
Zorg of ondersteuning vanwege  
chronische ziekte, lichamelijke beperking  
of ouderdom en dementie

Heeft u andere hulpvragen of is uw situatie anders? 
Kijk dan op Regelhulp.nl, de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. 

Voor mensen met een indicatie in 2014 voor AWBZ-zorg gelden overgangsrechten.  
Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl voor meer informatie.  
Of bel het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd: 0800 0126. 

Wat heeft  
u nodig?

Melden bij

Advies en 
ondersteuning

Procedure

Soort zorg of 
ondersteuning

PGB mogelijk

Wetgeving

Persoonlijke zorg  
of (wijk)verpleging

Wijkverpleegkundige 
(thuiszorginstelling)

Huisarts of  
transferverpleegkundige 

in het ziekenhuis

Wijkverpleegkundige 
geeft indicatie 

bijvoorbeeld
 hulp bij opstaan,  

douchen,  
wondverzorging,  

steunkousen aantrekken

Ja

Zorgverzekeringswet

Medische zorg 

Huisarts of  
specialist

Arts geeft verwijzing 

bijvoorbeeld 
diagnostiek, medicatie, 
een medische ingreep  

Nee

Zorgverzekeringswet

Hulp om thuis  
te blijven wonen

Gemeente  
(wijkteam of  
Wmo-loket)

Recht op 
onafhankelijk 

cliëntondersteuner 

Gesprek met gemeente. 
Onderzoek naar eigen  

mogelijkheden  
en persoonlijke  

omstandigheden

bijvoorbeeld 
mantelzorgonder- 

steuning, algemene 
voorzieningen en/of 

maatwerkvoorzieningen, 
zoals rolstoel,  

woningaanpassingen,  
dagbesteding of  

individuele begeleiding 

Ja

Wmo2015

24 uur per dag

Blijvend 24-uurszorg
of toezicht nodig

Centrum indicatie-
stelling zorg (CIZ)

Recht op 
onafhankelijk 

cliëntondersteuner

CIZ toetst of blijvend  
24 uur per dag zorg in  

de nabijheid of 
 permanent toezicht 

nodig is

bijvoorbeeld
verblijf in een instelling 
of persoonlijke zorg en 

begeleiding thuis

Ja

Wet langdurige zorg



Heeft u andere hulpvragen of is uw situatie anders? 
Kijk dan op Regelhulp.nl, de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. 

Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg gelden overgangsrechten.  
Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl voor meer informatie. 
Of bel het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd: 0800 0126. 

Wat heeft  
u nodig?

Melden bij

Advies en 
ondersteuning

Procedure

Soort zorg of 
ondersteuning

PGB mogelijk

Wetgeving

Hulp om thuis  
te blijven wonen

Gemeente  
(wijkteam of Wmo-loket)

Recht op onafhankelijk 
cliëntondersteuner

Gesprek met gemeente. 
Onderzoek naar  

persoonlijke  
omstandigheden

bijvoorbeeld  
mantelzorgondersteuning, 

algemene voorzieningen en/
of maatwerkvoorzieningen, 
zoals woningaanpassingen, 

gespecialiseerde begeleiding 
of de inzet van een doventolk

Ja

Wmo2015

24 uur per dag

Blijvend 24-uurszorg
of toezicht nodig

Centrum indicatiestelling  
zorg (CIZ)

Recht op onafhankelijk 
cliëntondersteuner

CIZ toetst of blijvend  
24 uur per dag zorg in  

de nabijheid of permanent  
toezicht nodig is

bijvoorbeeld
verblijf in een instelling of  
zorg en begeleiding thuis

Ja

Wet langdurige zorg

Medische zorg 

Huisarts of specialist

Arts geeft verwijzing

bijvoorbeeld
 diagnostiek, een medische 

ingreep, medicatie

Nee

Zorgverzekeringswet

Zorg of ondersteuning vanwege  
een zintuiglijke beperking



Zorg of ondersteuning vanwege  
een psychiatrische aandoening

Heeft u andere hulpvragen of is uw situatie anders? 
Kijk dan op Regelhulp.nl, de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. 

Voor mensen met een indicatie in 2014 voor AWBZ-zorg gelden overgangsrechten.  
Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl voor meer informatie.  
Of bel het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd: 0800 0126. 

Wat heeft  
u nodig?

Melden bij

Advies en 
ondersteuning

Procedure

Soort zorg of 
ondersteuning

PGB mogelijk

Wetgeving

Hulp om thuis  
te blijven wonen

Gemeente  
(wijkteam of Wmo-loket)

Recht op onafhankelijk 
cliëntondersteuner

Gesprek met gemeente. 
Onderzoek naar  

persoonlijke  
omstandigheden

bijvoorbeeld
 mantelzorgonder- 

steuning, algemene 
voorzieningen en/of 

maatwerkvoorzieningen, 
zoals dagbesteding,  

individuele begeleiding.

Ja

Wmo2015

Psychische hulp

Consult bij huisarts 
 

Arts geeft verwijzing  
voor de GGZ- 
behandeling 

bijvoorbeeld 
gesprek met  

psycholoog of  
psychiater, medicatie 

Nee

Zorgverzekeringswet

Behandeling
met opname

Huisarts of 
crisisdienst

Arts geeft 
verwijzing 

bijvoorbeeld
opname en  

behandeling in kliniek 

Nee

Eerste 3 jaar:  
Zorgverzekeringswet

Daarna:  
Wet langdurige zorg

Beschermde
woonomgeving 

(Centrum) Gemeente

Recht op onafhankelijk 
cliëntondersteuner

Gesprek met (centrum)
gemeente. Onderzoek 

naar persoonlijke  
omstandigheden

bijvoorbeeld
wonen in een RIBW

Ja

Wmo 2015



Heeft u andere hulpvragen of is uw situatie anders? 
Kijk dan op Regelhulp.nl, de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. 

Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg gelden overgangsrechten.  
Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl voor meer informatie. 
Of bel het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd: 0800 0126. 

Wat heeft  
u nodig?

Melden bij

Advies en 
ondersteuning

Procedure

Soort zorg of 
ondersteuning

PGB mogelijk

Wetgeving

Hulp om thuis  
te blijven wonen

Melden bij gemeente

Recht op onafhankelijk 
cliëntondersteuner

Gesprek met gemeente. 
Onderzoek naar persoonlijke 

omstandigheden

 bijvoorbeeld
mantelzorgondersteuning, 

algemene voorzieningen en/
of maatwerkvoorzieningen, 

zoals huishoudelijke hulp,  
individuele begeleiding of 
hulp bij persoonlijke zorg

Ja

Wmo2015

24 uur per dag

Blijvend 24-uurszorg
of toezicht nodig 

Melden bij CIZ

Recht op onafhankelijk 
cliëntondersteuner

CIZ toetst of blijvend 24 uur  
per dag zorg in de nabijheid of 

permanent toezicht nodig is

bijvoorbeeld
verblijf in een instelling
 of persoonlijke zorg en 

begeleiding thuis

 

Ja

Wet langdurige zorg

Medische zorg 

Consult bij huisarts  
of specialist

Arts geeft verwijzing 

bijvoorbeeld  
diagnostiek, een medische 

ingreep, medicatie 

Nee

Zorgverzekeringswet

Zorg of ondersteuning vanwege  
een verstandelijke beperking


