De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.
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Voorbeelden doelgroepen
Cliënten binnen de Wmo

Voorbeeld wonen

Beschermd wonen
(vanuit AWBZ overgangsrecht ggz c, nieuwe beschikking)

Beschermd wonen instelling
Ggz instelling
VenV of VG instelling
Wooninitiatief - Ouderinitiatief
Thuis

Ambulante maatwerkvoorziening

Thuis / Begeleid zelfstandig wonen

Oggz

Dak en thuisloos

Cliënten na Jeugdwet 18+

Voorbeeld wonen

Verblijf in een jeugdinstelling

GGZ instelling jeugdzorg

Jeugdzorgplus

GGZ instelling jeugdzorg (gesloten)

Ambulante jeugdzorg

Thuis
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Voorbeelden doelgroepen
Zvw

Voorbeeld verblijf

Gespecialiseerde ggz, klinische behandeling

Ggz instelling (Psychiatrisch ziekenhuis)

Gespecialiseerde ggz, ambulant bijv. FACT

Ggz zorgaanbieder

Wet Forensische zorg

Voorbeeld verblijf
Forensische zorg instelling

Wlz

Voorbeeld verblijf

GGZ B

Ggz instelling (Psychiatrisch ziekenhuis)

Nieuw
Nog geen zorg vanuit Wmo, Zvw, Wlz, Wfz
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Wettelijk kader Wlz
Artikel 3.2.1 lid 1
Grondslag: Somatisch of psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke
handicap, of een psychische stoornis
permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid,

zware regieproblemen en/of
fysieke problemen
Blijvend noodzakelijk
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Afwegingskader Wlz
Afwegingskader Wet langdurige zorg (Wlz)
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Stap 1: De aanvraag
• Naam, adres, omschrijving van de vraag
• Burgerservicenummer
• Handtekening
• Volledigheid van de aanvraag:
- Een actuele diagnose, gesteld door een ter zake deskundige
- Beschrijving van de stoornissen en beperkingen van cliënt
- Beschrijving van het ziekteverloop
- Behandelgeschiedenis
- Een prognose, opgesteld door een ter zake deskundige

Controleren of cliënt verzekerd is voor de Wlz, en of de identiteit is vastgesteld
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Stap 2: In kaart brengen van de zorgsituatie
S
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Stap 3: Vaststellen permanent toezicht of
24 uur zorg per dag in de nabijheid
a. Permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de verzekerde, of
b. 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat hij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te
roepen/geen hulpvraag kan formuleren en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen, door

1. zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft.
- Cliënt is niet in staat tot het vormen van een oordeel over dagelijks voorkomende situaties.

2. fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig heeft.
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Stap 4: Vaststellen of zorgbehoefte blijvend is

Onderzocht wordt of de cliënt vanwege zijn ziekte, aandoeningen, stoornissen en beperkingen
blijvend (levenslang) aangewezen is op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Prognose wordt vastgesteld door ter zake deskundige. Onderbouwen aan de hand van:
-levensloop
-behandelgeschiedenis
-verwachting van het functioneren, blijft 24 uurs nabijheid nodig?
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Stap 5: Vaststellen toegang tot de Wlz

Zorg uit andere domeinen:
- Verpleging en verzorging voor kinderen vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw)
- Palliatieve terminale zorg
- Jeugdwet
- Wet forensische zorg
Gebruikelijke zorg
Uitzonderingen op de toegangscriteria
- Zorgprofielen (SG)LVG of GGZ-B
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Stap 6: Vaststellen van het recht op Wlz zorg

Best passend zorgprofiel ggz
Zorgprofielen:
- Wonen met intensieve begeleiding
- Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
- Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
- Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
- Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
Leveringsvorm
Ingangsdatum en geldigheidsduur

Info op www.informatielangdurigezorg.nl
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Cliëntschetsen op www.infomatielangdurigezorg.nl

Manuela, 60 jaar
Schizo-affectieve stoornis sinds haar 20ste, met uitgebreide wanen en achterdocht.
Langdurig gedwongen opgenomen geweest en ze heeft langdurig ambulante behandeling gehad.
Veel agressie naar anderen, dit is verminderd met medicatie. Ziet zelf niet altijd de noodzaak van
medicatie.
Sinds 4 jaar woonachtig in een open beschermde woonvorm.
Apathische periodes waarin ze tot niets komt, afgewisseld met goede periodes waarin ze naar de
dagbesteding gaat.
Mate van begeleiding varieert. Altijd ondersteuning bij dagplanning en stimulans tot zelfzorg
nodig. Signaleren van oplopende spanning, voorkómen van conflicten. Toezicht medicatie.
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Aisa
Aisa, 30 jaar

Sinds 17e jaar regelmatig opgenomen ggz kliniek. Borderline persoonlijkheidsstoornis vastgesteld.
Woont met echtgenoot en hun 2 kinderen. Kan zorg kinderen niet aan, echtgenoot werkt,
schoonmoeder helpt veel.
Wisselende zorgbehoefte. Op goede momenten onderneemt Aisa veel en doet weinig beroep op
anderen. Soms gaat het slecht; is dan somber, angstig, gedachte aan zelfdoding. Wordt dan tijdelijk
opgenomen en daarna weer ambulant intensief begeleid. Staat niet open voor dagbesteding.
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Claudia

Claudia,40 jaar
anis, schizofrenie. Agressief reageren.
af 12e jaar nagenoeg continue opgenomen in verschillende instellingen.

Claudia,40 jaar
Autisme, angststoornis, schizofrenie. Agressief reageren.
Vanaf 12e jaar nagenoeg continue opgenomen in verschillende instellingen.
Woont nu in beschermd wonen voorziening met 24 uurs begeleiding.
Prikkelgevoelig, angstig, gehospitaliseerd, wantrouwend, paniek. Veranderingen zijn moeilijk. Ziet
geen verband oorzaak-gevolg, lage draaglast. Zelfstandig wonen lijkt niet haalbaar; bij het idee alleen
al is er volledige paniek bij Claudia. Claudia leert nog wel, met kleine stapjes.
nu in beschermd wonen voorziening met 24 uurs begeleiding.
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angstig, gehospitaliseerd, wantrouwend, paniek. Veranderingen zijn moeilijk. Ziet
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Joe

Joe, 61 jaar
Verslaafd aan alcohol. Depressieve periodes. Jaren geleden zijn werk kwijt geraakt en op straat
terecht gekomen. Na diverse alcoholintoxicaties en ziekenhuisopnames langdurig opgenomen in
de ggz. Na ontslag herhaalde zich het patroon van drinken, geen inkomen, uithuiszetting en weer
opname. Inmiddels is syndroom van Korsakov vastgesteld.
Woont sinds 5 jaar in een wooninitiatief voor mensen met Korsakov. Heeft een eigen studio. Eet
meestal mee met de groep.
Heeft veel stimulans en structuur nodig in het dagelijks leven. Doet weinig uit zichzelf. Weinig
eetlust. Dreigt zichzelf en zijn kamer te verwaarlozen. Wil niet naar dagbesteding. Voelt zich snel
betutteld en wordt dan boos.
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Cliëntschetsen

Bjorn, 55 jaar
Kreeg rond zijn 30ste last van angsten. Veel spanningen in zijn relatie, echtscheiding volgde, raakte
hierdoor verder uit balans. Langdurige vrijwillige opname in ggz-kliniek. Daar werd naast een
angststoornis ook autisme vastgesteld.
Na de opname woonde Bjorn 10 jaar op een beschermde woonplek. Leerde hier omgaan met zijn
angsten en autisme. Woont sinds een paar jaar in Beschermd Wonen Thuis met intensieve
begeleiding in het dagelijks leven. Budgetcoach helpt bij financiën. Bjorn doet vrijwilligerswerk. Als
hij voelt dat het slechter met hem gaat kan hij altijd iemand bellen, er is altijd iemand bereikbaar,
dag en nacht. Dit geeft hem rust.
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Vragen

Informatielangdurigezorg.nl
Ciz.nl
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