
Informatiebijeenkomst 
veranderingen zorg thuis 

30 oktober 2014 



 

1. Wat wijzigt er per 1-1-2015? 

2. Wat betekent dat voor u? 

3. Wat biedt De Pieter Raat Stichting? 

 

Wat bespreken we? 



1. Wat wijzigt er 1-1-2015 

Nieuwe wet- en regelgeving: 

 Ondersteuning thuis  gemeente (WMO) 

 

 Verpleging en verzorging thuis  

Basispakket zorgverzekering 

 

 VPT , AWBZ  Wet langdurige zorg 

– Intensieve 24 uurs zorg in woonzorgcentrum 

– Intensieve zorg thuis 

 



 

 

 Film staatsecretaris Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (rijksoverheid)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=82c3WTrK99k
https://www.youtube.com/watch?v=82c3WTrK99k


1. Wat wijzigt er 1-1-2015 

Samenvattend: 

 Uitgangspunt: zo lang mogelijk thuis 

 Minder budget ouderenzorg en 

welzijn 

 Startpunt: wat kunt u zelf 

 

 

 



1. Wat wijzigt er 1-1-2015 

 

 Wet Langdurige Zorg – WLZ 
(CIZ) 

Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning – WMO 

 (gemeente) 

Zorgverzekeraar - ZVW 

(DPRS) 



2. Wat is uw persoonlijke situatie? 

Een CIZ of AWBZ-indicatie  

Persoonlijke verzorging, Verpleging of Begeleiding 

(groep of individueel) – dagbesteding 

 

WMO-toewijzing  
Huishoudelijke hulp 1 of 2 of Dagbesteding 

 

Geen individuele toewijzing, bijv. Soos  

Momenteel nog onduidelijk, is gemeente 

 

 



2. Wat betekent dat voor u? 

2015 is overgangsjaar: 

 Begeleiding (CIZ-indicatie)  WMO 

– Einddatum van uw indicatie tot uiterlijk 31-12-

2015, gemeente doet herindicatie 

 

 Huishoudelijke hulp  WMO 

– De gemeente beslist in 2015 over uw 

huishoudelijke hulp 
 

 Locaties dagverzorging onder druk  

 



2. Wat betekent dat voor u? 

 Thuiszorg (CIZ-indicatie)  ZVW 

– De Pieter Raat Stichting bezoekt u voor 1-5-

2015 

– Zorgleefplan wordt, indien nodig, aangepast 

 

 Wisseling van medewerker 

    mogelijk 



2. Wat betekent dat voor u? 

Volledig Pakket Thuis (CIZ-indicatie) 

 Veel zorg nodig en een ZZP 4 of hoger  

er verandert niets. 

 minder zorg nodig en een ZZP 1, 2 of 3  

in 2015 kiezen voor wonen thuis of in een 

woonzorgcentrum 



3. Wat biedt DPRS? 

 Uw wensen en mogelijkheden centraal: 

– Gesprek 

– Zorgaanbod op maat 

– Particuliere diensten 

 Goede kwalitatieve zorg bij u thuis 

 Verpleegkundige zorg uitgebreid 

 

 



Thuiszorg en ZZP’s 1 tot en met 3 

• Waar heeft u behoefte 

aan? 

• Wat kunt u zelf (leren)? 

Wat kan uw omgeving voor u betekenen? 

• Afspraken in uw 

zorgleefplan 



Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

– Film provincie Noord-Holland  

https://www.youtube.com/watch?v=-p1JbuXJZ18
https://www.youtube.com/watch?v=-p1JbuXJZ18
https://www.youtube.com/watch?v=-p1JbuXJZ18


3. Wat biedt DPRS? 

Samen met u en uw omgeving in gesprek 

over uw mogelijkheden en wensen: 

- Thuiszorg (via zorgverzekering) 

- Thuiszorg (in VPT via WLZ) 

- Begeleiding (dagbesteding) 

- Huishoudelijke hulp 

 



Meer informatie 

 Websites: 

– www.dprs.nl (De Pieter Raat Stichting) 

– www.hoeverandertmijnzorg.nl (overheid) 

– www.dezorgverandertmee.nl (overheid) 

 

 Cliëntenservicebureau: 

– Email: communicatie@dprs.nl 

– Telefoon: 072 - 576 72 76 

 

http://www.dprs.nl/
http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
http://www.dezorgverandertmee.nl/
mailto:communicatie@dprs.nl


Vragen?  


