
Logeren voor WLZ -indiceerbaren (Wet langdurige Zorg) 

 

Wlz-indiceerbare cliënten: Dit zijn cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie die op grond van hun grote 

zorgvraag en de behoefte aan 24 uurs-toezicht vermoedelijk vallen onder de WlZ.  

Vaak betreft het thuiswonende gehandicapte kinderen waarvan de ouders delen van het toezicht overnemen.  

Het gaat om het overgrote deel om kinderen met een verstandelijke beperking. 

Bij de volwassenen heeft het merendeel van de cliënten een ernstige lichamelijke beperking. 

 

Aanleiding: 

Binnen de AWBZ kunnen cliënten met een indicatie kortdurend verblijf één tot drie etmalen per week logeren. 

Deze etmalen konden niet worden gespaard of tijdens een langere periode ingezet worden. Voor de 

vakantieperiode moet een nieuwe indicatie aangevraagd worden,  ZZP respijtzorg. 

Binnen de WLZ is dit veranderd, in de WLZ is vastgelegd dat een cliënt die thuis woont maximaal 104 etmalen 

per jaar gebruik mag maken van kortdurend verblijf. Er kan geen ZZP respijtzorg meer aangevraagd worden. 

 

Overgangsrecht: 

Het overgangsrecht voor deze groep cliënten zou stoppen per 1 januari 2016 maar dit is met één jaar verlengd 

tot 1 januari 2017. Tot die tijd behouden zij hun indicatie en kunnen zij de bijhorende zorg krijgen. Dit betekend 

dat een kind een indicatie van drie etmalen kortdurend verblijf heeft dit ook mag gebruiken in 2015 en 2016. 

Dit mag ook voor een aaneengesloten periode langer dan 3 maanden ingezet worden: tot een maximum van 

156 etmalen per jaar. 

Wanneer een kind een indicatie heeft van minder dan drie etmalen en dit onvoldoende is voor alle 

logeeropvang, waaronder ook de vakanties, kan een herindicatie aangevraagd worden. In dat geval geldt, net 

als bij een veranderde zorgvraag, de herindicatie op basis van de beleidsregels van 2014, dus in klassen en 

functies. 

Vraag nu geen zorgprofiel aan, een gehonoreerde aanvraag voor een zorgprofiel/ZZP zal de bestaande indicatie 

vervangen en daarmee vervalt ook het overgangsrecht. In dat geval gelden de regels van de WLZ en zijn de 

logeermogelijkheden beperkt tot 104 etmalen per jaar. 

 

Meer dan 156 etmalen logeren nodig: 

Binnen de WLZ is het dus niet meer mogelijk om meer dan 156 etmalen te logeren. Kinderen die meer nodig 

hebben kunnen gebruik maken van deeltijd wonen, gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk in een instelling wonen. 

Deze zorg en ondersteuning wordt gefinancierd vanuit het zorgprofiel als valt onder de functie “verblijf”. De 

instelling maakt met ouders dan ook afspraken over de (vorm en omvang van) zorg en ondersteuning die 

geleverd wordt wanneer het kind thuis is.  

 

Lidy Kuster-Ressing 

Projectmedewerker Project 18- 

 

Voor informatie en of vragen kan je contact opnemen met de projectmedewerkers: 

Desiree van der Woning, desiree.vanderwoning@dtzc.nl, 06-41349885 

Lidy Kuster, lidy.kuster@dtzc.nl, 06-22481136 

Of de website, 

http://www.detwentsezorgcentra.nl/familie/project-18-/logeren 
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