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onze Zorg &    de kosten

Algemene ledenvergadering

25 oktober 2022

Twee ervaringsdeskundigen delen hun bevindingen.

Disclaimer: deze presentatie weerspiegelt onze ervaring en observaties, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
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Zorg en kosten

Waar gaat het vandaag over?

Gezondheidszorg en huishoudelijke hulp.

Orde grootte € 100 miljard (109) / jaar.

Wat ons, hier, nu vandaag bezig houdt:

Wie betaalt er, . . . .  en waarvoor?

➢ En, als  . . . . wat kost het mij dan, zelf, extra?

Wij blijven graag langer thuis wonen.

Als het kan  . . . .  mits goede zorg is geregeld.

Maar dat kost nogal wat . . . . geld en inspanning!
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Vooraf eerst wat begrippen, termen

Zvw
Wmo
Wlz
PGB

Het CIZ
Het CAK

SVB
Belastingdienst
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Zvw

Zorgverzekeringswet

< het oude ziekenfonds >

• Alle medisch - persoonlijke zorg (= lichamelijke).

• Voor mensen die thuis wonen.

• Kort verblijf met medische noodzaak. (Ziekenhuis)

✓ Valt in het basispakket van de zorgverzekering.
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Wmo (1)

Wet maatschappelijke ondersteuning

• Eerst wordt gekeken naar wat men zelf nog kan.

• Eventueel: familie, buren, mantelzorgers, vrijwilligers.

Daarna: algemene voorziening via de gemeente.

• Vervoer, begeleiding in een groep – dagbesteding.

• Kort verblijf zonder directe medische noodzaak.

Maar alles ter ontlasting van cliënt of mantelzorger.
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Wmo (2)

Als het niet anders kan:

• Individuele maatwerkvoorziening,

• Compensatie van de beperkingen.

➢ Gericht op participatie in de samenleving, 

ten behoeve van zelfstandig deelname.
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Het (keukentafel)gesprek:
Wmo(3)

• In kaart brengen:

De totale situatie van zorgvrager én de mogelijke mantelzorg.

➢ Wat wil en kan men zelf?

Naast de zorgvrager moet zeker ook aanwezig zijn: 

mantelzorger(s), familieleden of goede kennissen, en:

Een onafhankelijk cliëntondersteuner moet deelnemen.

https://ciz.nl/client/clientondersteuning
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Uitkomst keukentafelgesprek
Wmo (4)

Een Verslag van het keukentafelgesprek:

=  =  =

Wederzijds bindende afspraken!

Ga goed na wat erin staat: Controleer dit!

Keuze: PGB óf zorg in natura: voorziening van gemeente,

➢ De Gemeente kan niemand verplichten tot het zijn van 

mantelzorger, de gemeente moet leveren wat nodig is!
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Uitkomst keukentafelgesprek:
Wmo(5)

Voorziening van de gemeente, óf

zelf iets regelen met Persoonsgebonden Budget (PGB).

Eigenbijdrage, via het CAK:

€ 19,00

ongeacht wat . . . !
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Wlz, Wet langdurige zorg   

< Voorheen: de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten >

• De Wlz heeft betrekking op 24-uurszorg in een 

verpleeghuis, -instelling of de thuissituatie.

• Voor diegene die niet zelf in staat is om te bepalen of 

er zorg nodig is en als het niet lukt om de benodigde 

zorg op een goede manier en op tijd in te schakelen.

➢ Alleen nog mensen met een zeer zware zorgvraag 

komen in verzorgingshuis.
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PGB

Persoonsgebonden Budget

➢ Zelf uw zorg regelen en geheel organiseren.

➢ Administreren (declareren) en (laten) betalen.
Let op: 

Vereist uitgebreide administratie met urenverantwoording!

➢ Kan vanuit de Wmo of Wlz.
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Het CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ beoordeelt aanvragen voor voorzieningen.

Geeft hier indicaties voor: ZZP . . .

(Zorg Zwaarte) Zorgprofiel

Definitie van de zorgbehoefte:  ZZP 1 . . . . 9,10

https://ciz.nl/zorgprofessional/over-de-wlz/zorgprofielen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/2022-04-15/0#BijlageA
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CIZ Zorgprofiel

• Verpleging en verzorging (V&V)

• Verstandelijk gehandicapt (VG)

• Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)

• Lichamelijk gehandicapt (LG)

• Zintuiglijk gehandicapt, auditief en 

communicatief (ZGaud)

• Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)

• GGZ, B-groep (GGZ-B)

• GGZ Wonen
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Het CAK

Centraal Administratie Kantoor

➢ Berekent- en int de eigen bijdrage bij Wmo en Wlz.

De zorg soort en -omvang zijn bepalend!

En, daarbij telt ook nog het: inkomen en vermogen,

En ook de thuissituatie, partner?

Zie online rekentool eigenbijdrage.

Inclusief alle mogelijke varianten van zorg.
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
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Het CAK, de eigenbijdrage

➢ Minimale eigen bijdrage, bij 20 uur zorg of minder:

per maand € 24,80 [2022]

(Let op: dit “uren” is een valkuil)

➢ Lage eigen bijdrage per maand:

minimaal € 174,00, maximaal € 913,20 [2022]

➢ Hoge eigen bijdrage per maand:

Maximaaal € 2.506 [2022]

➔ Bijna alles inleveren (AOW + PF - Maandgeld)
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SVB

Sociale Verzekeringsbank

• Verzorgt uitkeringen: 

✓ o.a. de AOW, 

✓ maar ook het PGB.

➢ Het PGB is inkomen, telt op bij de zorgvrager!

(Let op: belasting ++ && toeslagen -- )
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Belastingdienst

De belastingdienst: 

Toeslagen

Zorgtoeslag
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Conclusie:

Complex, nogal wat clubjes . . .

❑ Het CIZ stelt vast: 

➢ De zwaarte van de zorgvraag: Indicatie (ZZP).

✓ De invulling van de zorg bepaalt u zelf!

❖ Let op: Een zekere zorginvulling vereist wel: 

een bepaalde indicatie (soms hogere)!
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Prijskaartje van het CAK

De eigenbijdrage

Deze is afhankelijk van:

➢ Aard van- en typezorg: Wat, Wmo, Wlz, thuis ja/nee. 

➢ Hoeveelheid: uren (let op Wlz: eenheden)!

➢ Thuis situatie: nog een partner thuis of alleenstaand?

➢ Inkomen & vermogen: 

== De laatste definitieve aanslag IB! (2 jaar terug)

+/- Bij grote inkomenswijziging : bezwaar maken CAK.
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
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Even pauze

Dank voor uw aandacht voor zover,

- - - -

Dit was slechts de inleiding.
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