Wijkverpleging en Thuiszorg in de Blaak
Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de (thuis)zorg. De langdurige zorg in de instellingen wordt
vergoed vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg, voorheen AWBZ (Algemene Wet bijzondere
ziektekosten)). De thuiszorg valt net als huisartsen onder de ZVW (Zorgverzekeringswet). De
gemeentes zijn via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor het
ondersteunen van mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De gemeente Tilburg
heeft hiervoor wijkteams opgericht, ze noemt dat de ‘Toegangteams’. Bewoners kunnen met al hun
vragen terecht bij de wijkteams via de bestaande loketten zoals Loket Z , de huisarts en het
maatschappelijk werk. Van hieruit wordt de hulpvraag uitgezet naar de juiste instanties.
Hebt u vragen over zorg en welzijn? Deze website van de gemeente Tilburg beantwoordt uw eerste
vragen: http://www.t-helpt.nl
Hebt u thuiszorg nodig dan kunt u direct een aanvraag indienen voor thuiszorg bij een
thuiszorgorganisatie naar keuze. De wijkverpleegkundige komt dan bij u thuis om uw vraag te
bespreken. De wijkverpleegkundige werkt samen met partners in de wijk zoals huisartsen,
maatschappelijk werkers, woningcorporaties en Loket Z. Wanneer duidelijk is dat u verpleging of
verzorging nodig hebt, dan zorgt de wijkverpleegkundige samen met de zorginstelling voor de
indicatie. Is de wijkverpleegkundige via het toegangsteam bij u gekomen, dan dient u nog even de
keuze voor de thuiszorgorganisatie van wie u de zorg wilt ontvangen te maken.
Sinds 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de indicaties voor hulpvragen
die met verpleging en verzorging thuis te maken hebben. Ook de indicatie voor het
persoonsgebonden budget (PGB) voor zorg thuis, wordt door haar verzorgd. Dat is nieuw voor veel
mensen. Voorheen deed het CIZ dit. Het CIZ is alleen nog verantwoordelijk voor het afgeven van een
indicatie als de behoefte is om opgenomen te worden in een instelling voor langdurige zorg.
Wie betaalt de zorg?
Wilt u aanspraak maken op thuiszorg zonder een opname-indicatie, dat valt sinds 1 januari 2015
onder de basiszorg binnen de zorgverzekering. U hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen als u
verzekerd bent. Wilt u aanspraak maken op thuiszorg mét een opname indicatie, dan valt dat onder
de Wet Langdurige Zorg. Hiervoor betaalt u wel een eigen bijdrage.
Huishoudelijke hulp staat los van wijkverpleging. Huishoudelijke hulp kunt u aanvragen bij Loket Z. Bij
huishoudelijke hulp betaalt u wel een eigen bijdrage. Die wordt bepaald door het CAK en is onder
andere inkomensafhankelijk.
Wilt u in contact komen met een wijkverpleegkundige?
U kunt via de bestaande loketten, zoals Loket Z, de huisarts en het maatschappelijk werk in contact
komen met een wijkverpleegkundige. Maar u kunt ook direct contact opnemen met een
thuiszorgorganisatie naar keuze. De wijkverpleegkundige van die organisatie komt dan bij u langs. In
de Blaak heeft de wijkverpleegkundige van Het Laar elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
inloopspreekuur in Apotheek De Blaak. Daarbuiten zijn de wijkverpleegkundige, de
thuiszorgmedewerkers en het Servicebureau van Het Laar tijdens kantooruren bereikbaar op 013465 77 00 en via www.hetlaar.nl. Ook De Wever (0800 3 39 38 37), Surplus (0168 33 18 26), Thebe
(0900 8122) en Actief Zorg (088-7508200) zijn met wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers
actief in de Blaak.

