Factsheet “Veranderingen in de Zorg 2015”
(AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):
• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve
Volksverzekering voor ziektekostenrisico’s, waarvoor je je niet
individueel kunt verzekeren omdat de kosten te hoog zijn
• langdurige zware zorg op medische grondslag (ziekte,
beperking of ouderdom)
• Indicatie door CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
• Zorgkantoor koopt in en “verdeelt” de zorg
• Voorbeeld: verpleeghuiszorg, thuiszorg bij o.a. wassen en
aankleden en medicijnengebruik
Gemeenteraad Sliedrecht, 22-01-2014

Wat verandert er:
•
•
•
•
•

AWBZ verdwijnt
deel gaat over in Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ): vooral intramurale
zorg (bijv. Verpleeghuiszorg)
van Zorgzwaartepakketen naar Zorgzwaarteklassen: licht, middel en zwaar
“zwaar” gaat naar LIZ, “licht” en “middel” gaan naar gemeente (Wmo) of
Zorgverzekeringswet (Zvw)
LIZ: Cliënten met somatische of psychogeriatrische aandoening of
beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, die
blijvend behoefte hebben aan:
- permanent toezicht
- 24 uur zorg in nabijheid

AWBZ regelt recht op:
•
•
•
•
•

Persoonlijke verzorging:
Verpleging:
Begeleiding:
Behandeling:
Verblijf/kortdurend verblijf:

2015 naar Zvw
2015 naar LIZ
2015 naar Wmo
2015 naar LIZ
2015 naar Wmo

• CIZ indiceert voor onbepaalde tijd: toegangsbesluit, géén
herindicaties meer nodig
• Zorg in natura: Zorg met verblijf, Zorg zonder verblijf (Volledig
Pakket Thuis)
• Persoonsgebonden budget (PGB): alleen Zorg zonder verblijf

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
•

Individuele voorzieningen (via SDD):
- hulp bij het huishouden
- woningaanpassingen: traplift, verhoogd toilet, beugels
- doelgroepenvervoer (Hopper, Valys)

•

Overige taken (prestatievelden):
- bevorderen leefbaarheid in wijk, buurt of dorp
- ondersteuning bij opvoeden en opgroeien: naar Wet Jeugdzorg!
- ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
- informatie, advies (loket) en cliëntondersteuning (MEE/SWS)
- participatie van mensen met een beperking
- maatschappelijke zorg: verslavingszorg, opvang/vrouwenopvang en
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (via Centrumgemeente)

Drie hoofddoelen (nieuwe) Wmo 2015:
•
•
•

•
•
•
•
•

Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en
leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden huiselijk
geweld
Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een
beperking of met chronische-, psychische- of psychosociale problemen, zoveel
mogelijk inde eigen leefomgeving
Bieden van opvang aan mensen die zich niet zelfstandig kunnen handhaven in de
samenleving als gevolg van psychische of psychosociale aandoeningen of omdat zij
-al dan niet gedwongen- de thuissituatie hebben verlaten
Nieuwe taken vanaf 2015:
Begeleiding (thuis bij o.a. dagbesteding, artsenbezoek, regie)
Kortdurend verblijf 18-plus (bijv. dagopvang voor vroegdementerenden)
Middelen voor cliëntondersteuning MEE
Inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten (inclusief
Mantelzorgcompliment)
Beschermde woonvoorzieningen voor mensen met psychische of psychosociale
problemen in Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) via
Centrumgemeente

Gevolgen voor Drechtsteden en Sliedrecht (2015):
•

•

•
•
•
•
•

Algemene voorzieningen: AMW, maaltijden, alarmering, klussendienst,
ouderenadviseur, sociaal culturele activiteiten, sociaal raadslieden, vrijwilligers- en
mantelzorgondersteuning (lokale verantwoordelijkheid)
Maatwerkvoorzieningen: huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen,
doelgroepenvervoer, individuele- en groepsbegeleiding (dagopvang), beschermd
wonen (via Serviceorganisatie SDD)
Toegang algemene voorzieningen: Sociaal Team (keukentafelgesprek): géén
indicatie, wel verslag/ondersteuningsplan
Toegang maatwerkvoorziening: Hulpwijzer, Wmo-loket, indicatie (SDD)
Taken Serviceorganisatie SDD: bestuurlijk aanbesteden, inkoop, indicatie,
contractbeheer, registratie, monitoring en beleid
Kanteling: meer beroep op eigen kracht, zelfredzaamheid en sociaal netwerk
(mantelzorg, buren, vrijwilligers, kerken)
Opschalen bij meervoudige problematiek (maatschappelijke zorg) via Meldpunt
Z&O/HG (Dienst Gezondheid en Jeugd)

