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Veranderingen in de zorg





 Recht op zorg, in een instelling of thuis of met een 
PGB

 Permanent toezicht en 24-uurs zorg nabij

 Langdurige GGZ

 Zorg voor de meest kwetsbare ouderen en mensen 
met een beperking

24-uurs zorg in de 
Wet langdurige zorg





 Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht; kinderen tot 
18 jaar ontvangen de hulp die nodig is. Kinderen die 
op grond van ernstige beperkingen hun verdere leven 
24-uurs zorg of permanent toezicht nodig hebben, 
hebben, houden aanspraak op de Wet langdurige 
zorg. ( Wlz)

Jeugdhulp naar gemeenten



 Ondersteuning bij zelfredzaamheid

 Ondersteuning bij participatie

 Beschermd wonen en opvang

 Ondersteuning mantelzorg

 Cliëntondersteuning

 Huishoudelijke hulp 

 Voorzieningen bv parkeerkaart/ scootmobiel etc

Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wmo



Peel 6.1





 Wijkverpleging

 Persoonlijke verzorging

 Extramurale behandeling

 Extramurale palliatieve zorg

 Intensieve kindzorg

Zorgverzekeringswet ( Zvw)











zorgaanbieder



De “witte” wijkverpleegkundige
Niet toewijsbare zorg; wijkgerichte 
preventieve taken en tijdelijke zorg voor 
kwetsbare mensen.



Wijkverpleegkundige 
verbonden aan een organisatie of als ZZP
Toewijsbare zorg; u heeft zorg nodig
Stelt de indicatie
Betaling vanuit de ziektekosten verzekering   LET OP: GEEN EIGEN BIJDRAGE



 Langer dan een jaar

 Onregelmatige tijden

 Speciale specifieke zorg

 PGB houder kan zelf regie voeren.

 Indicatie door wijkverpleegkundige van organisatie

 Geen inkoop meer mogelijk bij organisatie

 PGB = zelf regelen!

PGB in de Ziektekosten 
verzekeringwet



zelfredzaamheid



Hulpmiddelen







Durf te vragen !



Haalbare doelen!





Samenwerken mag meer!



Samen met de mantelzorger



Goede afspraken maken

www.Carenzorgt.nl



Roep tijdig hulp in!



 www.zorgruilbrabant.nl/

 www.wehelpen.nl

 www.zorgelooshuis.nl

 DE DORPSONDERSTEUNER

Zoek samen met anderen naar 
mogelijkheden

http://zorgruilbrabant.nl/
http://wehelpen.nl
http://www.zorgelooshuis.nl


Veranderingen technologie

Alarmeringen met GPS; 
www.wuzzialert.com



Op tijd beginnen….



En blijf in beweging

Difiets



 www.peel6-1.nl/

 https://www.hoeverandertmijnzorg.nl

 www.persaldo.nl ( pgb)

 De Dorpsondersteuner

 De Wijkverpleegkundige

 Uw eigen ziektekosten verzekering bv voor 
formulieren aanvraag PGB.

Meer informatie?

http://www.peel6-1.nl/
https://www.hoeverandertmijnzorg.nl
http://www.persaldo.nl

