
WELKE WET? WELKE ZORG? WIE BEPAALT? HOE AANVRAGEN? DE KOSTEN?

WMO
WET
MAATSCHAPPELIJKE  
ONDERSTEUNING

ZVW
ZORGVERZEKERINGSWET

Wettelijk verplichte 
zorgverzekering.
Eventueel aangevuld 
met een aanvullende 
verzekering.

WLZ
WET LANGDURIGE ZORG

Met een WLZ indica-
tie krijgt iemand in 
een (zorg) instelling 
alle begeleiding en 
zorg die nodig is. 
Er kan ook gekozen 
worden voor inten-
sieve zorg thuis (VPT, 
VP, MPT of PGB).

- Huishoudelijke hulp

- Aanschaf hulpmiddelen*

- Begeleiding en 

 dagbesteding

- Mantelzorg-

 ondersteuning

- Vervoer

- Woningaanpassing

Rechtstreeks bij uw 

gemeente.

Na uw aanvraag volgt

er een persoonlijk

gesprek met een

medewerker van

de gemeente.

Eigen bijdrage van maxi-

maal € 19,00 per maand.

Dit bedrag wordt

geïncasseerd door het

Centraal Administratie

Kantoor (CAK)

www.hetcak.nl

Voor enkele voorzienin-

gen geldt mogelijk een 

andere bijdrage in de 

kosten.

Informeer hier altijd naar 

bij uw gemeente.

Uw gemeente. 

- Ondersteuning vanwege
 leeftijd, ziekte of handi-
 cap
- Hulp bij persoonlijke
 verzorging
- Verpleegkundige zorg
- Hulp na ziekenhuis-
 opname
- Intensieve zorg in de
 laatste levensfase
- Hulp bij vergroting
 van zelfredzaamheid
- Leren omgaan met
 hulpmiddelen

De zorgverzekeraar,

via een indicatie van de 

wijkverpleegkundige.

Rechtstreeks aanvragen 

bij de thuiszorg van uw 

keuze.

Tijdens een persoonlijk

gesprek met de wijkver-

pleegkundige wordt be-

sproken welke zorg nodig 

is en wat u zelf kunt doen 

door gebruik van hulp-

middelen.

Intensieve zorg thuis

uitgevoerd door de

thuiszorg. Voor mensen 

die 24 uur per dag inten-

sieve zorg of toezicht 

nodig hebben, die niet 

meer zelfstandig kunnen

alarmeren en bij wie de

veiligheid in het gedrang 

komt.

Centrum Indicatiestelling 

Zorg (CIZ).

www.ciz.nl

Via uw huisarts, wijkver-

pleegkundige of andere 

zorgprofessional. Eventu-

eel rechtstreeks via het 

CIZ. 

U betaalt een

maandelijkse eigen

bijdrage die o.a.

afhankelijk is van uw

inkomen en vermogen.

De eigen bijdrage

wordt berekend en 

geïncasseerd door 

het CAK.

www.hetcak.nl

ZORGWETTEN WIJZER
Uitleg over verschillende wetten bij  zorg- en ondersteuning thuis

De kosten van de

thuiszorg vallen onder 

de basisverzekering.

U betaalt geen eigen

risico en geen eigen

bijdrage.

Ondersteuning door 
de gemeente om zo 
lang mogelijk thuis 
te kunnen blijven 
wonen.

ENVIDA LEDENSERVICE
ledenservice@envida.nl | envidaledenservice.nl 

043 - 3690610 | facebook.com/envidaledenservice

*  Hulpmiddelen   

 kunnen in sommige  

 gevallen ook uit de  

 ZVW of WLZ wor- 

 den gefi nancierd.
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