Deeltijdverblijf
Deels thuis en deels in e
 en zorginstelling wonen
Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een instelling wonen.
Deeltijdverblijf biedt (ouders van) cliënten meer flexibiliteit in het
combineren van zorg thuis en in een instelling. Hiermee blijft zorg
thuis langer haalbaar en/of is een geleidelijke overgang naar volledig
verblijf mogelijk

Voor wie?

Hoe werkt deeltijdverblijf?

Voor cliënten (jeugd en volwassenen)

• U kunt thuis wonen wekelijks afwis

met een Wlz indicatie.

selen met verblijf in een instelling .
• Het gaat om gemiddeld 3 ½ ,4 of
4 ½ etmalen per week verblijf in de

Medische zorg

instelling.
• Voor de zorg thuis kunt u kiezen tussen zorg in natura

U(w kind) houdt de eigen huisarts en
apotheek. Medische basiszorg die de

of een pgb
• Verblijf wordt rechtstreeks geregeld via het

instelling levert wordt betaald via de
zorgverzekering. De instelling schakelt

zorgkantoor
• Voor dagbesteding kunt u kiezen tussen zorg in

dan met uw huisarts en apotheek.

natura of pgb
• Hulpmiddelen worden vergoed door de gemeente ,
zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Eigen bijdrage

• Kijk hiervoor op www .informatielangdurigezorg.nl

Cliënten van 18 jaar en ouder betalen
al een eigen bijdrage voor Wlz zorg
De eigen bijdrage kan veranderen als
u kiest voor deeltijdwonen Dit hangt af
van het gemiddelde aantal etmalen verblijf per week:
– 3,5 etmalen per week: lage eigen bijdrage
>3,5 etmalen per week: hoge eigen bijdrage
Meer informatie: www.hetcak.nl/regelingen/zorg vanuit
de wlz

ZORG

Inschrijving gemeente
Woont u of uw kind meer etmalen in de
instelling dan thuis? Vraag uw gemeen
te om een briefadres zodat u de post
op uw huisadres kunt blijven ontvangen
als u dat wilt.

Hoe organiseert u deeltijdverblijf
• Vraag of uw zorgaanbieder deeltijdverblijf aanbiedt
of informeer bij het zorgkantoor naar de mogelijkheden
• Uw zorgaanbieder helpt u met de aanvraag van een Wlz indicatie (als u die nog niet heeft).
• Uw zorgaanbieder helpt u met de aanvraag van deeltijdverblijf bij het zorgkantoor.
• Het zorgkantoor beoordeelt of deeltijdverblijf in uw situatie doelmatig en verantwoord is.

Een toelichting op cursief gedrukte woorden vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl.
Daar staan ook veelgestelde vragen over deeltijdverblijf.

