VERBLIJF IN EEN INSTELLNG

Beschrijving
Heeft u blijvend veel zorg nodig, bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of uw leeftijd?
En kunt u niet meer zelfstandig wonen? Dan is een verblijf in een instelling misschien iets
voor u.

Voor wie is verblijf in een instelling bedoeld?
Zorginstellingen zijn er voor jongeren en volwassenen die:
•
•

altijd toezicht nodig hebben
24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben.

Welke soorten instellingen zijn er?
U kunt in verschillende soorten instellingen zorg ontvangen, zoals in een:
•
•
•
•
•
•
•

verpleeghuis
verzorgingshuis
instelling voor verstandelijk gehandicapten
gezinsvervangend tehuis
jeugdinstelling
GGZ-instelling (zorg met behandeling)
instelling voor beschermd wonen

Kortdurende zorg / Eerstelijnsverblijf (ELV)
Bij sommige instellingen is een tijdelijk verblijf mogelijk voor mensen die vanwege medische
redenen (medische noodzaak) tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dat heet een eerstelijns
verblijf (ELV) of kortdurende zorg en wordt betaald vanuit de basisverzekering. Een tijdelijk
verblijf is maximaal 3 maanden. Soms is een verlenging mogelijk. Vraag uw zorgverzekeraar
naar de mogelijkheden.
Uw huisarts of de medisch specialist bekijkt of een kort verblijf in een zorginstelling nodig is.
Zo ja, dan geeft uw huisarts hiervoor een indicatie.

Heb ik een indicatie nodig?
Voor langdurig verblijf in een instelling heeft u een Wlz indicatie nodig. Deze indicatie vraagt
u aan bij het CIZ (CIZ.nl) als u door een ziekte of beperking niet meer thuis kunt wonen.
Voor een opname in een ggz-instelling is een verwijzing nodig van de huisarts of de GGZbehandelaar. Na verwijzing volgt een intake-gesprek bij de ggz-instelling. Bij dat gesprek
wordt nog eens gekeken of een opname echt het beste is.
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Instelling voor beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale
problemen. Dan valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U regelt beschermd
wonen bij uw gemeente.

Wat is de eigen bijdrage?
Er zijn 2 soorten eigen bijdragen in de Wet langdurige zorg: een lage en een hoge eigen
bijdrage. De hoge eigen bijdrage betaalt u wanneer u langer dan 4 maanden opgenomen
bent in een instelling voor langdurige zorg. Bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Of als u
woont in een instelling voor beschermd wonen.
Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog
uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag is een schatting. En kan afwijken van het bedrag
dat u uiteindelijk moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact
opnemen met het CAK.
Opname met behandeling in een ggz-instelling wordt (maximaal 3 jaar) vergoed door de
zorgverzekeraar. Als er echt een verblijf voor langer dan 3 jaar nodig is, wordt dat betaald
vanuit de Wet langdurige zorg. Men noemt dat een GGZ-B indicatie.

Contactgegevens
Avoord Zorg en Wonen
Website: www.avoord.nl
Surplus
Website: www.surplus.nl
Thuiszorg West Brabant
Website: www.twb.nl
Thebe
Website: www.thebe.nl
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