Factsheet

Ik krijg nu AWBZ-zorg.
Wat krijg ik in 2015?
De overheid gaat de langdurige
zorg anders organiseren. Hoe is
de overgang van de ene wet naar
de andere geregeld?
Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg en
ondersteuning. Er zijn vier belangrijke veranderingen:
1. Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente
Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding,
dagbesteding en beschermd wonen. Dit staat in de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
2. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor alle
jeugdhulp. Dit staat in de Jeugdwet.
3. Verpleging en verzorging thuis zijn dan onderdeel van het
basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van
verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van
medicijnen en hulp bij het douchen. Dit staat in de
Zorgverzekeringswet.
4. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen
die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig
hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige
zorg (Wlz)*. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg
thuis te ontvangen. Mensen die de zorg niet thuis willen
krijgen, kunnen naar een zorginstelling.

Het is belangrijk dat uw zorg en ondersteuning gewoon
doorgaan. Daarvoor heeft de overheid overgangsrecht
gemaakt. Ontvangt u nu AWBZ-zorg? Dan geldt het
overgangsrecht vanaf 1 januari 2015 ook voor u. Maar
natuurlijk alleen als uw indicatie dan nog geldig is. Hoe uw
overgangsrecht eruit ziet, hangt af van uw AWBZ-indicatie,
uw leeftijd, uw beperkingen en waar u de zorg ontvangt
(thuis of in een zorginstelling). In deze folder leest u meer
over het overgangsrecht.

Je bent jonger dan 18 jaar
Jeugdwet
Ben je op 1 januari 2015 nog geen 18 jaar en heb je een
AWBZ-indicatie voor een van de volgende ZZP’s: ZZP VG
1 tot en met 3, ZZP LVG 1 tot en met 5 of ZZP GGZ B en C?
Of heb je een AWBZ-indicatie voor begeleiding, persoonlijke
verzorging, kortdurend verblijf of behandeling voor een
(licht) verstandelijke beperking? Als jouw indicatie in 2015
nog geldig is, valt je zorg vanaf 1 januari 2015 onder de
Jeugdwet. In 2015 krijg je zorg onder dezelfde voorwaarden
als onder de AWBZ. Je houdt dezelfde zorgaanbieder. Loopt
jouw indicatie in 2015 af? Dan houd je deze zorg tot de
einddatum van je indicatie.

Na 31 december 2015 stopt het overgangsrecht. Dan krijg je
voortaan ondersteuning volgens het aanbod van jouw
gemeente. De gemeente onderzoekt samen met jou welke
ondersteuning het beste past bij jouw situatie.
Persoonlijke verzorging en begeleiding: uitzondering
Persoonlijke verzorging en begeleiding vallen vanaf
1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Behalve als het ‘intensieve
kindzorg’ (IKZ) of ‘persoonlijke verzorging speciaal’ of
‘palliatief terminale zorg’ (PTZ) is. Dan vallen je zorg of
begeleiding vanaf 1 januari 2015 onder de
Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2015 ontvang je deze
zorg van dezelfde zorgverlener.
Meer informatie
Meer informatie vind je in de brochure “Kinderen en jongeren
met een beperking” op www.voordejeugd.nl.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Heb je een AWBZ-verblijfsindicatie voor een andere ZZP dan
hierboven onder het kopje Jeugdwet is genoemd? Dan valt
je zorg vanaf 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg
(Wlz)*. Voor jou gelden dezelfde voorwaarden als onder
de AWBZ.

Zorgverzekeringswet
Heb je op 31 december 2014 een geldige AWBZ-indicatie
voor verpleging? Dan valt deze zorg vanaf 2015 onder de
Zorgverzekeringswet. Jouw AWBZ-indicatie is een geldige
verwijzing. Vanaf 1 januari 2015 ontvang je verpleging van
dezelfde zorgverlener. In de loop van 2015 kan de omvang
van je zorg veranderen. De huisarts of de
wijkverpleegkundige bespreekt dit met jou en je ouders of je
verzorgenden.

Uitzondering?
Heb je van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een
brief ontvangen over Wlz-overgangsrecht? Dan is jouw
situatie anders. Je kunt ervoor kiezen om in 2015 je
zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)* te ontvangen. In
de loop van 2015 beoordeelt het CIZ je zorgsituatie
opnieuw, om te kijken welke zorg je vanaf 2016 nodig
hebt. Dat kan Wlz-zorg zijn. Het kan ook zijn dat je in
2016 niet meer in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
Dan krijg je voortaan ondersteuning en zorg van je
gemeente en zorgverzekeraar.

U bent 18 jaar of ouder en heeft
een AWBZ-verblijfsindicatie
Woont u in een zorginstelling voor ouderen- of
gehandicaptenzorg?
U kunt in een zorginstelling blijven wonen. Uw zorg en
verblijf vallen automatisch onder de Wet langdurige zorg
(Wlz)*. U krijgt geen herindicatie. Meestal blijft u in uw eigen
instelling wonen. Maar het kan gebeuren dat uw instelling
sluit. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn.
Of omdat het gebouw te oud is. Dan verhuist u naar een
andere locatie.

Bent u langer dan een jaar opgenomen in een
instelling voor geestelijke gezondheidszorg?

Behandeling

U heeft een indicatie ZZP GGZ-B. Als u op 31 december 2014
in een psychiatrische kliniek verblijft, vallen uw zorg en
verblijf automatisch onder de Wet langdurige zorg (Wlz)*.
Lees ook de folder “Ik heb een psychische aandoening en 		
woon in een zorginstelling” (voor volwassenen) op 		
www.rijksoverheid.nl/hlz.

Krijg je op 31 december 2014 behandeling vanuit de AWBZ?
Dan krijg je deze behandeling in 2015 van dezelfde
zorgverlener.

Woont u beschermd in een instelling voor
geestelijke gezondheidszorg?

• Heb je een zintuiglijke beperking? Dan krijg je je
behandeling vanaf 1 januari 2015 uit de
Zorgverzekeringswet.
• Heb je een lichamelijke beperking? Dan valt je behandeling
vanaf 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz)*.
• Heb je een (licht) verstandelijke beperking? Dan krijg je je
behandeling vanaf 1 januari 2015 uit de Jeugdwet.
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U heeft een indicatie ZZP GGZ C. Is uw indicatie in 2015 nog
geldig? Dan valt uw zorg vanaf 1 januari 2015 onder de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
U behoudt uw recht op beschermd wonen. Dit recht geldt
voor maximaal vijf jaar. Is uw indicatie voor een kortere
periode afgegeven? Dan geldt het overgangsrecht tot de
einddatum van uw indicatie. Lees ook de folder “Ik heb een
psychische aandoening en woon in een zorginstelling” (voor
volwassenen) op www.rijksoverheid.nl/hlz.
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Woont u thuis met een AWBZ-indicatie voor zorg
met verblijf?
• U heeft een indicatie voor zorg met verblijf met een hoog
zorgzwaartepakket. Dan valt uw zorg vanaf 1 januari 2015
onder de Wet langdurige zorg (Wlz)*. U kunt gewoon thuis
blijven wonen, er verandert verder niets. In het kader
hieronder leest u wat een hoog zorgzwaartepakket is.
• U heeft een indicatie voor zorg met verblijf met een laag
zorgzwaartepakket? Dan moet u in 2015 een keuze maken.
U ontvangt hierover een brief. In het kader hieronder leest
u wat een laag zorgzwaartepakket is. Wat is uw keuze?
U kiest tussen zelfstandig thuis blijven wonen met zorg en
ondersteuning van uw zorgverzekeraar en gemeente of
verhuizen naar een zorginstelling. Kiest u voor zelfstandig
thuis blijven wonen? Dan krijgt u uw zorg en
ondersteuning van uw zorgverzekeraar en uw gemeente.
Als u wilt kunt u op een later moment altijd nog kiezen om
naar een zorginstelling te verhuizen Kiest u voor verhuizen
naar een zorginstelling? Dan vergoedt de Wlz* uw zorg.
Als u moet wachten op een plek in een zorginstelling, krijgt
u tijdelijke zorg thuis uit de Wlz*. Wanneer moet u kiezen?
Dat hangt af tot wanneer uw huidige indicatie geldig is.
Loopt uw indicatie af in 2015, dan dient u uw keuze voor
deze datum kenbaar te maken. Loopt uw indicatie tot na
31 december 2015? Dan kunt u tot uiterlijk 31 december
2015 kiezen. Wanneer gaat uw keuze in? Als uw indicatie
in 2015 afloopt gaat uw keuze gelijk in. Als uw indicatie
doorloopt in 2016, dan gaat uw keuze in op 31 december
2015 of eerder als u daarvoor kiest. In 2015 vergoedt de
Wet langdurige zorg (Wlz)* uw zorg en ondersteuning tot
het moment dat u kiest voor zorg en ondersteuning van
uw zorgverzekeraar en gemeente.

Een hoog of een laag zorgzwaartepakket
Hoeveel zorg u krijgt, staat in uw zorgzwaartepakket
(ZZP). Welk ZZP u heeft staat in uw indicatiebesluit.
Uw indicatiebesluit is een brief van het Centrum
indicatiestelling zorg (CIZ).
Welke ZZP’s zijn hoog?
• Ouderenzorg: ZZP VV 4 tot en met 10
• Gehandicaptenzorg: ZZP VG 3 tot en met 8, ZZP
SGLVG 1, ZZP LG 2 en 4 tot en met 7, ZZP ZGAUD
2 tot en met 4, ZZP ZGVIS 2 tot en met 5, ZZP LVG 		
1 tot en met 5
Welke ZZP’s zijn laag?
• Ouderenzorg: ZZP VV 1, 2 en 3
• Gehandicaptenzorg: ZZP VG 1 en 2, ZZP LG 1 en 3,
ZZP ZGAUD 1, ZZP ZGVIS 1
VV = verpleging en verzorging
VG = verstandelijk gehandicapt
LG = lichamelijk gehandicapt
ZGAUD = zintuiglijk gehandicapt auditief en
communicatief
ZGVIS = zintuiglijk gehandicapt visueel
SGLVG = sterk gedragsgestoord licht verstandelijk
gehandicapt
LVG = licht verstandelijk gehandicapt

Woont u in een ADL-clusterwoning?
Zolang u in een ADL-clusterwoning woont, houdt u uw recht
op ADL-assistentie.

U bent 18 jaar of ouder en heeft
een AWBZ-indicatie voor
begeleiding, dagbesteding,
behandeling, kortdurend verblijf,
verpleging en/of verzorging
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015)
• Heeft u een AWBZ-indicatie voor begeleiding,
dagbesteding of kortdurend verblijf?
• Heeft u een AWBZ-indicatie voor persoonlijke verzorging
bij een niet-medische oorzaak? Bijvoorbeeld omdat u een
zintuiglijke, verstandelijke of psychiatrische beperking
heeft.
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Dan krijgt u vanaf 1 januari 2015 ondersteuning van uw
gemeente. Dit staat in de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Natuurlijk moet uw
indicatie in 2015 wel nog geldig zijn. Tot uiterlijk 31 december
2015 krijgt u deze ondersteuning onder dezelfde
voorwaarden als onder de AWBZ. Het kan wel gebeuren dat
u de ondersteuning van een andere zorgaanbieder krijgt.
Loopt uw indicatie eerder af in 2015? Dan krijgt u dezelfde
ondersteuning tot de einddatum van uw indicatie.
Na 31 december 2015 eindigt het overgangsrecht. Dan krijgt
u voortaan ondersteuning volgens het aanbod van uw
gemeente. De gemeente bespreekt samen met u welke
ondersteuning het beste past bij uw situatie.

Zorgverzekeringswet
• Heeft u op 31 december 2014 een geldige AWBZ-indicatie
voor verpleging?
• Heeft u op 31 december 2014 een geldige AWBZ-indicatie
voor persoonlijke verzorging? Omdat u een lichamelijke,
somatische of psychogeriatrische beperking heeft.

Uitzondering!
Heeft u van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
een brief ontvangen over Wlz-overgangsrecht? Dan is
uw situatie anders. U kunt ervoor kiezen om uw zorg
uit de Wet langdurige zorg (Wlz)* te ontvangen. In de
loop van 2015 beoordeelt het CIZ uw zorgsituatie
opnieuw, om te kijken welke zorg u vanaf 2016 nodig
heeft. Dat kan Wlz-zorg zijn. Het kan ook zijn dat u in
2016 niet meer in aanmerking komt voor Wlz-zorg.
Dan krijgt u voortaan ondersteuning en zorg van uw
gemeente en zorgverzekeraar.

Overgangsrecht pgb!
Heeft u een pgb en wilt u weten wat het overgangsrecht is? Lees dan de factsheet Persoonsgebonden
budget (pgb).

Dan krijgt u deze zorg vanaf 2015 van uw zorgverzekeraar.
Uw AWBZ-indicatie is een geldige verwijzing. Dit betekent
dat u vanaf 1 januari 2015 van dezelfde aanbieder zorg
ontvangt. In de loop van 2015 kan de omvang van de zorg
veranderen. Uw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreekt
dit met u.

Behandeling
Krijgt u op 31 december 2014 behandeling vanuit de AWBZ?
Dan krijgt u deze behandeling in 2015 van dezelfde
zorgverlener.
• Heeft u een zintuiglijke beperking? Dan valt uw
behandeling vanaf 1 januari 2015 onder de
Zorgverzekeringswet.
• Heeft u een andere beperking? Dan valt uw behandeling
vanaf 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz)*.
Let op: heeft u een psychische aandoening en krijgt u
GGZ-behandeling? Deze behandeling valt net als nu
onder de Zorgverzekeringswet. Lees ook de folder
“Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstelling”
(voor volwassenen) op www.rijksoverheid.nl/hlz.
* De verandering van de zorg wordt in verschillende wetten geregeld.
Bij het schrijven van deze factsheet moest de Eerste Kamer de Wet
langdurige zorg (Wlz) nog behandelen.Pas nadat de Eerste Kamer
het wetsvoorstel heeft aanvaard, is duidelijk wat precies de gevolgen
in de praktijk zijn. Als u nu AWBZ-zorg krijgt, kan dit invloed hebben
op uw situatie. Na behandeling van het wetsvoorstel vindt u de
definitieve informatie op www.rijksoverheid.nl/hlz en op 		
www.hoeverandertmijnzorg.nl.
4 | Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit is een uitgave van
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Postadres
Postbus 20350 | 2500 ej Den Haag
Telefoon 070 340 79 11
Telefax 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl
november 2014

