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Januari 2021

Iedereen die regelmatig bij het Odensehuis komt ontvangt deze infobrief. Dit zijn wekelijkse
deelnemers en hun naasten, vrijwilligers, vakdocenten, medewerkers en bestuursleden. Daarnaast
kan iedereen die op de hoogte wil blijven van het Odensehuis zich inschrijven via de website.

WIJ WENSEN JULLIE EEN GELUKKIG EN MOOI NIEUWJAAR
Wij willen er samen met jullie

een bijzonder jaar van maken.

Mantelzorgontmoeting 13 januari vervalt
Helaas kunnen we de mantelzorgontmoetingen in het Odensehuis
nog niet hervatten. Mantelzorgers kunnen wel contact met ons
opnemen als ze graag specifieke vragen willen bespreken of met ons
van gedachten willen wisselen. We maken dan een afspraak en
kunnen daar dan rustig de tijd voor nemen.
We bekijken per maand of een mantelzorgontmoeting mogelijk is en
vermelden het in deze infobrief. De geplande data zijn:
• donderdag 18 februari 10 -12 uur
• vrijdag 19 maart 14 – 16 uur
• maandag 12 april 10 – 12 uur

Komen en gaan van mensen
• Corrinne van Pommeren is deze week als medewerker begonnen.
Zij zal op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig zijn. In de
infobrief van november heeft zij zich uitgebreid voorgesteld.
• Sissy van den Berg is op vrijdag 15 januari voor het laatst. Zij heeft
sinds augustus bij ons gewerkt en liep daarvoor stage. Zij gaat
vanaf 16 januari bij Rumah Kita werken.
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Maandagenda
Op de website onder het kopje Agenda aan de linkerkant van de
voorpagina kun je vinden welke activiteiten op het programma van
het Odensehuis staan. Voor het begin van een maand wordt altijd
een nieuw overzicht geplaatst. Gedurende de maand wordt het
regelmatig bijgewerkt met actualiteiten.

Hoe zit het toch met WLZ, WMO en ZVW ?
WLZ, WMO, SVB, PGB, CAK om maar eens een paar afkortingen te
noemen die je tegenkomt als het gaat om het regelen van zorg en
aanvragen van indicaties. Het duizelt veel mensen van alle begrippen.
Wij merken dat er veel onduidelijkheid over is. Onlangs kwamen we
een overzicht tegen dat deze begrippen verheldert. Met een aantal
aanpassingen hebben we dat op pagina 3 en 4 van deze infobrief
geplaatst.

Zorgverzekering en mantelzorg
Op de website van mantelzorg.nl is een duidelijk overzicht te vinden
van de zorg en vergoedingen die zorgverzekeraars geven voor
mantelzorg-activiteiten. Interessant voor de vergelijking van
zorgverzekeringen én goed om inzicht te krijgen in de mogelijkheden.

Kijktip
Laten we luisteren naar mensen met dementie
Jacobine op 2 interviewde op 5 december jl iemand met dementie, een
verpleegkundige en een hoogleraar. De vragen zijn hoe wij omgaan
met mensen met dementie en of wij hen op de goede manier
benaderen. De uitzending is terug te zien bij uitzending gemist.

Activiteiten buiten het Odensehuis
Webinar over respijtzorg
Op 2 maart 2021 van 20 tot 21 uur is er een webinar over respijtzorg. Er wordt informatie
gegeven over (mantel)zorgpauze, vormen van vervangende zorg en hoe je dat kan regelen.
Je kunt ook vragen stellen. Meer informatie is te vinden op mantelzorg.nl
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Zorg en ondersteuning thuis
Hulp thuis: Wmo, Zvw of Wlz? | Ondersteuning thuis | Informatie langdurige zorg
Zorgwet

Voorzieningen

Indicatiestelling

Kosten

WMO

•
•
•
•
•
•

De gemeente stelt de indicatie, het zg
keukentafelgesprek of een brede
vraagverheldering.

De gemeente vergoedt de
geïndiceerde zorg.

Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning

Persoonlijke verzorging
Begeleiding individueel
Dagbesteding
Huishoudelijke hulp
Vervoer
Woningaanpassingen

Iedere gemeente heeft eigen beleid
en route.

De eigen bijdrage voor de
client was in 2020 max € 19
per maand, ongeacht het
inkomen en de hoeveelheid
uren zorg.

https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

WLZ
Wet Langdurige Zorg

•
•
•
•
•
•

Verpleging
Verzorging
24 uur per dag zorg of toezicht nodig.
De verwachting is dat dit blijvend (=
levenslang) nodig is.
Wordt in zorginstelling of thuis gegeven.
Voor mensen met een chronische
lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke
ziekte of beperking of een
psychogeriatrische aandoening (zoals
dementie).

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) stelt de indicatie en geeft dit
door aan zorgkantoor. Bestaande
WMO en ZVW indicaties vervallen
hiermee.
Iedere regio in Nederland heeft eigen
zorgkantoor. Wageningen e.o. vallen
onder het zorgkantoor Arnhem
(Menzis).

De eigen bijdrage is
afhankelijk van het inkomen
en wordt door het CAK
berekend en geïnd.
Bij een modulair pakket kan
de bijdrage laag zijn bij
minder dan 23 uur per 4
weken.
www.hetcak.nl

Het zorgkantoor bespreekt de
invulling van de indicatie:
• Modulair pakket thuis
• Volledig pakket thuis
• Opname in een intramurale
instelling
https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorte
n-zorg/wlz
www.ciz.nl
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Zorg in natura (ZIN) of
Persoonsgebonden budget (PGB) of
Zorg kan in ZIN of via PGB
ZIN: Een organisatie of persoon levert
zorg/ voorziening en krijgt rechtstreeks
betaald door de gemeente als er een
contract is.
PGB: De gemeente kent een budget toe
aan de cliënt. De cliënt sluit zelf een
zorgovereenkomst met een organisatie/
persoon die zorg levert.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
beheert het budget en betaalt uit.
Zorg kan in ZIN of PGB.
ZIN: De zorg wordt rechtstreeks betaald
aan de zorgaanbieder als die aanbieder
een erkenning heeft (in het kader van de
WLZ).
*Het Odensehuis heeft deze erkenning
niet. Iedereen met een WLZ-indicatie
heeft daarom een PGB nodig
PGB: Het zorgkantoor kent een budget toe
aan de cliënt. De cliënt sluit zelf een
zorgovereenkomst met een organisatie/
persoon die zorg levert.
De Sociale Verzekeringsbank beheert het
budget en betaalt het uit.
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Zorgwet

Voorzieningen

Indicatiestelling

Kosten

ZVW

•
•
•

De wijkverpleegkundige stelt de
indicatie en legt dit vast in een
zorgplan. Er wordt daarbij ook
gekeken welke WMO-ondersteuning
nodig is.

De kosten worden vergoed
door de zorgverzekering.
Er is geen eigen bijdrage
verschuldigd.
Er is geen eigen risico.

Zorgverzekeringswet

Verpleging
Verzorging
Er is sprake van een medische aandoening
(geneeskundige zorg) of hoog-risico dat
geneeskundige zorg nodig is.

Zorg in natura (ZIN) of
Persoonsgebonden budget (PGB) of
Zorg kan in ZIN of in PGB.
ZIN: Een zorgaanbieder levert zorg en
krijgt rechtstreeks betaald via de
zorgverzekeraar als er een contract is.
PGB: Een onafhankelijke
wijkverpleegkundige indiceert en de
zorgverzekering betaalt de client voor de
geleverde zorg.
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