
Hoe zit het ook al weer?
De	Algemene	Wet	Bijzondere	Ziektekosten	(AWBZ)	wordt	
vervangen	door	nieuwe	wetten	die	beter	aansluiten	bij	de	
huidige	behoefte	aan	zorg.	Lichtere	vormen	van	zorg	en	onder-
steuning	uit	de	AWBZ	gaan	over	naar	de	Wet	maatschappe-
lijke	ondersteuning	(Wmo).	Denk	bijvoorbeeld	aan	begeleiding	
bij	zelfstandig	wonen	en	dagbesteding.	Zwaardere	zorg	en	
ondersteuning,	zoals	het	wonen	in	een	instelling	of	24-uurs	
zorg	aan	huis,	vallen	onder	de	Wet	langdurige	zorg	(Wlz).	

2015 wordt overgangsjaar
Het	jaar	2015	wordt	een	zogenaamd	overgangsjaar.	Als	je	
nu	AWBZ-zorg	ontvangt,	dan	is	er	per	1	januari	2015	voor	jou	
een	overgangsregeling.	Zo	kun	je	zorgvuldig	overgaan	naar	
de	nieuwe	situatie.	Wat	betekent	dit	voor	jou?	Je	leest	het	in	
deze	nieuwskrant.		•

de veranderingen in de zorg komen dichterbij. Nog altijd is er onduide-
lijkheid. Toch worden de kaders steeds meer zichtbaar. Met deze tweede 
nieuwskrant informeert InteraktContour je graag over de laatste stand 
van zaken.
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Keukentafelgesprek
veel cliënten van InteraktContour krijgen de komende tijd te maken met 
de gemeente. Hoe weet de gemeente wat je nodig hebt aan zorg en onder-
steuning? daar willen ze achter komen door zogenaamde ‘keukentafel-
gesprekken’.

Wat is een keukentafelgesprek?
De	verwachting	is	dat	een	mede	werker	
van	de	gemeente	je	thuis	bezoekt.	
Je		bespreekt	–	als	het	ware	aan	de	
keuken	tafel	–	wat	jij	nodig	hebt	om	
goed	te	kunnen	functioneren.	De	
	gemeente	geeft	informatie,	advies	en	
denkt	mee	over	wat	je	kunt	doen	in	
jouw	omstandigheden.	Hierbij	zijn	eigen	
regie	en	zelfredzaamheid	belangrijk.	
Ook	bekijken	jullie	samen	wat	de	rol	van	
jouw	naasten	in	deze	situatie	is.	

Bereid je goed voor!
Het	is	verstandig	je	goed	voor	te	
	bereiden	op	het	keukentafelgesprek.	
Vragen	die	aan	de	orde	komen	zijn	
bijvoorbeeld:	Waar	heb	je	moeite	mee?	
Wat	zijn	dingen	die	je	nodig	hebt?	
Hoe	zou	dit	kunnen	worden	opgelost?	
Wat	zou	je	willen?	Meedoen	in	de	
	samenleving,	zelfstandig	reizen,	
	vrijwilligerswerk,	een	hobby	uitoefenen,	
hulp	in	de	huishouding?	

InteraktContour helpt
Het	kan	best	lastig	zijn	om	uit	te	leggen	
waarom	je	ondersteuning	krijgt	en	wat	
je	hiermee	wilt	bereiken.	Daarom	helpt	
InteraktContour	het	keukentafelge-
sprek	voor	te	bereiden.	Zodat	je	in	2015	
de	juiste	professionele	zorg	en	onder-
steuning	krijgt.	Je	wordt	hier	binnenkort	
nog	verder	over	geïnformeerd.
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Individuele begeleiding 
& dagbesteding
vanaf 1 januari 2015 vallen veel zorgtaken, waaronder de organisatie van 
dagbesteding en individuele begeleiding, onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Hoe werkt de overgangsregeling bij de gemeente?

je huidige indicatie als 
uitgangspunt
Op	dit	moment	heb	je	een	indicatie	
voor	‘begeleiding	individueel’	en/of	
‘begeleiding	groep’.	Weet	jij	of	je	
	mantelzorger	wanneer	je	indicatie	
	afl	oopt?	De	einddatum	heeft	namelijk	
gevolgen	voor	de	zorg	en	ondersteuning	
in	2015.	Loopt	de	indicatie	af	na	1	januari	
2016,	dan	heb	je	het	hele	jaar	2015	recht	
op	zorg	en	ondersteuning.	Eindigt	je	
indicatie	al	eerder	in	2015,	dan	krijg	je	op	
het	moment	van	beëindigen	te	maken	
met	de	gemeente.	We	lichten	dit	graag	
toe	in	een	voorbeeld:

overgangsrecht
Voor	het	Pgb	geldt	hetzelfde	overgangsrecht	als	voor	zorg	
in	natura.	Hierbij	is	jouw	indicatie	belangrijk.	Weet	jij	of	je	
mantelzorger	wanneer	je	indicatie	afl	oopt?	De	einddatum	
heeft	namelijk	gevolgen	voor	de	zorg	en	ondersteuning	in	
2015.	
Loopt	de	indicatie	af	na	1	januari	2016,	dan	heb	je	het	jaar	
2015	recht	op	zorg	en	ondersteuning.	Eindigt	je	indicatie	al	
eerder	in	2015,	dan	krijg	je	op	het	moment	van	beëindigen	
te	maken	met	de	gemeente.	Wel	zijn	de	regels	van	het	Pgb	
aangepast.

Aangepaste regels 
Elke	cliënt	die	gebruik	maakt	van	een	Pgb	krijgt	in	2015	al	
te	maken	met	een	grotere	rol	van	de	gemeente.	Zij	hebben	
de	voorwaarden	voor	het	ontvangen	van	een	Pgb	voor	2015	
aangepast.	Wat	dit	in	de	praktijk	betekent,	lees	je	in	het	
	voorbeeld	van	Marianne	--->

Kwaliteitseisen
In	plaats	van	professionele	verzorgers	kun	je	met	je	Pgb	ook	
mensen	uit	je	eigen	netwerk	inhuren.	Let	op!	De	gemeente	
stelt	kwaliteitseisen	aan	de	zorg	die	jij	inkoopt.	De	gemeente	
beoordeelt	of	degene	die	de	Pgb	diensten	verleent	dat	veilig,	
doeltreffend	en	cliëntgericht	zal	doen.	

vragen?
voor vragen over de hoogte van het Pgb en 
de manier van uitbetalen kun je terecht bij 
jouw gemeente.

voorbeeld 
Jos gaat drie dagen per week naar dagbesteding van InteraktContour. In de 
laatste brief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) staat dat Jos tot 
30 september 2018 kan rekenen op zorg. Daarom behoudt hij in 2015 zijn recht 
op dagbesteding. Maar let op! Uiterlijk tot 31 december 2015. Daarna wordt de 
AWBZ vervangen door nieuwe regelingen.

Els gaat twee dagen naar de dagbesteding en krijgt wekelijks bezoek van de 
ambulante begeleider. Haar indicatie loopt tot 1 juni 2015. Dit betekent dat Els 
vanaf 1 juni 2015 een beroep moet doen op de gemeente.

Jos en Els behouden in 2015 dus hun recht op dagbesteding, maar het is nog 
niet zeker of zij hiervoor bij InteraktContour terecht kunnen. De gemeente 
 bepaalt welke zorgaanbieder hen komt helpen. InteraktContour doet volop 
mee in de aanbesteding bij diverse gemeenten. Ook werken we veel samen 
met andere zorgaanbieders. Zodat we ook in 2015 en verder goede zorg en 
ondersteuning kunnen bieden.

“Weet jij of je mantelzorger wanneer je indicatie afloopt?”

voorbeeld 
Marianne kan sinds haar beroerte niet meer lezen en 
schrijven. Praten is lastig. Ze heeft afasie. Samen met 
Interakt Contour probeert ze haar leven weer op de rit te 
krijgen. Met haar man heeft ze ervoor gekozen zelf zorg 
in te kopen via een Persoonsgebonden budget (Pgb). 
Ze koopt zorg in voor de hulp van een logopedist, een 
 psycholoog en dagbesteding. Zo wordt Marianne op weg 
geholpen. 

Om in 2015 nog steeds gebruik te kunnen maken van een 
Pgb krijgt Marianne te maken met haar gemeente. De 
gemeente beoordeelt of Marianne in aanmerking komt 
voor een Pgb. Hiervoor moet Marianne aan de gemeente 
uitleggen waarom ze kiest voor een Pgb en niet voor 
zorg in natura. 

Vervolgens gaat de gemeente inschatten of Marianne 
in staat is de taken uit te voeren, die aan een Pgb 
 verbonden zijn. 

Zoals het sluiten van een overeenkomst, het aanspreken 
van je hulpverlener op zijn verplichtingen en verant-
woording geven over hoe je het budget besteed. 
 Marianne mag hierbij worden ondersteund door haar 
man. 

Persoonsgebonden budget

de gemeente moet  uiterlijk 1 oktober 2014 laten 
weten welke organisaties zorg en ondersteuning 
mogen bieden. of je in 2015 een beroep kunt 
 blijven doen op Interakt Contour, is afhankelijk van 
jouw gemeente. Sluit jouw gemeente geen contract 
met Interakt Contour? dan moet je gemeente een 
alter natief aanbieden. Kun je je niet vinden in 
het alternatief, dan kun je een Persoons gebonden 
budget aanvragen. Met dit budget kun je alsnog de 
zorg van InteraktContour inkopen.

Maak je gebruik van het Persoonsgebonden budget (Pgb)? dan kun je in het 
overgangsjaar hiervoor blijven kiezen. 

Waar vind je informatie 
over je indicatie?
Het	Centrum	Indicatiestelling	Zorg	
(CIZ)	bepaalt	je	indicatie.	Je	hebt	
van	hen	een	brief	gekregen	waarin	
het	indicatie-besluit	staat.	Hier	
staat	ook	een	eind	datum	in.		•
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•	 Neem	de	tijd

•	 Praat	rustig

•	 Vraag	één	ding	tegelijkertijd

•	 Herhaal	uw	vragen	als	ik	deze	niet	
begrijp	of	niet	reageer.	Doe	dit	desnoods	
meerdere	malen

•	 Controleer	of	ik	de	vraag	of	opdracht	heb	
begrepen	als	ik	een	antwoord	geef	dat	
niet	zo	logisch	is

•	 Spreek	in	eenvoudige	en	korte	zinnen

•	 Neem	voldoende	pauzes	tussen	de	
vragen

•	 Geef	waar	nodig	de	hoofdlijnen	in	het	
gesprek	aan	en	help	mij	mee	hoofd	en	
bijzaken	te	onderscheiden

•	 Ondersteun	wat	u	zegt	door	het	in	
steekwoorden	op	te	schrijven

•	 Gebruik	mijn	ondersteunende	
communicatie	middelen

•	 Vat	regelmatig	samen	wat	ik	gezegd	
heb	om	na	te	gaan	of	u	mij	goed	hebt	
begrepen

•	 Vat	regelmatig	samen	wat	u	gezegd	
hebt

•	 Helder	een	misverstand	altijd	op,	
accepteer	geen	’laat	maar…’

•	 Doe	niet	alsof	u	iets	goed	begrepen	hebt	
terwijl	u	het	maar	half	weet	of	hebt	
begrepen.	Vraag	het	nogmaals	tot	u	mij	
begrijpt

•	 Stem	met	mij	af	of	ik	het	prettig	vind	als	
u	mij	aanvult	voordat	ik	het	zelf	zeg

•	 Wees	indien	nodig	kort	en	bondig

Ik heb niet-aangeboren hersenletsel. Communicatie is hierdoor lastig voor mij.  
In een gesprek is het prettig als u rekening houdt met de volgende adviezen:

Alvast wat handige  
communicatietips
Niet elke medewerker van de gemeente weet precies wat niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) is en wat de gevolgen daarvan zijn tijdens een gesprek. 
Soms is zo’n gesprek moeilijk omdat de gemeente niet goed weet hoe hij  of 
zij moet reageren of met je moet praten. Hierbij alvast enkele communicatie 
tips: 

bron: www.hersenletsel.nl
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