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JEUGDZORG
Wat is ambulante jeugdhulp?
Ambulante jeugdhulp is hulp aan gezinnen met kinderen die problemen hebben, zoals
spijbelen, ruzie met ouders of een lichte depressiviteit. De hulp wordt thuis geboden. Het
gaat om kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Het kind woont gewoon thuis en kan naar school of werk. Het kind heeft regelmatig een
afspraak met een jeugdhulpinstelling. Soms krijgen ook de andere gezinsleden hulp.

Wat verandert in 2015?
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de ambulante jeugdhulp. De gemeente gaat
zorgen voor de toegang tot deze jeugdhulp. De gemeente sluit ook contracten met
jeugdhulpaanbieders die de hulp geven.
Naar verwachting blijven verschillende instellingen deze jeugdhulp bieden, bijvoorbeeld
provinciale jeugdzorgaanbieders, GGZ-instellingen en het maatschappelijk werk.

Overgangsrecht
Is uw indicatie voor ambulante jeugdhulp nog geldig op 1-1-2015? Dan krijgt u te maken
met het overgangsrecht.
¡ Uw kind houdt recht op de zorg die in de jeugdzorg-indicatie staat.
Indien mogelijk van dezelfde zorgaanbieder als in 2014.

Hoe lang duurt het overgangsrecht voor mijn kind?
Hoe lang het overgangsrecht duurt, hangt af van de einddatum op de indicatie
van uw kind.
¡ Is de einddatum in 2015? Dan stopt het overgangsrecht op die datum in 2015.
¡ Is de einddatum ná 1-1-2016? Dan stopt het overgangsrecht op 1-1-2016.
Het overgangsrecht stopt ook als de gemeente u een nieuw aanbod doet én u daarmee
akkoord gaat.

Houdt mijn kind dezelfde hulpverlener?
Tijdens het overgangsrecht houdt uw kind dezelfde hulp en, indien mogelijk, van
dezelfde jeugdhulpaanbieder.
Heeft uw gemeente geen contract afgesloten met de jeugdhulpaanbieder van uw
kind? Dan moet uw gemeente bekijken of de jeugdhulpaanbieder van uw kind tijdens
het overgangsrecht toch de hulp kan blijven bieden. De wet zegt hierover: ‘indien
redelijkerwijs mogelijk’.
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Wat is pleegzorg?
Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op
zich. Deze vorm van opvang blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie.
Er zijn verschillende soorten pleegzorg, zoals vakantiepleegzorg, weekendpleegzorg,
dagpleegzorg, pleegzorg in crisissituaties en pleegzorg voor langere tijd. Eigen familie en
bekenden kunnen een kind ook opvangen.
Tot eind 2014 is pleegzorg alleen mogelijk met een indicatie van Bureau Jeugdzorg.

Wat verandert er per 1 januari 2015?
Als in overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners wordt besloten dat het kind beter
tijdelijk bij andere ouders kan wonen, dan zal de gemeente dat moeten goedkeuren. Dan
spreekt men van vrijwillige pleegzorg.
Zijn de ouders het hier niet mee eens, maar is de thuissituatie van het kind niet veilig
genoeg? Dan kan via Veilig THuis/AMHK en de Raad voor de Kinderbescherming een
verzoek tot Onder Toezichtstelling en Uithuisplaatsing bij de rechter ingediend worden.
Bij toekenning daarvan wordt een voogd aangesteld. De gemeente heeft voor voogdij
een contract met een gecertificeerde instelling. Een kind komt ook dan vaak in een
pleeggezin.

Overgangsrecht
Voor pleegzorg geldt een uitgebreide overgangsregeling. Pleegkinderen kunnen bij
dezelfde pleegouders of pleegzorgaanbieder blijven zolang dat nodig is. Pleegkinderen
gaan dus niet naar een ander gezin of andere instelling omdat gemeenten de
verantwoordelijkheid krijgen. Er kunnen wel andere redenen zijn om van pleeggezin te
veranderen, bijvoorbeeld als het onderling niet meer gaat.

Wat betekent dit voor mijn kind?
Woont uw kind met uw toestemming in een pleeggezin, zonder een beslissing van
de rechter? Dan kan uw kind zolang dat nodig is in het pleeggezin blijven. Wel zal de
gemeente contact met u opnemen om te bespreken voor hoe lang dat nodig is.
Heeft de kinderrechter besloten dat uw kind onder toezicht moet staan van een Bureau
Jeugdzorg en uithuisgeplaatst moet worden? En woont hij nu in een pleeggezin? Dan
geldt:
¡ De beslissing van de kinderrechter blijft geldig: uw kind blijft onder toezicht en uit huis
geplaatst.
¡ Ook de duur van de maatregel blijft hetzelfde (zo lang als de rechter heeft bepaald).
Uw kind mag bij hetzelfde pleeggezin zolang de pleegzorg duurt.

Blijft de pleegvergoeding voor ouders bestaan?
Ja, de pleegvergoeding blijft bestaan. Het Rijk blijft de hoogte van de vergoeding
bepalen. De hoogte van de pleegvergoeding is dus niet afhankelijk van de gemeente
waar u woont.
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Mijn kind krijgt pleegzorg. Moet ik de gemeente bellen?
U hoeft niet actief de gemeente te benaderen. De gemeente of de contactpersoon van
de jeugdinstelling zal contact met u opnemen als er iets voor u verandert.

Wat is jeugdgezondheidszorg?
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een landelijk preventief gezondheidszorgpakket voor
jeugd. Het wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente aangeboden aan alle
kinderen en jongeren tot 18 jaar.
De GGD of thuiszorgorganisatie (zoals de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige) nodigt
u en uw kind regelmatig uit op het consultatiebureau of op school. Deze organisaties
bieden:
¡ Ondersteuning bij de verzorging, ontwikkeling en opvoeding van uw kind.
¡ Informatie en advies.
¡ Vroegtijdige signalering van afwijkingen (en zo nodig een doorverwijzing).
¡ Controles van de groei, gezondheid en leefstijl van uw kind.
¡ Vaccinaties.

Wat verandert er in 2015?
In de jeugdgezondheidszorg verandert er niets. Deze zorg blijft na 1 januari 2015
beschikbaar in uw gemeente, net als voorheen.
Waar nodig helpt de jeugdgezondheidszorg kinderen om zich zo goed mogelijk te
ontwikkelen. Daarvoor blijft de jeugdgezondheidszorg ook in 2015 nauw samenwerken
met onder andere kinderopvang, scholen, huisarts en hulpverleningsinstanties (de
jeugdhulp).

Wat is Jeugdzorgplus?
Jeugdzorgplus is hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben
bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. De bescherming voorkomt dat de
jeugdige zich aan de zorg onttrekt of onttrokken wordt.
Voor verblijf in de Jeugdzorgplus is een ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ nodig van de
kinderrechter.

Wat verandert er in 2015?
In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, en daarmee ook voor de
jeugdzorgplus.

Overgangsrecht
Woont uw kind op 1 januari 2015 in een instelling voor gesloten jeugdhulp? En is de
machtiging gesloten jeugdzorg geldig tot na 1 januari 2015?
Dan verandert er in principe niets. Dit is geregeld in het overgangsrecht. Uw kind krijgt
dezelfde zorg, zo mogelijk in dezelfde instelling.
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Welke taak krijgt de gemeente?
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de machtigingen
gesloten jeugdhulp. Zij moeten ervoor zorgen dat er instellingen zijn die de machtigingen
voor jeugdigen uit hun gemeente kunnen uitvoeren.
Gemeenten geven die machtigingen niet zelf.

Wie geeft de machtiging voor gesloten jeugdzorg?
Ook vanaf 2015 moet de kinderrechter een machtiging geven voordat een jeugdige
geplaatst mag worden in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Een kinderrechter doet
dat alleen bij een combinatie van:
¡ ernstige opvoed- of opgroeiproblematiek;
¡ gevaar dat de jeugdige zich aan de zorg onttrekt of aan de zorg onttrokken wordt. Dit
blijft hetzelfde als vóór 2015.

Voorwaardelijke machtiging
Nieuw is de voorwaardelijke machtiging. Een kinderrechter kan een machtiging gesloten
jeugdhulp geven waarin voorwaarden staan. Als de jeugdige zich aan de voorwaarden
houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar de instelling voor gesloten jeugdhulp. De rechter
geeft deze machtiging alleen als de jeugdige het met de voorwaarden eens is.

Blijft bureau Jeugdzorg betrokken?
Vanaf 2015 kan het Bureau Jeugdzorg geen machtiging gesloten jeugdhulp meer
aanvragen bij de kinderrechter. Dit gebeurt voortaan door gecertificeerde instellingen
die de jeugdige ondertoezicht hebben of over wie ze de voogdij uitoefenen. Bureaus
Jeugdzorg kunnen die certificering aanvragen als ze voldoen aan de kwaliteitseisen.

Wat is verblijf in een jeugdinstelling?
Verblijf wil zeggen dat een kind of jongere dag en nacht in een instelling is. Men noemt
dit ‘residentiële jeugdhulp’. Deze hulp kan vrijwillig of gedwongen zijn. De groepen
kunnen open en besloten zijn.
Kinderen wonen bijvoorbeeld (tijdelijk) in een instelling vanwege opvoedproblemen,
psychische problemen of een verstandelijke beperking.

Wat verandert er in 2015?
De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp. Daarbij hoort een
groot deel van de residentiële jeugdhulp. Een uitzondering zijn de kinderen met
ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen die in een instelling voor
gehandicaptenzorg wonen. Hun zorg gaat waarschijnlijk over naar de Wet langdurige
zorg (Wlz). Deze wet moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer.
De informatie hieronder gaat over het verblijf dat over gaat naar de Jeugdwet.
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Overgangsrecht
Verblijft uw kind op 31-12-2014 in een jeugdinstelling? Dan geldt het overgangsrecht.
¡ Uw kind houdt de zorg die in de jeugdzorg-indicatie staat.
¡ Indien mogelijk van dezelfde zorgaanbieder als in 2014.

Hoe lang duurt het overgangsrecht?
Hoe lang het overgangsrecht duurt, hangt af van de einddatum op de indicatie van
uw kind.
¡ Is de einddatum in 2015? Dan stopt het overgangsrecht op die datum in 2015.
¡ Is de einddatum ná 1-1-2016? Dan stopt het overgangsrecht op 1-1-2016.
Het overgangsrecht stopt ook als de gemeente u een nieuw aanbod doet én u daarmee
akkoord gaat.

Blijft mijn kind in dezelfde instelling?
Volgens het overgangsrecht blijven kinderen zo mogelijk bij dezelfde jeugdhulpaanbieder
(de organisatie die jeugdhulp levert).
Heeft uw gemeente geen contract afgesloten met de jeugdhulpaanbieder van uw
kind? Dan moet uw gemeente bekijken of de jeugdhulpaanbieder van uw kind tijdens
het overgangsrecht toch de hulp kan blijven bieden. De wet zegt hierover: ‘indien
redelijkerwijs mogelijk’.

Welke AWBZ-indicaties voor verblijf gaan naar de jeugdwet?
Kinderen en jongeren met een indicatie voor AWBZ-Verblijf hebben een
zorgzwaartepakket (ZZP). Dat is een beschrijving van de zorg die zij nodig hebben. Het
zorgzwaartepakket bepaalt naar welke wet zij overgaan.
Deze zorgzwaartepakketten gaan over naar de Jeugdwet:
¡ ZZP’s verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) 1 t/m 3
¡ ZZP’s licht verstandelijke gehandicaptenzorg (LVG) 1 t/m 5
¡ ZZP’s geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 1 t/m 7
De andere zorgzwaartepakketten gaan naar verwachting over naar de Wet langdurige
zorg. Deze wet moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer. Later volgt
hierover meer informatie.
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JEUGD-GGZ
Jeugd-GGZ is de behandeling van psychische problemen of psychiatrische
aandoeningen bij kinderen en jongeren. Jeugd-GGZ wordt tot 31-12-2014 vergoed door
de zorgverzekeraars. Behandelingen die langer dan een jaar duren, worden betaald uit
de AWBZ of de Wmo (gemeente).
Provinciale Bureaus Jeugdzorg hebben ook een taak in de jeugd-GGZ: preventie,
informatie en advies, en toeleiding (indicatiestelling).

Wat verandert er in 2015?
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Ook als de
behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit dan niet meer in
het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren.
Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren
met psychische problemen en stoornissen.
Een klein deel van de jeugd-GGZ blijft de zorgverzekeraar betalen, namelijk:
¡ Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner
GGZ.
¡ Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling
zitten (ofwel: medicijnen die u zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen).

Overgangsrecht
Heeft uw kind op 1-1-2015 een geldige verwijzing of indicatie voor jeugd-GGZ? Dan
geldt het overgangsrecht voor uw kind.
¡ Uw kind houdt recht op de behandeling uit de verwijzing/indicatie zolang het
overgangsrecht duurt.
Indien mogelijk gaat de GGZ-behandeling door bij dezelfde behandelaar.
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AWBZ-ZORG
Wat is begeleiding?
Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te (leren) leven. Er
bestaan veel vormen van begeleiding.

Wat verandert er in 2015?
Begeleiding van jeugdigen gaat over naar de Jeugdwet (gemeente).
Een uitzondering is begeleiding voor jeugd die thuis woont, maar zware zorg nodig heeft
(intensieve kindzorg).

Overgangsrecht
Is de AWBZ-indicatie van uw kind nog geldig op 1-1-2015? Dan krijgt u te maken met
het overgangsrecht.
¡ Uw kind houdt recht op de ondersteuning uit de AWBZ-indicatie.
¡ Indien mogelijk van dezelfde jeughulpaanbieder als in 2014.

Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het overgangsrecht?
Hoe lang het overgangsrecht duurt, hangt af van de einddatum op de AWBZ-indicatie
van uw kind.
¡ Is de einddatum in 2015? Dan stopt het overgangsrecht op die datum in 2015.
¡ Is de einddatum ná 1-1-2016? Dan stopt het overgangsrecht op 1-1-2016.
Het overgangsrecht stopt ook als de gemeente u een nieuw aanbod doet én u daarmee
akkoord gaat.

Wat gebeurt er met het pgb?
Heeft u op 31-12-2014 een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u dat houden
zolang het overgangsrecht duurt. De gemeente kan u vragen om over te stappen op
hulp in natura, maar u bent dat niet verplicht.

Trekkingsrecht
U krijgt het pgb niet meer op uw eigen rekening gestort, maar de Sociale
Verzekeringsbank regelt de betalingen. Men noemt dit het ‘trekkingsrecht’. U moet
zorgovereenkomsten sluiten met de hulpverleners van uw kind. Meer informatie over
het trekkingsrecht en de zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale
Verzekeringsbank.
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Nieuw pgb aanvragen
Heeft uw kind na afloop van de huidige indicatie nog ondersteuning nodig? Dan kunt
u weer een pgb aanvragen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de
Jeugdwet.
¡ U moet onderbouwen dat gewone hulp (‘in natura’) niet past bij de situatie van uw
kind.
¡ U moet een pgb kunnen beheren, dus u kunt bijvoorbeeld overeenkomsten afsluiten
en hulpverleners aansturen.
¡ U moet veilige en goede hulp inkopen.

Houdt mijn kind dezelfde hulpverlener?
Volgens het overgangsrecht blijven kinderen zo mogelijk bij dezelfde jeugdhulpaanbieder
(de organisatie die jeugdhulp levert). Die aanbieder bepaalt welke personen de hulp
geven. En waar de groepsbegeleiding (dagbesteding) is.
Heeft uw gemeente geen contract afgesloten met de jeugdhulpaanbieder van uw
kind? Dan moet uw gemeente bekijken of de jeugdhulpaanbieder van uw kind tijdens
het overgangsrecht toch de hulp kan blijven bieden. De wet zegt hierover: ‘indien
redelijkerwijs mogelijk’.

Mijn kind krijgt zorg. Moet ik de gemeente bellen?
Zolang de AWBZ-indicatie geldig is, hoeft u geen contact op te nemen met
de gemeente. Uw gemeente regelt met de jeugdhulpaanbieders dat de
begeleiding doorloopt. De gemeente kan hiervoor zelf informatie opvragen bij de
jeugdhulpaanbieders.
Bureau Jeugdzorg en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geven ook informatie aan
de gemeenten. Dat geldt voor een beperkt aantal jongeren. Wilt u hier meer over weten?
Kijk dan bij (Medische) gegevens en privacy bij jeugdhulp.

Kan ik de indicatie nog verlengen in 2015?
Stopt de AWBZ-indicatie van uw kind in 2015? Dan stopt het overgangsrecht ook op die
datum. U kunt in 2015 geen AWBZ-zorg meer aanvragen.
Vanaf dat moment gelden de regels van de Jeugdwet voor uw kind. U kunt zich melden
bij uw gemeente voor ondersteuning. Het is verstandig om dat twee maanden voor de
einddatum te doen. De gemeente heeft namelijk 8 weken de tijd om te beslissen over
een eventuele aanvraag voor ondersteuning.
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Wat gebeurt er met de langdurige indicaties?
Heeft uw kind een langdurige AWBZ-indicatie met een einddatum ná 1-1-2016? Dan
vervalt die indicatie toch op 1-1-2016.
Vanaf 1-1-2016 gelden de regels van de Jeugdwet voor uw kind. Heeft de gemeente in
oktober 2015 nog geen contact met u opgenomen? Neem dan zelf contact op met uw
gemeente. Het is verstandig om dat rond 1 november 2015 te doen. De gemeente heeft
namelijk 8 weken de tijd om te beslissen over een eventuele aanvraag.

Mijn kind krijgt zware AWBZ-zorg thuis. Gaat die zorg ook naar de
Wmo?
Heeft uw kind zware AWBZ-zorg thuis, zonder indicatie voor verblijf? Op grond van de
indicatie wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning. Maar
vanwege de zwaarte van de zorg hoort uw kind misschien bij de doelgroep van de Wet
langdurige zorg (Wlz), die naar verwachting in 2015 ingaat.
Het wetsvoorstel voor de Wlz bevat een speciaal overgangsrecht voor jeugd die op
grond van hun zware zorgvraag naar de Wlz zouden kunnen, maar vanwege hun huidige
indicatie eerst naar gemeente en/of zorgverzekeraar gaan. Naar verwachting is begin
oktober bekend wat die regeling inhoudt. Dan krijgt u hierover meer informatie.
Het wetsvoorstel Wlz moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer.
Zodra er meer bekend is, komt er uitgebreide uitleg op deze website.

Wat is AWBZ-behandeling?
AWBZ Behandeling is bijvoorbeeld: leren omgaan met een beperking, aanleren van
nieuwe vaardigheden en revalidatie. Behandeling kan individueel of in de groep worden
gegeven.
Deze vorm van behandeling is mogelijk bij een verstandelijke beperking, een lichamelijke
beperking of een zintuiglijke beperking.
Jeugd-GGZ (psychische behandeling) is geen AWBZ-zorg.

Wat verandert er in 2015?
Vanaf 2015 geldt het volgende:
¡ Behandeling voor jeugd met een (lichte) verstandelijke beperking komt onder
verantwoordelijkheid van de gemeente.
¡ Behandeling voor jeugd met een zintuiglijke beperking komt in het basispakket van de
zorgverzekering.
¡ Behandeling voor andere groepen komt waarschijnlijk (tijdelijk) in de Wet langdurige
zorg. Dit wetsvoorstel moet nog behandeld worden.
Wat betekent dit als uw kind in 2014 een indicatie voor AWBZ-behandeling heeft, die
nog geldig is in 2015?
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Overgangsrecht
Is de AWBZ-indicatie van uw kind nog geldig op 1-1-2015? Dan krijgt u te maken met
het overgangsrecht.
¡ Uw kind houdt recht op de zorg die in de AWBZ-indicatie staat.
¡ Indien mogelijk van dezelfde zorgaanbieder als in 2014.

Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het overgangsrecht?
Hoe lang het overgangsrecht duurt, hangt af van de einddatum op de AWBZ-indicatie
van uw kind.
¡ Is de einddatum in 2015? Dan stopt het overgangsrecht op die datum in 2015.
¡ Is de einddatum ná 1-1-2016? Dan stopt het overgangsrecht op 1-1-2016.
Het overgangsrecht stopt ook als de gemeente u een nieuw aanbod doet én u daarmee
akkoord gaat.

Houdt mijn kind dezelfde behandelaar?
Volgens het overgangsrecht blijven kinderen zo mogelijk bij dezelfde jeugdhulpaanbieder
(de organisatie die jeugdhulp levert). Die aanbieder bepaalt welke personen de hulp
geven. En waar de groepsbegeleiding (dagbesteding) is.
Heeft uw gemeente geen contract afgesloten met de jeugdhulpaanbieder van uw
kind? Dan moet uw gemeente bekijken of de jeugdhulpaanbieder van uw kind tijdens
het overgangsrecht toch de hulp kan blijven bieden. De wet zegt hierover: ‘indien
redelijkerwijs mogelijk’.

Kan ik de indicatie nog verlengen in 2015?
Stopt de AWBZ-indicatie van uw kind in 2015? Dan stopt het overgangsrecht ook. U
kunt zo nodig nieuwe behandeling aanvragen. Waar u dan moet zijn, hangt af van de
beperking of aandoening van uw kind.

Kind met een lichte verstandelijke beperking
Vanaf 1-1-2016 gelden de regels van de Jeugdwet voor uw kind. Heeft de gemeente in
oktober 2015 nog geen contact met u opgenomen? Neem dan zelf contact op met uw
gemeente. Het is verstandig om dat rond 1 november 2015 te doen. De gemeente heeft
namelijk 8 weken de tijd om te beslissen over een eventuele aanvraag.

Kind met een zintuiglijke beperking
Overleg dan met de behandelaar of de behandeling door moet gaan. De behandelaar
weet of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.

Kind met een andere beperking
U kunt een nieuwe indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg
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Wat gebeurt er met de langdurige indicaties?
Heeft uw kind een langdurige AWBZ-indicatie met een einddatum ná 1-1-2016? Dan
vervalt die indicatie toch op 1-1-2016.
Voor andere kinderen is nu (2014) nog niet duidelijk hoe de vergoeding vanaf 2016
is geregeld. U kunt dit tegen die tijd opzoeken op Regelhulp.nl, de wegwijzer van de
overheid naar zorg en ondersteuning.

Mijn kind krijgt zware AWBZ-zorg thuis. Gaat die zorg ook
naar de Wmo?
Heeft uw kind zware AWBZ-zorg thuis, zonder indicatie voor verblijf? Op grond van de
indicatie wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning. Maar
vanwege de zwaarte van de zorg hoort uw kind misschien bij de doelgroep van de Wet
langdurige zorg (Wlz), die naar verwachting in 2015 ingaat.
Het wetsvoorstel voor de Wlz bevat een speciaal overgangsrecht voor jeugd die op
grond van hun zware zorgvraag naar de Wlz zouden kunnen, maar vanwege hun huidige
indicatie eerst naar gemeente en/of zorgverzekeraar gaan. Naar verwachting is begin
oktober bekend wat die regeling inhoudt. Dan krijgt u hierover meer informatie.
Het wetsvoorstel Wlz moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer.
Zodra er meer bekend is, komt er uitgebreide uitleg op deze website.

Wat is kortdurend verblijf?
Kortdurend verblijf is logeren in een zorginstelling, maximaal drie etmalen per week.

Wat verandert er in 2015?
Vanaf 2015 valt kortdurend verblijf onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn hiervoor
verantwoordelijk. Wat betekent dat voor uw kind?

Overgangsrecht
Heeft uw kind op 1-1-2015 een geldige AWBZ-indicatie voor kortdurend verblijf? Dan
geldt het overgangsrecht. Daarin staat het volgende:
¡ Uw kind houdt recht op de zorg die in de AWBZ-indicatie staat.
¡ Uw kind krijgt die zorg indien mogelijk van dezelfde aanbieder als in 2014.

Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het overgangsrecht?
Hoe lang het overgangsrecht duurt, hangt af van de einddatum op de AWBZ-indicatie
van uw kind.
¡ Is de einddatum in 2015? Dan stopt het overgangsrecht op die datum in 2015.
¡ Is de einddatum ná 1-1-2016? Dan stopt het overgangsrecht op 1-1-2016.
Het overgangsrecht stopt ook als de gemeente u een nieuw aanbod doet én u daarmee
akkoord gaat.
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Kan mijn kind op dezelfde plek logeren als nu?
Volgens het overgangsrecht blijven kinderen zo mogelijk bij dezelfde jeugdhulpaanbieder
(de organisatie waar uw kind logeert).
Heeft uw gemeente geen contract afgesloten met de jeugdhulpaanbieder van uw
kind? Dan moet uw gemeente bekijken of de jeugdhulpaanbieder van uw kind tijdens
het overgangsrecht toch de hulp kan blijven bieden. De wet zegt hierover: ‘indien
redelijkerwijs mogelijk’.

Wat gebeurt er met het pgb?
Heeft u op 31-12-2014 een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u dat houden
zolang het overgangsrecht duurt. De gemeente kan u vragen om over te stappen op
hulp in natura, maar u bent dat niet verplicht.

Trekkingsrecht
U krijgt het pgb niet meer op uw eigen rekening gestort, maar de Sociale
Verzekeringsbank regelt de betalingen. Men noemt dit het ‘trekkingsrecht’. U moet
zorgovereenkomsten sluiten met de hulpverleners van uw kind. Meer informatie over
het trekkingsrecht en de zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale
Verzekeringsbank.

Nieuw pgb aanvragen
Heeft uw kind na afloop van de huidige indicatie nog ondersteuning nodig? Dan kunt
u weer een pgb aanvragen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de
Jeugdwet.
¡ U moet onderbouwen dat gewone hulp (‘in natura’) niet past bij de situatie van uw
kind.
¡ U moet een pgb kunnen beheren, dus u kunt bijvoorbeeld overeenkomsten afsluiten
en hulpverleners aansturen.
¡ U moet veilige en goede hulp inkopen.

Mijn kind krijgt zorg. Moet ik de gemeente bellen?
U hoeft geen contact op te nemen met de gemeente. Uw gemeente regelt met de
jeugdhulpaanbieders dat de zorg doorloopt. De gemeente kan hiervoor informatie
opvragen bij de jeugdhulpaanbieders.
Bureau Jeugdzorg en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geven ook informatie aan
de gemeenten. Dat geldt voor een beperkt aantal jongeren. Wilt u hier meer over weten?
Kijk dan bij (Medische) gegevens en privacy jeugdzorg.
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Kan ik de indicatie nog verlengen in 2015?
Stopt de AWBZ-indicatie van uw kind in 2015? Dan stopt het overgangsrecht ook op die
datum. U kunt in 2015 geen AWBZ-zorg meer aanvragen.
Vanaf dat moment gelden de regels van de Jeugdwet voor uw kind. U kunt zich melden
bij uw gemeente voor ondersteuning. Het is verstandig om dat twee maanden voor de
einddatum te doen. De gemeente heeft namelijk 8 weken de tijd om te beslissen over
een eventuele aanvraag voor ondersteuning.

Wat gebeurt er met de langdurige indicaties?
Heeft uw kind een langdurige AWBZ-indicatie met een einddatum ná 1-1-2016? Dan
vervalt die indicatie toch op 1-1-2016.
Vanaf 1-1-2016 gelden de regels van de Jeugdwet voor uw kind. Heeft de gemeente in
oktober 2015 nog geen contact met u opgenomen? Neem dan zelf contact op met uw
gemeente. Het is verstandig om dat rond 1 november 2015 te doen. De gemeente heeft
namelijk 8 weken de tijd om te beslissen over een eventuele aanvraag.

Mijn kind krijgt zware AWBZ-zorg thuis. Gaat die zorg ook
naar de Wmo?
Heeft uw kind zware AWBZ-zorg thuis, zonder indicatie voor verblijf? Op grond van de
indicatie wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning. Maar
vanwege de zwaarte van de zorg hoort uw kind misschien bij de doelgroep van de Wet
langdurige zorg (Wlz), die naar verwachting in 2015 ingaat.
Het wetsvoorstel voor de Wlz bevat een speciaal overgangsrecht voor jeugd die op
grond van hun zware zorgvraag naar de Wlz zouden kunnen, maar vanwege hun huidige
indicatie eerst naar gemeente en/of zorgverzekeraar gaan. Naar verwachting is begin
oktober bekend wat die regeling inhoudt. Dan krijgt u hierover meer informatie.
Het wetsvoorstel Wlz moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer.
Zodra er meer bekend is, komt er uitgebreide uitleg op deze website

Wat is intensieve kindzorg?
Intensieve kindzorg is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of
beperkingen. Het is een combinatie van bijvoorbeeeld verpleging, persoonlijke verzorging
en begeleiding.
De zorg kan thuis, in een kinderhospice of in een kinderdagverblijf gegeven worden.

Wat verandert er in 2015?
De intensieve kindzorg wordt vanaf 2015 vergoed door de zorgverzekeraar.
NB: Een deel van de kinderen en jongeren komt waarschijnlijk in aanmerking voor zorg
vanuit de Wet langdurige zorg. Deze wet is in behandeling bij de Tweede Kamer. Zodra
meer bekend is over de overgangsregeling, komt hierover meer informatie op deze site.
De informatie hieronder geldt voor de intensieve kindzorg die over gaat naar de
zorgverzekering.
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Overgangsrecht
De AWBZ-indicatie van uw kind wordt op 1 januari 2015 omgezet in een verwijzing
voor wijkverpleging. Uw kind krijgt dezelfde zorg als in 2014, en in principe van
dezelfde zorgaanbieder(s). U kunt de zorg nog steeds ‘in natura’ krijgen van een
thuiszorginstelling, of kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Veelgestelde vragen
Houden we dezelfde zorgverleners?
Koopt u zelf zorg in met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kiest u zelf uw
zorgverleners.
Krijgt u zorg in natura? Dan houdt u tot de einddatum op uw indicatie in principe
dezelfde zorgaanbieder. Daarna hangt dit af van uw zorgverzekering. Bij een naturapolis
bepaalt uw zorgverzekeraar uit welke zorgaanbieders u kunt kiezen. Bij een restitutiepolis
kiest u zelf.

Wat gebeurt er met pgb?
Vanaf 2015 heeft de zorgverzekering ook een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt
dus zelf zorg blijven inkopen.
Er komen wel nieuwe eisen. U moet een budgetplan maken. En u moet het pgb te
kunnen beheren: contracten afsluiten met zorgverleners, planningen maken wie wanneer
welke zorg geeft, controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden, enzovoort.
Verder moet de zorgvraag van uw kind voldoen aan een of meer van de volgende eisen:
¡ De zorg is nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
¡ De zorg moet op verschillende plaatsen geleverd worden, bijvoorbeeld thuis en in het
kinderdagverblijf.
¡ De zorg is moeilijk in te plannen omdat de tijden wisselen of omdat alleen hulp op
afroep nodig is.
¡ Uw kind moet 24 uur per dag direct hulp in buurt hebben, of kunnen oproepen.
¡ Uw kind heeft vaste zorgverleners nodig omdat hij of zij speciale zorg nodig heeft of
bijzondere hulpmiddelen gebruikt.
Voldoet u niet aan deze eisen? En heeft u in 2014 een pgb? Dan houdt u recht op een
pgb tot de einddatum op de AWBZ-indicatie, maar uiterlijk tot 1-1-2016.
Als u wel aan de eisen voldoet, blijft het pgb voor u beschikbaar. Zorgverzekeraars
kunnen wel verschillende tarieven gebruiken. Die tarieven bepalen de hoogte van
uw pgb. U kunt die tarieven vergelijken en zo nodig overstappen naar een andere
zorgverzekeraar.

Kan ik de indicatie nog verlengen?
In de nieuwe situatie hoeft u geen indicatie meer aan te vragen bij het Centrum
indicatiestelling zorg (CIZ). De zorgverzekeraar vergoedt intensieve kindzorg als u een
verwijzing heeft van een kinderarts of -verpleegkundige.
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Wat is persoonlijke verzorging?
Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen, aankleden en naar
het toilet gaan.

Wat verandert er in 2015?
Persoonlijke verzorging voor kinderen en jongeren gaat over naar de Jeugdwet.
Dit geldt niet voor: intensieve kindzorg, persoonlijke verzorging speciaal of palliatief
terminale zorg (PTZ). Deze zorg gaat naar de zorgverzekering.
De informatie hieronder gaat over persoonlijke verzorging in de Jeugdwet.

Overgangsrecht
Is de AWBZ-indicatie van uw kind nog geldig op 1-1-2015? Dan krijgt u te maken met
het overgangsrecht.
¡ Uw kind houdt recht op de zorg die in de AWBZ-indicatie staat.
¡ Uw kind krijgt die zorg indien mogelijk van dezelfde zorgaanbieder als in 2014.

Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het overgangsrecht?
Hoe lang het overgangsrecht duurt, hangt af van de einddatum op de AWBZ-indicatie
van uw kind.
¡ Is de einddatum in 2015? Dan stopt het overgangsrecht op die datum in 2015.
¡ Is de einddatum ná 1-1-2016? Dan stopt het overgangsrecht op 1-1-2016.
Het overgangsrecht stopt ook als de gemeente u een nieuw aanbod doet én u daarmee
akkoord gaat.

Houdt mijn kind dezelfde zorgverlener?
Volgens het overgangsrecht houden kinderen en jongeren zo mogelijk zorg van dezelfde
zorgaanbieder (bijvoorbeeld de thuiszorg). Die zorgaanbieder bepaalt welke personen bij
u thuis komen.
Heeft uw gemeente geen contract afgesloten met de zorghulpaanbieder van uw
kind? Dan moet uw gemeente bekijken of de zorgaanbieder van uw kind tijdens
het overgangsrecht toch de hulp kan blijven bieden. De wet zegt hierover: ‘indien
redelijkerwijs mogelijk’.

Wat gebeurt er met het pgb?
Heeft u op 31-12-2014 een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u dat houden
zolang het overgangsrecht duurt. De gemeente kan u vragen om over te stappen op
hulp in natura, maar u bent dat niet verplicht.
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Trekkingsrecht
U krijgt het pgb niet meer op uw eigen rekening gestort, maar de Sociale
Verzekeringsbank regelt de betalingen. Men noemt dit het ‘trekkingsrecht’. U moet
zorgovereenkomsten sluiten met de hulpverleners van uw kind. Meer informatie over
het trekkingsrecht en de zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale
Verzekeringsbank.

Nieuw pgb aanvragen
Heeft uw kind na afloop van de huidige indicatie nog ondersteuning nodig? Dan kunt
u weer een pgb aanvragen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de
Jeugdwet.
¡ U moet onderbouwen dat gewone hulp (‘in natura’) niet past bij de situatie van uw
kind.
¡ U moet een pgb kunnen beheren, dus u kunt bijvoorbeeld overeenkomsten afsluiten
en hulpverleners aansturen.
¡ U moet veilige en goede hulp inkopen.

Mijn kind krijgt zorg. Moet ik de gemeente bellen?
Zolang de AWBZ-indicatie geldig is, hoeft u geen contact op te nemen met de
gemeente. Uw gemeente regelt met de zorgaanbieders dat de zorg doorloopt. Of zorgt
ervoor dat uw pgb wordt uitbetaald.
Gemeenten kunnen gegevens over uw kind opvragen bij de zorgaanbieders. Bureau
Jeugdzorg en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geven ook informatie aan de
gemeenten. Dat geldt voor een beperkt aantal jongeren. Wilt u hier meer over weten?
Kijk dan bij (Medische) gegevens en privacy bij jeugdhulp.

Kan ik de indicatie nog verlengen in 2015?
Stopt de AWBZ-indicatie van uw kind in 2015? Dan stopt het overgangsrecht ook op die
datum. U kunt in 2015 geen AWBZ-zorg meer aanvragen.
Vanaf dat moment gelden de regels van de Jeugdwet voor uw kind. U kunt zich melden
bij uw gemeente voor ondersteuning. Het is verstandig om dat twee maanden voor de
einddatum te doen. De gemeente heeft namelijk 8 weken de tijd om te beslissen over
een eventuele aanvraag voor ondersteuning.

Wat gebeurt er met de langdurige indicaties?
Heeft uw kind een langdurige AWBZ-indicatie met een einddatum ná 1-1-2016? Dan
vervalt die indicatie toch op 1-1-2016.
Vanaf 1-1-2016 gelden de regels van de Jeugdwet voor uw kind. Heeft de gemeente in
oktober 2015 nog geen contact met u opgenomen? Neem dan zelf contact op met uw
gemeente. Het is verstandig om dat rond 1 november 2015 te doen. De gemeente heeft
namelijk 8 weken de tijd om te beslissen over een eventuele aanvraag.
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Mijn kind heeft zware AWBZ-zorg thuis. Gaat hij ook naar de Wmo?
Is het duidelijk dat uw kind zijn leven lang zorg en ondersteuning nodig zal hebben?
Of heeft hij voortdurend toezicht nodig? Dan is de kans groot dat hij hoort bij de
doelgroep van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz heeft een speciale regeling voor het
overgangsjaar. U kunt zelf kiezen of u hiervan gebruik wilt maken.

Mijn kind krijgt zware AWBZ-zorg thuis. Gaat die zorg ook
naar de Wmo?
Heeft uw kind zware AWBZ-zorg thuis, zonder indicatie voor verblijf? Op grond van de
indicatie wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning. Maar
vanwege de zwaarte van de zorg hoort uw kind misschien bij de doelgroep van de Wet
langdurige zorg (Wlz), die naar verwachting in 2015 ingaat.
Het wetsvoorstel voor de Wlz bevat een speciaal overgangsrecht voor jeugd die op
grond van hun zware zorgvraag naar de Wlz zouden kunnen, maar vanwege hun huidige
indicatie eerst naar gemeente en/of zorgverzekeraar gaan. Naar verwachting is begin
oktober bekend wat die regeling inhoudt. Dan krijgt u hierover meer informatie.
Het wetsvoorstel Wlz moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer.
Zodra er meer bekend is, komt er uitgebreide uitleg op deze website.

Wat is verpleging?
Verpleging is bijvoorbeeld: wondverzorging, een injectie geven of thuisbeademing.
Vaak levert een thuiszorginstelling die zorg. Of u koopt de zorg zelf in met een
persoonsgebonden budget (pgb).

Wat verandert er in 2015?
Vanaf 2015 heet deze zorg wijkverpleging. Uw kind krijgt te maken met de
wijkverpleegkundige. En de zorgverzekeraar gaat deze zorg vergoeden.

Overgangsrecht
Op 1 januari 2015 wordt de AWBZ-indicatie een verwijzing voor wijkverpleging. Uw kind
houdt recht op verpleging. Ook de einddatum van de indicatie blijft geldig.
De AWBZ geldt vanaf 1 januari niet meer voor uw kind. De zorg wordt direct geleverd
volgens de regels van de zorgverzekeringswet.

Veelgestelde vragen
Houdt mijn kind dezelfde verpleegkundige?
Uw zorgverzekeraar zorgt ervoor dat de AWBZ-indicatie van uw kind op 1 januari 2015
direct verandert in recht op wijkverpleging. Begin 2015 zal dezelfde zorgaanbieder
komen als eind 2014. Of u koopt de zorg zelf in met uw persoonsgebonden budget.
In de loop van 2015 zal de wijkverpleegkundige langs komen. Zij bekijkt of de huidige
zorg goed aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Zo nodig past zij de zorg aan.
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Wat gebeurt er met het pgb?
Koopt u nu zelf verpleging in met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u een
pgb houden. Dit overgangsrecht duurt tot de einddatum op de AWBZ-indicatie, maar
maximaal een jaar (tot 1-1-2016). U mag ook overstappen naar zorg in natura, als u dat
wilt.
Vanaf 2015 zijn er nieuwe, strengere eisen voor mensen die zelf wijkverpleging inkopen
met een pgb.
U moet een budgetplan maken en in staat zijn om het pgb te beheren. Dat houdt onder
meer in: contracten afsluiten met zorgverleners, planningen maken wie wanneer welke
zorg geeft, controleren of zorgverleners zich aan de afspraken houden, enzovoort.
Verder moet een of meer van de volgende eisen voor uw kind gelden:
¡ De zorg is nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
¡ De zorg moet op verschillende plaatsen geleverd worden.
¡ De zorg is moeilijk in te plannen omdat de tijden wisselen of omdat alleen hulp op
afroep nodig is.
¡ Uw kind moet 24 uur per dag direct hulp in buurt hebben, of kunnen oproepen.
¡ Uw kind heeft vaste zorgverleners nodig vanwege speciale zorg of bijzondere
hulpmiddelen.
Deze voorwaarden gelden pas als het overgangsrecht van uw kind stopt.
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een pgb blijven gebruiken.
Voldoet u niet aan die eisen, maar heeft uw kind wel een verwijzing voor wijkverpleging?
Dan vergoedtt uw verzekeraar zorg in natura. Of geeft een vergoeding via restitutie (als u
een restitutiepolis heeft).

Mijn kind krijgt zorg. Moet ik mijn verzekeraar bellen?
U hoeft geen contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar regelt
dat de AWBZ-indicatie van uw kind wordt omgezet in een verwijzing voor wijkverpleging.

Moet ik zelf betalen voor wijkverpleging?
Wijkverpleging valt onder de zorgverzekering. Iedereen betaalt hiervoor, namelijk via de
maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar.
Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets
extra.

Hoe gaat het na 2015?
Vanaf 2015 zit wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Na afloop
van het overgangsrecht heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts of
wijkverpleegkundige.
De wijkverpleegkundige bespreekt hoeveel zorg uw kind nodig heeft. De zorgverzekeraar
vergoedt die hulp. U kunt dan ook (weer) een persoonsgebonden budget (pgb)
aanvragen, als u de zorg zelf wilt inkopen.
Waar u andere vormen van zorg kunt aanvragen, vindt u in Regelhulp.nl.
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Heeft uw kind zware AWBZ-zorg thuis, zonder indicatie voor verblijf?
Op grond van de indicatie wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de
ondersteuning. Maar vanwege de zwaarte van de zorg hoort uw kind misschien bij de
doelgroep van de Wet langdurige zorg (Wlz), die naar verwachting in 2015 ingaat.
Het wetsvoorstel voor de Wlz bevat een speciaal overgangsrecht voor jeugd die op
grond van hun zware zorgvraag naar de Wlz zouden kunnen, maar vanwege hun huidige
indicatie eerst naar gemeente en/of zorgverzekeraar gaan. Naar verwachting is begin
oktober bekend wat die regeling inhoudt. Dan krijgt u hierover meer informatie.
Het wetsvoorstel Wlz moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer.
Zodra er meer bekend is, komt er uitgebreide uitleg op deze website.

Wat is AWBZ-zorg op school?
AWBZ-zorg op school is begeleiding en/of persoonlijke verzorging en/of verpleging
tijdens onderwijsuren op school. Dit is extra ondersteuning, bovenop de zorg die school
biedt.

Wat verandert er in 2015?
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding en persoonlijke verzorging.
Dit staat in de Jeugdwet. U kunt dan geen individuele afspraken meer maken met
de school. Gemeenten regelen de ondersteuning met de samenwerkingsverbanden
passend onderwijs.
Voor leerlingen boven de 18 jaar komt de hulp uit de Wmo (gemeente) en/of
zorgverzekering.

Verpleging op school
Verpleging tijdens onderwijs valt vanaf 2015 onder de zorgverzekering. Hierover moet u
wel zelf de afspraken maken met school.

Wat is AWBZ-zorg met verblijf?
AWBZ-zorg met verblijf is wonen met zorg in een AWBZ-instelling. Uw kind woont
bijvoorbeeld in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een
zintuiglijke beperking of een meervoudige beperking.

Wat verandert er in 2015?
Vanaf 2015 komt deze zorg deels onder de Jeugdwet. Die wet gaat over zorg voor
kinderen en jongeren die ondersteuning krijgen met als doel weer zelfstandig te kunnen
leven. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk.
Daarnaast is er het wetsvoorstel Wet langdurige zorg. Die regelt dat kinderen (en
volwassenen) die hun leven lang veel zorg nodig hebben, in een zorginstelling kunnen
wonen of thuis intensieve zorg krijgen.
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Overgangsrecht
Voor alle kinderen met een indicatie voor verblijf in een AWBZ-instelling geldt het
overgangsrecht. Zij houden dezelfde zorg in dezelfde instelling. Dit overgangsrecht duurt
tot de einddatum op de indicatie, maar uiterlijk tot 1-1-2016.
Daarna kunnen kinderen en jongeren die onder de Jeugdwet vallen, ondersteuning
aanvragen bij hun gemeente. Voor kinderen en jongeren die onder de Wet langdurige
zorg gaan vallen, volgt later meer informatie (na behandeling van dit wetsvoorstel in de
Tweede en Eerste Kamer).

Welke zorg gaat naar welke wet?
Kinderen en jongeren met een indicatie voor AWBZ-Verblijf hebben een
zorgzwaartepakket. Dat is een beschrijving van de zorg die zij nodig hebben. Het
zorgzwaartepakket bepaalt naar welke wet zij overgaan.
Deze zorgzwaartepakketten gaan over naar de Jeugdwet:
¡ Verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) 1 t/m 3
¡ Licht verstandelijke gehandicaptenzorg (LVG) 1 t/m 5
¡ Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 1 t/m 7
De andere zorgzwaartepakketten gaan naar verwachting over naar de Wet langdurige
zorg. Deze wet moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer. Later volgt
hierover meer informatie.

Zware AWBZ-zorg thuis zonder verblijfsindicatie
Heeft uw kind zware AWBZ-zorg thuis, zonder indicatie voor verblijf? Op grond van de
indicatie wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning. Maar
vanwege de zwaarte van de zorg hoort uw kind misschien bij de doelgroep van de Wet
langdurige zorg (Wlz), die naar verwachting in 2015 ingaat.
Het wetsvoorstel voor de Wlz bevat een speciaal overgangsrecht voor jeugd die op
grond van hun zware zorgvraag naar de Wlz zouden kunnen, maar vanwege hun huidige
indicatie eerst naar gemeente en/of zorgverzekeraar gaan. Naar verwachting is begin
oktober bekend wat die regeling inhoudt. Dan krijgt u hierover meer informatie.

Kan ik jeugdhulp blijven inkopen met een pgb?
Koopt u nu zelf AWBZ-zorg in voor uw kind? In de Jeugdwet blijft een
persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk. U moet wel voldoen aan enkele
voorwaarden:
¡ U moet aangeven waarom ondersteuning ‘in natura’ niet geschikt is voor uw kind.
¡ U moet een pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
¡ U moet zorg inkopen die goed en veilig is.
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Hoe kan ik aantonen dat het pgb nodig is?
De gemeente zal u eerst een ‘maatwerkvoorziening’ aanbieden (ondersteuning in
natura). U moet bekijken of die maatwerkvoorziening geschikt is. Bijvoorbeeld door te
overleggen met de organisatie die de maatwerkvoorziening zou leveren.
Is die voorziening niet geschikt? Dan schrijft u op hoe u dit onderzocht heeft. En waarom
het persoonsgebonden budget echt nodig is in uw situatie.

Pgb niet meer op eigen bankrekening
U krijgt het pgb niet meer op uw eigen rekening gestort, maar de Sociale
Verzekeringsbank regelt de betalingen. Men noemt dit het ‘trekkingsrecht’. U moet
zorgovereenkomsten sluiten met de hulpverleners van uw kind. Meer informatie over
het trekkingsrecht en de zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale
Verzekeringsbank.

Nieuw pgb aanvragen
Heeft uw kind na afloop van de huidige indicatie nog ondersteuning nodig? Dan kunt
u weer een pgb aanvragen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de
Jeugdwet.
¡ U moet aangeven waarom ondersteuning ‘in natura’ niet geschikt is voor uw kind.
¡ U moet een pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
¡ U moet zorg inkopen die goed en veilig is.

Pgb duurder dan zorg in natura?
Ondersteuning inkopen met een pgb komt soms duurder uit dan de ondersteuning in
natura. De gemeente mag dan besluiten om het bedrag van uw pgb gelijk te stellen aan
de kosten van de ondersteuning in natura. U betaalt de extra kosten dan zelf.

Hulp uit het eigen sociale netwerk inkopen
In principe kunt u ondersteuning uit het eigen sociale netwerk blijven inkopen. Dit zijn
bijvoorbeeld ouders, andere familieleden, buren, enzovoort. Gemeenten kunnen hier
wel eisen aan stellen. Uw gemeente kan aangeven in welke situaties en onder welke
voorwaarden u het pgb in het sociale netwerk mag besteden.
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Pgb voor zware AWBZ-zorg thuis
Heeft uw kind zware AWBZ-zorg thuis, zonder indicatie voor verblijf? Op grond van de
indicatie wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning. Maar
vanwege de zwaarte van de zorg hoort uw kind misschien bij de doelgroep van de Wet
langdurige zorg (Wlz), die naar verwachting in 2015 ingaat.
Het wetsvoorstel voor de Wlz bevat een speciaal overgangsrecht voor jeugd die op
grond van hun zware zorgvraag naar de Wlz zouden kunnen, maar vanwege hun huidige
indicatie eerst naar gemeente en/of zorgverzekeraar gaan. Naar verwachting is begin
oktober bekend wat die regeling inhoudt. Dan krijgt u hierover meer informatie.
Het wetsvoorstel Wlz moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer.
Zodra er meer bekend is, komt er uitgebreide uitleg op deze website.
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PRIVACY
Krijgt de gemeente persoonlijke gegevens van mijn kind?
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de zorg voor uw kind doorgaat. Daarvoor
moet de gemeente weten welke zorg uw kind nu krijgt. Om de privacy van uw kind
te beschermen, is vastgelegd welke informatie de gemeente mag krijgen, en wie die
informatie mag geven.
De overheid levert de informatie aan gemeenten als:
¡ Uw kind een persoonsgebonden budget (pgb) heeft;
¡ Uw kind op een wachtlijst voor jeugdhulp staat;
¡ U een aanvraag voor jeugdhulp heeft gedaan en op 31 december 2014 nog geen
beschikking heeft.
Het is mogelijk dat gemeenten ook gegevens nodig hebben van andere jeugdigen. In
de Jeugdwet is geregeld dat zij die aan de zorgaanbieders in hun werkgebied kunnen
vragen.

Kan ik hier bezwaar tegen maken?
Nee, dat is niet mogelijk. In de Jeugdwet staat dat gemeenten de benodigde gegevens
kunnen krijgen zonder uw toestemming.

Krijgt de gemeente het medisch dossier?
Nee, gemeenten krijgen geen medische dossiers. Zij mogen dat alleen opvragen als u
hiervoor zelf toestemming geeft.

Mag mijn gemeente gegevens doorgeven?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de privacy van uw kind en moeten zorgvuldig
omgaan met persoonlijke gegevens. Gemeenten mogen die gegevens alleen doorgeven
aan anderen wanneer u daar toestemming voor geeft. Ook moet de uitwisseling
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taak.
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WACHTLIJSTEN
Uw kind heeft een indicatie (of verwijzing) voor jeugdhulp, maar krijgt die hulp nog niet.
Hij of zij staat op een wachtlijst. Op 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg. Wat
gebeurt er dan met de indicatie of de verwijzing van uw kind?

Wachtlijst voor zorg thuis en zorg op afspraak
Vanaf 1-1-2015 is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat uw kind de juiste hulp krijgt.
Dit staat in het overgangsrecht van de Jeugdwet. Uw kind houdt recht op de hulp die in
de indicatie of verwijzing staat.
De gemeente moet ervoor zorgen dat uw kind die hulp krijgt. De gemeente kan bepalen
welke jeugdhulpaanbieder die zorg gaat leveren.

Wachtlijst voor opname in instelling
AWBZ-indicaties voor zorg met verblijf bij lichamelijke, zintuiglijke of ernstige
verstandelijke beperkingen worden waarschijnlijk omgezet naar een indicatie voor
de Wet langdurige zorg. Uw kind houdt recht op de zorg die in de AWBZ-indicatie
staat. Eventuele overbruggingszorg blijft hetzelfde als in 2014. Het wetsvoorstel Wlz is
overigens nog in behandeling bij de Tweede Kamer.
Staat uw kind op een wachtlijst voor opname in een zorginstelling vanwege:
¡ een psychiatrische aandoening (GGZ zorgzwaartepakket),
¡ een lichte verstandelijke beperking (LVG zorgzwaartepakket), of
¡ een verstandelijke beperking (VG zorgzwaartepakket 1-3)?
Dan gaat die zorg over naar de Jeugdwet. Uw kind houdt recht op de zorg die in de
indicatie staat; de gemeente wordt verantwoordelijk voor de betaling van die zorg.
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TOEGANG
Wat is toegang tot jeugdhulp?
Vanaf 2015 organiseren gemeenten de toegang tot jeugdhulp. Dat betekent dat u voor
jeugdhulp en ondersteuningsvragen straks in uw gemeente terecht kunt.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor:
¡ advies over jeugdhulp (samen met de jeugdige nagaan welke hulp het beste past);
¡ bepalen van jeugdhulp (samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen);
¡ deskundige toeleiding naar jeugdhulp (ervoor zorgen dat de jeugdige ook terecht kan
bij de gekozen hulp)
¡ het inzetten van de juiste hulp (ervoor zorgen dat de jeugdige de hulp ook
daadwerkelijk krijgt).
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat dit goed wordt georganiseerd. Zij hoeven niet
alles zelf uit te voeren, maar kunnen daarvoor deskundige organisaties inschakelen.
Gemeenten moeten zich houden aan de eisen uit de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet,
en ervoor zorgen dat het werk door goed opgeleide mensen gedaan wordt. Veel
gemeenten hebben nu al een Centrum voor jeugd en gezin (CJG) waarin verschillende
jeugdorganisaties samenwerken.

Voor welke hulp regelt de gemeente de toegang?
¡ Preventie.
¡ Jeugdhulp.
¡ Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).
¡ Toeleiding naar kinderbeschermingsmaatregelen. De gemeente is verantwoordelijk
voor het signaleren van onveilige opvoed- en opgroeisituaties. Daarvoor regelt de
gemeente dat één of meerdere organisaties een Verzoek Tot Onderzoek bij de Raad
voor de Kinderbescherming kunnen doen. Op grond daarvan kan de kinderrechter een
kinderbeschermingsmaatregel opleggen.
¡ De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen.
Dat wil zeggen: gemeenten moeten zorgen dat er voldoende en deskundige hulp is
om die maatregelen (en de daarmee samenhangende jeugdhulp) uit te voeren.
Hoe die toegang wordt georganiseerd, zal per gemeente verschillen.
In sommige gemeenten werkt een sociaal wijkteam in de buurt, met een integrale
benadering. Andere gemeenten nemen het Centrum voor Jeugd en Gezin als basis. U
kunt daar dan terecht voor hulp die bij uw situatie past.

Kan mijn arts ook verwijzen?
Ja, in de Jeugdwet staat dat jeugdhulp ook mogelijk is met een verwijzing van een
huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
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Wanneer is er meer bekend?
Gemeenten moeten in hun beleidsplan en verordening aangeven hoe zij de
toegang vormgeven. Deze moeten voor 1 november 2014 zijn vastgesteld door de
Gemeenteraad.
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CLIENTONDERSTEUNING
Wat is cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning helpt jeugdigen en hun ouders om zo veel mogelijk zelf de regie te
houden (zelf te bepalen welke hulp ze krijgen).
Cliëntondersteuners kunnen helpen om:
¡ de hulpvraag duidelijker te krijgen
¡ keuzes te maken
¡ de juiste hulp te organiseren
¡ verschillende hulpsoorten en op elkaar af te stemmen.
Cliëntondersteuning duurt in principe maar kort. De duur is afhankelijk van de vragen
waar ouders en jongeren mee zitten. Ook kan cliëntondersteuning meerdere keren nodig
zijn.
Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn.

Wat verandert er in 2015?
Tot eind 2014 is de cliëntondersteuning voor jeugd met een beperking landelijk geregeld.
Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis
en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor
cliëntondersteuning van jeugd die onder de Jeugdwet valt.
Cliëntondersteuning moet gratis en onafhankelijk beschikbaar zijn. Uw gemeente kan u
hierover meer informatie geven.
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CERTIFICERING
Certificering voor jeugdbescherming
De jeugdbescherming is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Daarom
stelt de overheid extra eisen aan de instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen
uitvoeren.
Alle instellingen die jeugdbescherming willen blijven uitvoeren moeten een certificaat
halen. Zij moeten daarvoor aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier
waarop een gezinsvoogd werkt. Alle eisen staan in een document. We noemen dit
document het ‘normenkader’. Instellingen die het certificaat hebben gehaald, noemen
we ‘gecertificeerde instellingen’.

Certificering voor jeugdreclassering
Ook in aanraking komen met politie of justitie is ingrijpend. Daarom moeten ook
instellingen die de jeugdreclassering uitvoeren vanaf 2015 een certificaat halen.

Veelgestelde vragen
Waarom worden Bureaus Jeugdzorg gecertificeerd?
Bureaus Jeugdzorg en gespecialiseerde instellingen (zoals de William Schrikker Groep
en het Leger des Heils) voeren jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Vanaf 2015
stelt de overheid extra eisen aan organisaties die zich hier mee bezig houden.

Wie certificeert de Bureaus Jeugdzorg?
Het keurmerkinstituut certificeert de instellingen die OTS-en, voogdij en
jeugdreclassering willen uitvoeren.

Is mijn Bureau jeugdzorg gecertificeerd?
Alle Bureaus Jeugdzorg hebben zich aangemeld voor certificering en het proces loopt.
Een aantal instellingen voldoet al grotendeels aan de eisen.
Op de website van het keurmerkinstituut kunt u een overzicht zien.

Wat gebeurt er als een Bureau jeugdzorg niet is gecertificeerd?
Dan mag deze organisatie na 2015 officieel geen OTS, voogdij en jeugdreclassering
meer uitvoeren. Maar we gaan er vanuit dat de meeste instellingen op tijd gecertificeerd
zullen zijn.

Waarom verandert mijn Bureau Jeugdzorg van naam?
Vanaf 2015 zijn de instellingen niet meer verplicht om ‘Bureau Jeugdzorg’ te heten. De
organisaties mogen vanaf 2015 zelf een naam kiezen, maar moeten wel gecertificeerd
zijn. Daarom is de algemene naam ‘gecertificeerde instellingen’, en heeft iedere instelling
daarnaast zijn eigen naam.
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