Wlz?

• Verblijf in een instelling bijvoorbeeld een verpleeg- of
verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten.
U verblijft in een instelling als u 24 uur per dag zorg
dichtbij moet hebben of als er permanent toezicht nodig is.
• Behandeling gericht op herstel of verbetering van uw
aandoening, of het verbeteren van uw vaardigheden of
gedrag. Bijvoorbeeld leren omgaan met woedeaanvallen of
het voorkomen van complicaties bij complexe problematiek
Ook vervoer naar de behandeling valt hieronder.
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie
aanvragen.
Deze vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg
(CIZ). Telefoon: 088-789 10 00 of www.ciz.nl.

Wat regelt de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Vergoeding wijkverpleging (verpleging en
verzorging)

Wijkverpleging valt per 1 januari 2015 onder de basis
verzekering. Het gaat om verpleging en bijbehorende
persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt.
Voorbeelden zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of
het leren omgaan met een stoma.

