
Kwetsbare oudere thuiswonend

Indica'estelling 
Gemeente - Wmo loket 

Indica'estelling 
Wijkverpleegkundige

Indica'estelling CIZ 
ZZP 4 - 5- 6 al'jd  
‘zonder behandeling’

Indica'estelling CIZ 
ZZP 4 - 5- 6 al'jd  
‘zonder behandeling’

Zorginstelling waar de oudere op de wachtlijst staat is mede 
verantwoordelijke voor organiseren van (8jdelijke) opname. 

WMO Zvw Wlz mpt Wlz vpt

Leeswijzer : de blauwe vlakken markeren ouderen die onder de medische zorg van de huisarts vallen

Beoordeling SO  
of geriater 
medische zorg SO

Beoordeling & 
medische zorg SO

Beoordeling & 
medische zorg  
huisarts

Kwetsbare oudere tijdelijk verblijf

Retour naar huis lijkt haalbaar Crisis moet acuut ontstaan zijn < 24 uur geleden 

App zorgbed Midden-Brabant

?

Beoordeling & medische 
zorg SO

Spoedbed 
soma'ek/PG

Beoordeling GGZ crisisdienst 
medische zorg GGZ

Crisisbed 
psychiatrie

ELV laag ELV hoog GRZ

Beoordeling SO Aanvraag via GGZ 
crisisdienst bij acuut 
gevaar en verzet

IBS
Aanvraag CIZ  
SO medische 
toets

RMObserva'ebedLogeerbed
Beoordeling WMO of 
zorgadviseur (in WLZ)  
medische zorg huisarts

Deze wegwijzer met financieringsstromen in de ouderenzorg is ontwikkeld voor huisartsenprak'jken.   
Pagina 1 beschrijY welke zorg en begeleiding een oudere kan ontvangen aZankelijk van waar de oudere 
verblijY. Dit is onderverdeeld in 3 blokken: thuis, 'jdelijk verblijf en wonend in een VVT-instelling.  
Op pagina 2 is inhoudelijk nader uitgewerkt welke producten en voorwaarden hieraan verbonden zijn.  

Indica'estelling CIZ 
ZZP 4 - 5- 6  
Huisarts is behandelaar

Indica'estelling CIZ 
ZZP  5 - 8  
SO is behandelaar

Oudere wonend in VVT-instelling

Wlz intramuraal zonder behandeling Wlz intramuraal met behandeling 

‘Zonder behandeling’ duidt op 
verantwoordelijkheid en 

organisa'e van medisch beleid. 

Met / Zonder  
behandeling? 

Wegwijzer financiering en verblijf

Ouderen Midden-Brabant 
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Leeswijzer : de blauwe vlakken markeren ouderen die onder de medische zorg van de huisarts vallen

In reguliere VVT-instelling en in kleinschalige 
par'culiere woonvorm (PGB betaalde zorg) 

Oudere wonend in VVT-instelling

Indica'estelling CIZ 
ZZP 4 - 5- 6  
Huisarts is behandelaar

Indica'estelling CIZ 
ZZP  5 - 8  
SO is behandelaar

Met / Zonder behandeling?  
CIZ bepaalt de hoogte ZZP. 
Instelling plaatst oudere aan de 
hand van zorgbehoeYe en 
capaciteit. ‘Zonder behandeling’ 
duidt op verantwoordelijkheid en 
organisa'e van medisch beleid. 

Wlz intramuraal zonder behandeling Wlz intramuraal met behandeling 

Kwetsbare oudere thuiswonend

Indica'estelling 
Gemeente - Wmo loket 

Indica'estelling 
Wijkverpleegkundige

Indica'estelling CIZ 
ZZP 4 - 5- 6 al'jd  
‘zonder behandeling’

Indica'estelling CIZ 
ZZP 4 - 5- 6 al'jd  
‘zonder behandeling’

Wet maatschappelijke 
ondersteuning 
Huishoudelijke hulp 
Woningaanpassing 
Regiotaxi, scootmobiel, rolstoel 
Dagbesteding 
Prak'sche thuisbegeleiding 
Respijtzorg 
PGB betaalde mantelzorg 

Zorgverzekeringswet 
Thuiszorg: verpleging en 
verzorging 
Casemanager demen'e 
Paramedische zorg  
Dagbehandeling (=GZSP) 
Hulpmiddelen  
   bv hoog-laag bed, AD matras 
PGB betaalde zorg

Wet langdurige zorg 
Modulair pakket thuis  

In de wijk of aanleunwoning 
Zorg con'nueert zoals voorheen:         
bv casemanager, dagbesteding, 
wijkverpleegkundige. 

In natura of PGB betaalde zorg

Wet langdurige zorg 
Volledig pakket thuis  

In aanleunwoning 
Zorg geleverd door 1 instelling, 
inclusief maal'jden, 
wasservice, huishoudelijke zorg.  
Zorg con'nueert NIET als 
voorheen,  
oa stop wijkverpleging

Wefelijke eigen bijdrage ZvwVastgestelde eigen bijdrage Eigen bijdrage op basis van inkomen

WMO Zvw Wlz mpt Wlz vpt

Zorginstelling waar de oudere op de wachtlijst staat is mede 
verantwoordelijke voor organiseren van (8jdelijke) opname. 

Wegwijzer financiering en verblijf

Ouderen Midden-Brabant 
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Kwetsbare oudere tijdelijk verblijf

Beoordeling SO 
Huisarts twijfelt over 
grondslag opname 
Elv, GRZ, Wlz 

Beoordeling WMO of 
zorgadviseur (in WLZ)  
medische zorg huisarts 
Gepland en 'jdelijk

Eerstelijns verblijf  
hoog complex 
Diagnos'ek of 
kortdurende 
behandeling bij 
mul'problema'ek. 

Geriatrische 
revalida8e zorg 
Kwetsbaarheid, 
complexe 
mul'morbiditeit  
bv heup OK of CVA

Eerstelijns verblijf  
laag complex 
Eigen regie, 
zelfredzaam,   
Onplanbare zorg mag. 
Géén PG

Beoordeling SO of  
geriater 
medische zorg SO

Beoordeling & 
medische zorg SO

Beoordeling & 
medische zorg  
huisarts

Erns'ge problema'ek.  
Acute, permanente verandering  
Wlz- en evt. WZD-indica'e aanwezig, of 
te verkrijgen binnen 14 dagen  
Opname binnen 24 uur noodzakelijk 

Observa'ebedLogeerbed
(PG) stoornis met acute 
verandering en acuut erns'g 
nadeel tot gevolg. Gedwongen 
opname nu noodzakelijk

IBS
Aanvraag via  

GGZ crisisdienst

Onvrijwillige 
opname om 
erns'g nadeel 
te voorkomen

RM
Aanvraag CIZ  

SO medische toets

Retour naar huis lijkt haalbaar Crisis moet acuut ontstaan zijn < 24 uur geleden 

App zorgbed Midden-Brabant

?
ELV laag ELV hoog GRZ

Beoordeling & medische 
zorg SO

Spoedbed 
soma'ek/PG

Beoordeling GGZ crisisdienst 
medische zorg GGZ

Crisisbed 
psychiatrie
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