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Uw zorg in 2017

Plaats, 2 september 2016

,

U krijgt zorg die betaald wordt uit de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2016 had u een indicatie van het CIZ voor Wlzzorg die gebaseerd is op functies en klassen.
Vanaf 1 januari 2017 of eerder krijgt u zorg op basis van een zorgprofiel
Indicaties voor Wlz-zorg in functies en klassen houden 1 januari 2017 op te bestaan. Daarom heeft het CIZ uw
zorgvraag eerder dit jaar opnieuw beoordeeld. U hebt een indicatie gekregen op basis van een zorgprofiel
waarmee u ook na 1 januari 2017 zorg (bij u thuis) uit de Wlz kunt krijgen.
Uw zorg gaat er niet op achteruit
Blijft u thuis wonen? U houdt de status ‘Wlz-indiceerbaar’ tot 1 januari 2020. In die periode houdt u recht op de
zorg thuis die u in 2016 krijgt. Dit wordt de ‘vangnetregeling’ genoemd. Belangrijke informatie daarover vindt u op
www.wlz-overgangsrec ht.nl.
Blijft u thuis wonen en verandert uw zorgbehoefte niet? Dan hoeft u niets te doen.
De zorg die u thuis ontvangt loopt vanaf 1 januari 2017 gewoon door. Daar zorgen wij voor. Dit geldt voor de zorg
die u van een zorginstelling ontvangt en/of voor de zorg die u met een persoonsgebonden budget inkoopt.
Hebt u uw zorgprofiel al voor 1 januari 2017 laten ingaan?
U krijgt dan op dit moment zorg op basis van uw zorgprofiel, wat zo blijft vanaf 2017. Als u tevreden bent over
uw huidige zorg, hoeft u niets te doen. Maar als u extra zorg nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met het
zorgkantoor om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.
Beschikking
Zorgkantoren moeten bij mensen die kiezen voor Wlz-zorg thuis beoordelen of zorg thuis verantwoord is. Bij
een wijziging van uw zorgvraag starten wij met deze beoordeling. Dat doen we niet eerder. Van de beoordeling
ontvangt u dan een beschikking (besluitbrief).
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Neem contact op als u zorgbehoefte verandert of als u vragen hebt
Verandert uw zorgbehoefte of wilt u de zorg en/of ondersteuning bij u thuis na 1 januari 2017 anders inzetten?
Of is het niet meer verantwoord om thuis te blijven wonen? Neem dan contact op met onze medewerkers van
afdeling (XX), telefoonnummer (XX) . We zoeken samen met u naar een goede oplossing. Ook als u vragen
hebt helpen wij u graag verder.
U kunt hulp krijgen van een cliëntondersteuner
Wilt u liever hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen van uw zorg (thuis)? Dat kan via
MEE of Zorgbelang. U kunt MEE bereiken via http://www.mee.nl/meelocator of bel 0900-9998888. U kunt
Zorgbelang bereiken via http://adviespuntzorgbelang.nl/cliëntondersteuning -langdurige-zorg of bel
0900-2438181.
Met vriendelijke groeten
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