Verblijf in een instelling
Omschrijving
Soms kunt u niet meer (helemaal) zelfstandig wonen. U kunt dan binnen een instelling gaan
wonen. Opname in een instelling kan om verschillende redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld
omdat de verzorging thuis te zwaar wordt en familie of vrienden (mantelzorg) die niet meer
op kunnen brengen, of omdat iemand door ernstige gedragsproblemen of dementie een
gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving.
In een instelling krijgen ze therapie, bescherming en toezicht.
Verblijf valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en wordt ook wel zorg met verblijf of
intramurale zorg genoemd.
Wat valt onder verblijf
Onder verblijf valt:
• langdurig verblijf (wonen)
• tijdelijk verblijf;
• logeren voor een dag én nacht;
• beschermd wonen (verblijf zonder behandeling: Wmo)
Bij kortdurend verblijf staan centraal:
• herstel;
• het draaglijk maken van de gevolgen van de aandoening of beperking;
• het ontlasten van de mantelzorg.
Bij langdurig verblijf staan centraal:
• het garanderen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven;
• het toezicht houden.
Verblijf voor Jeugd
Er zijn speciale logeerhuizen voor kinderen met ADHD en/of autisme. Hier is een duidelijke
structuur, vaste regels en een min of meer vast dagprogramma.
Er zijn ook logeerhuizen voor jeugd met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
beperking. Instellingen voor gehandicaptenzorg bieden vaak ook een logeeropvang.
Logeeropvang voor jeugd valt onder de jeugdwet. U kunt voor jeugdhulp bij de gemeente
terecht.
Heeft uw kind een ernstige lichamelijke zintuiglijke of verstandelijke beperking en krijgt uw
kind Wlz zorg thuis? Dan wordt de logeeropvang uit de wet langdurige zorg betaald.
Verblijf voor volwassenen
Daarnaast is er logeeropvang mogelijk voor volwassenen. Op grond van het Wmo 2015
kunnen gemeente logeeropvang bieden aan cliënten die zelfstandig wonen met
ondersteuning en zorg uit de Wmo 2015 en/of zorgverzekering. De logeeropvang is bedoeld
om mantelzorgers te ontlasten.
Voor volwassenen met Wlz-zorg die thuis wonen, wordt de logeeropvang betaald uit de Wet
langdurige zorg. Heeft u een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg dan kunt u daarmee
logeeropvang inkopen, maar alleen bij toegelaten instellingen.
Verblijf vanwege psychiatrische aandoening
Als u in een instelling verblijft voor behandeling van een psychiatrische aandoening, dan
betaalt de zorgverzekeraar de eerste 3 jaar van een opname met GGZ-behandeling.
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Voor de Wet langdurige zorg geldt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is
afhankelijk van uw leeftijd, uw inkomen, uw vermogen en uw gezinssamenstelling. Het
Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage.
Vergoedt de zorgverzekeraar uw zorg en behandeling, hoeft u net als nu geen eigen bijdrage
te betalen. U heeft wel een verplicht eigen risico. In 2017 is het eigen risico € 375,--. Dat
betekent dat u de eerste € 375,-- voor zorg uit het basispakket zelf betaalt.
Verblijf in een beschermde woonomgeving zonder behandeling, valt onder de Wmo. Zie
hiervoor: Beschermd wonen.
Voor wie is verblijf in een instelling bedoeld
Verblijf is bedoeld voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben en niet (meer)
zelfstandig thuis kunnen wonen.
Indicatie nodig
Ja, om in aanmerking te komen voor verblijf, is een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg
nodig.
Aanvraagprocedure
U kunt uw aanvraag zowel telefonisch als schriftelijk bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) stellen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door CIZ. Het CIZ bepaalt aan de
hand van een onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden of u in aanmerking komt
voor verblijf in een zorginstelling. Zo nodig komt een medewerker van het CIZ daarvoor ook
bij u thuis.
Eigen bijdrage
Ja, als men 18 jaar of ouder is, dan is men wettelijk verplicht om mee te betalen aan de
kosten van deze zorg. Dit is de zogenaamde bijdrageregeling zorg met verblijf. In deze
regeling staat hoeveel u moet betalen en hoe de bijdrage wordt berekend.
Er zijn twee verschillende eigen bijdragen; een lage bijdrage en een hoge bijdrage.
De eerste zes maanden van verblijf betaalt u de lage bijdrage. Dit is de zogenaamde
wachttijd. Na de wachttijd hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of
hoge bijdrage verschuldigd bent. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen, uw
gezinssamenstelling en uw indicatie.
Zelf uw eigen bijdrage berekenen
U kunt op www.hetcak.nl, de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) –
Bijzondere Zorgkosten via een rekenprogramma uw eigen bijdrage berekenen.
Meer informatie
Meer informatie over wanneer de eigen bijdrage betaalt moet worden, het geld terug
ontvangen van de belastingdienst, bijzondere bijstand en andere regelingen kunt u nalezen
op www.wegwijzerloket.nl.
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
(ook voor het leveren van zorg vanuit de Wlz aan huis, PGB)
Avoord Zorg en Wonen
Adres:
San Francescolaan1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
076-5325100
Email:
info@avoord.nl
Website:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar:
Ja

Etten-Leur/Zundert

Surplus
Adres:

Etten-Leur/Zundert

Telefoon:
Fax:
Email:
Website:
Folder beschikbaar:

Pastoor van Kessellaan 7
4761 BH Zevenbergen
0168-32 33 50
0168-32 58 18
info@surpluszorg.nl
www.surpluszorg.nl
Ja
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Thuiszorg West Brabant
Adres:
Belder 2-4
4704 RK Roosendaal
Telefoon:
0165-560200
Email:
info@twb.nl
Website:
www.twb.nl
Folder beschikbaar:
Ja

Etten-Leur

Thebe
Adres:

Etten-Leur/Zundert

Telefoon:
Email:
Website:
Folder beschikbaar:

Gijselweer 26
4942 AJ Raamsdonkveer
0900 1133555
info@thebe.nl
www.thebe.nl
Ja
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