
Geachte heer/mevrouw, 
 
U krijgt huishoudelijke hulp van uw gemeente. Per 1 april 2017 verandert dit. Het schoonmaken van uw 
woonruimte wordt dan geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). CZ zorgkantoor voert deze wet voor u 
uit. We vertellen u graag wat dit voor u betekent.  
 
Tot 1 april regelt uw gemeente uw huishoudelijke hulp 
Kreeg u van uw gemeente een brief waarin staat dat uw huishoudelijke hulp al per 1 januari stopt? Geen 
zorgen. We hebben inmiddels met uw gemeente afgesproken dat de hulp tot 1 april doorloopt. Zo hebben 
we voldoende tijd om alles goed voor u te regelen.   
 
Vanaf 1 april kunt u schoonmaak krijgen via de Wet langdurige zorg 
Hieronder valt het schoonmaken van uw hal, woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. Uw 
zorgaanbieder kan hier ongeveer 2,5 uur per week aan besteden. Bespreek de mogelijkheden gerust met 
de zorgaanbieder die uw schoonmaak gaat regelen. 
 
Wat moet u doen? 
Dat hangt af van uw situatie. Er zijn twee mogelijkheden: 
 
1. U krijgt al zorg uit de Wlz 

Uw zorgaanbieder neemt contact met u op en gaat de schoonmaak voor u regelen. Het is belangrijk 
dat u uw wensen aangeeft. Vindt u het fijn als er een familielid of kennis bij het gesprek is? Dat is 
geen probleem. Wilt u uw huidige hulp houden? Uw zorgaanbieder kijkt of hij of zij kan blijven 
schoonmaken. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met ons om te bespreken of wij voor 
u kunnen bemiddelen of dat u hier een persoonsgebonden budget voor kunt inzetten. Op 
www.cz.nl/zorgkantoor/pgb kunt u lezen wat een pgb inhoudt.  

 
2. U krijgt geen zorg uit de Wlz 

Krijgt u op dit moment géén zorg uit de Wlz maar wilt u wel dat het schoonmaken van uw woonruimte 
volgend jaar vergoed wordt? Neem dan contact met ons op. 

 
Wat betekent dit voor uw eigen bijdrage? 
Betaalt u nu een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp? Als u volgend jaar geen andere ondersteuning 
of begeleiding meer van uw gemeente krijgt, vervalt deze eigen bijdrage. Voor zorg uit de Wlz betaalt u 
een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Wilt u meer informatie over uw eigen bijdrage? Neem dan 
contact op met het CAK via www.hetcak.nl of 0800-0087. 
 
Meer informatie?  
Komt u er samen met uw zorgaanbieder niet uit? Neem gerust contact op met onze medewerkers van 
afdeling Zorgadvies op (…………) . Of kijk voor meer informatie op www…….. 
 
 

http://www.hetcak.nl/

