Welke hulp heeft uw kind nodig?
jeugdwet

Ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblemen,
psychische hulp of behandeling, begeleiding of
persoonlijke verzorging i.v.m. een somatische
aandoening, een verstandelijke, lichamelijke
of zintuiglijke beperking

zorgverzekeringswet (zvw)

wet langdurige
zorg (wlz)

Medisch zorg
of behandeling

Verpleging

Behandeling:
leren omgaan
met een
zintuiglijke
beperking

Blijvend
24-uurszorg
of toezicht nodig

Procedure

Gesprek met gemeente (wijkteam,
CJG of Wmo-loket) of verwijzing /
behandeling huisarts / jeugdarts /
medisch specialist

Huisarts:
verwijzing of
behandeling

Wijkverpleegkundige:
indicatiestelling

Arts: verwijzing

CIZ: indicatiestelling

Soort hulp

Passend aanbod, algemene of
individuele voorzieningen
Mantelzorgondersteuning
Opvoed- en opgroeiproblemen
• opvoedcursus/training
• hulp thuis
• behandeling i.v.m. een licht verstandelijke beperking, thuis of instelling
• kortdurend verblijf/ respijtzorg
• verblijf bij pleegouder
• verblijf in instelling
Begeleiding
• dagbesteding (in een groep)
• individuele begeleiding
Persoonlijke verzorging
• hulp bij het opstaan, wassen,
aankleden en naar het toilet gaan
Psychische hulp of behandeling
• behandeling van psychische
problemen en stoornissen
• behandeling van ernstig
enkelvoudige dyslexiezorg
• begeleiding
• verblijf in instelling
Vervoer naar instelling
(onder voorwaarden)

Huisartsenzorg
of somatische
medisch
specialistische
zorg

Wijkverpleging

Behandeling
individueel of in
een groep om te
leren omgaan met
een zintuiglijke
beperking

Recht op een
samenhangend pakket
van Wlz-zorg, thuis
(pgb en/of natura)
of in een zorginstelling

bijvoorbeeld
• verpleging
• intraveneuse
medicatie
toediening
• lichaamsgebonden
verzorging
• intensieve
kindzorg
• palliatief
terminale zorg

Behandeling individueel
of in een groep om te
leren omgaan met een
lichamelijke beperking
Vervoer naar instelling
Deze hulp kan ook in het
kader van een kinderbeschermingsmaatregel
of jeugdreclassering
plaatsvinden

Deze hulp kan ook in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering
plaatsvinden

Bijzonderheden

Sommige psychische zorg in aanvullende
zorgverzekering van enkele verzekeraars
(bijvoorbeeld: speltherapie).
Huisarts > basispakket zorgverzekering
Jeugdarts > Wet PG
Medicatie > basispakket zorgverzekering

Heeft uw kind andere hulpvragen of is uw situatie anders?
Kijk dan op Regelhulp.nl, de wegwijzer van de overheid naar
zorg en ondersteuning.

Basispakket of
aanvullende
zorgverzekering

Basispakket
zorgverzekering

Basispakket of
aanvullende
zorgverzekering

Behandeling om
te leren omgaan
met lichamelijke
beperking kind:
tijdelijk in subsidieregeling extramurale
behandeling onder de
Wlz in afwachting van
onderbrengen in Zvw.

Voor mensen met een nog geldige indicatie op grond van de AWBZ, Wet op de Jeugdzorg
of Zvw (Jeugd-GGZ) gelden overgangsrechten. Kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl voor
meer informatie. Of bel het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd: 0800 0126.

