
Het nieuwe Zorgstelsel 
Zo is het geregeld in de 

gemeente Sittard-Geleen!

Klik op een van de kwadranten voor meer informatie
Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht



WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING (WMO)

UITVOERDER

Gemeente

Ondersteuning voor volwassenen die zelfstandig wonen

ONDERSTEUNING EN ZORG

Ondersteuning (maatwerkvoorziening):
• Ondersteuning gericht op een schoon en geschikt  huis
• Ondersteuning gericht op dagstructuur en vervoer
• Ondersteuning gericht op zelfstandig wonen.
• Ondersteuning gericht op de mantelzorger (kortdurend verblijf)

TOEGANG EN INDICATIESTELLING

Wmo adviescentrum.
U kunt een telefonische, digitale en schriftelijke melding doen. Tevens kunt u binnenlopen 
en vragen om informatie en advies.

www.sittard-geleen.nl 

PGB

Naast Zorg in Natura (zorg van een van de zorgaanbieders waar de gemeente een 
contract mee heeft) is het ook mogelijk om te kiezen voor een PGB.

In het geval van de keuze voor een PGB is sprake van het trekkingsrecht.
Dit betekent dat het PGB budget overgemaakt wordt aan de SVB en dat de SVB op 
basis van facturen/declaraties het geld rechtstreeks naar de zorgverlener overmaakt. 



ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)

UITVOERDER

Zorgverzekeraar

Medische zorg en wijkverpleging, GGZ-behandeling volwassenen en behandeling zintuiglijk 
beperkten voor mensen die zelfstandig wonen

ONDERSTEUNING EN ZORG

• Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleegkundige zorg)
• Persoonlijke verzorging bij (hoog risico op) behoefte aan medische zorg/verpleging
• GGZ-behandeling
• Palliatieve zorg
• Intensieve kindzorg (hoog verpleegkundige inzet kind thuiszorg) Zorg voor kinderen tot 5 

jaar met een ernstig meervoudige handicap (thuis)
• Eerstelijns zorg (huisarts, fysiotherapie, psycholoog etc)
• Dagbehandeling
• Crisiszorg
• Behandeling voor mensen met een zintuiglijke beperking

TOEGANG EN INDICATIESTELLING

De wijkverpleegkundige (segment 2) die door de zorgverzekeraar is gecontracteerd voor 
deze zorg. Informeer er naar bij uw zorgverzekeraar of de (thuis)zorgorganisatie van uw 
voorkeur. 

De zorgaanbieder die door de zorgverzekeraar is gecontracteerd voor deze zorg 
(in geval van intensieve kindzorg)

www.zn.nl

PGB

Ook voor zorg in het kader van de zorgverzekeringswet is een PGB mogelijk. Echter hierbij is 
geen sprake van een trekkingsrecht. In dit geval wordt het geld overgemaakt naar de client, 
die het weer moet overmaken naar de zorgverlener. Dit gebeurt op basis van declaratie en 
niet op basis van bevoorschotting.
De zorgverzekeraar vergoed deze vormen van zorg, in bepaalde gevallen tot een maxi-
mum aantal behandelingen (afhankelijk van de betreffende zorgverzekeraar). 



WLZ (WET LANGDURIGE ZORG)

UITVOERDER

Rijk/zorgkantoor

Jeugd of volwassenen die 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben en vaak niet 
meer zelfstandig kunnen wonen

ONDERSTEUNING EN ZORG

• Zorg met verblijf in een zorginstelling, met en zonder behandeling
• Vervangende zorg waarmee thuis dezelfde zorg wordt geboden als in een zorginstelling  

met verblijf (logeren, zorg in de thuissituatie(PGB), dagbesteding, vervoer
• Crisiszorg
• Zorg voor kinderen ouder dan 5 jaar met een ernstige meervoudige handicap

TOEGANG EN INDICATIESTELLING

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

www.ciz.nl

PGB

Naast Zorg in Natura (zorg van een van de zorgaanbieders waar het zorgkantoor een 
contract mee heeft) is het ook mogelijk om te kiezen voor een PGB.

In het geval van de keuze voor een PGB is sprake van het trekkingsrecht.
Dit betekent dat het PGB budget overgemaakt wordt aan de SVB en dat de SVB op 
basis van facturen/declaraties het geld rechtstreeks naar de zorgverlener overmaakt. 



JEUGDWET

UITVOERDER

Gemeente

Alle zorg tot 18 jaar behalve jeugd waar langdurig 24-uurs toezicht en verzorging (ernstig 
meervoudige handicap) nodig is of medische zorg en verpleegzorg (intensieve kindzorg)

ONDERSTEUNING EN ZORG

• Persoonlijke verzorging 
• Jeugd GGZ
• Logeren, verblijf voor korte periode in een zorginstelling (respijtzorg)
• Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Gesloten Jeugdzorg
• Begeleiding (ambulant, deeltijd en verblijf)
• Behandeling (ambulant, deeltijd en verblijf)
• Dagbesteding
• Pleegzorg
• Crisiszorg

TOEGANG EN INDICATIESTELLING

Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek
U kunt een telefonische, digitale en schriftelijke melding doen. Tevens kunt u binnenlopen 
en vragen om informatie en advies.

www.cjg-wm.nl 

PGB

Naast Zorg in Natura (zorg van een van de zorgaanbieders waar de gemeente een contract 
mee heeft) is het ook mogelijk om te kiezen voor een PGB.

In het geval van de keuze voor een PGB is sprake van het trekkingsrecht.
Dit betekent dat het PGB budget overgemaakt wordt aan de SVB en dat de SVB op basis van 
facturen/declaraties het geld rechtstreeks naar de zorgverlener overmaakt. 



WET MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING (WMO)

ZORGVERZEKERINGSWET 
(ZVW)

WLZ (WET LANGDURIGE 
ZORG) JEUGDWET

UITVOERDER

Gemeente Zorgverzekeraar Rijk/zorgkantoor Gemeente

Ondersteuning voor 
volwassenen die zelfstandig 
wonen

Medische zorg en wijkverpleging, 
GGZ-behandeling volwassenen 
en behandeling zintuiglijk be-
perkten voor mensen die zelf-
standig wonen

Jeugd of volwassenen die 24-
uurs toezicht of zorg in de nabij-
heid nodig hebben en vaak niet 
meer zelfstandig kunnen wonen

Alle zorg tot 18 jaar behalve 
jeugd waar langdurig 24-uurs 
toezicht en verzorging (ernstig 
meervoudige handicap) nodig is 
of medische zorg en verpleeg-
zorg (intensieve kindzorg)

ONDERSTEUNING EN ZORG

Ondersteuning 
(maatwerkvoorziening):
• Ondersteuning gericht op een 

schoon en geschikt  huis
• Ondersteuning gericht op 

dagstructuur en vervoer
• Ondersteuning gericht op 

zelfstandig wonen.
• Ondersteuning gericht op de 

mantelzorger (kortdurend 
verblijf)

• Verpleging en verzorging thuis 
(wijkverpleegkundige zorg)

• Persoonlijke verzorging bij 
(hoog risico op) behoefte aan 
medische zorg/verpleging

• GGZ-behandeling
• Palliatieve zorg
• Intensieve kindzorg (hoog ver-

pleegkundige inzet kind thuis-
zorg) Zorg voor kinderen tot 5 
jaar met een ernstig meervou-
dige handicap (thuis)

• Eerstelijns zorg (huisarts, 
fysiotherapie, psycholoog etc)

• Dagbehandeling
• Crisiszorg
• Behandeling voor mensen met 

een zintuiglijke beperking

• Zorg met verblijf in een zor-
ginstelling, met en zonder 
behandeling

• Vervangende zorg waarmee 
thuis dezelfde zorg wordt ge-
boden als in een zorginstelling 
met verblijf (logeren, zorg in 
de thuissituatie(PGB), dagbe-
steding, vervoer

• Crisiszorg
• Zorg voor kinderen ouder dan 

5 jaar met een ernstige meer-
voudige handicap

• Persoonlijke verzorging 
• Jeugd GGZ
• Logeren, verblijf voor korte 

periode in een zorginstelling 
(respijtzorg)

• Jeugdbescherming, Jeugd-
reclassering, Gesloten 
Jeugdzorg

• Begeleiding (ambulant, 
deeltijd en verblijf)

• Behandeling (ambulant, 
deeltijd en verblijf)

• Dagbesteding
• Pleegzorg
• Crisiszorg

TOEGANG EN INDICATIESTELLING

Wmo adviescentrum.
U kunt een telefonische, digitale 
en schriftelijke melding doen. 
Tevens kunt u binnenlopen en 
vragen om informatie en advies.

www.sittard-geleen.nl 

De wijkverpleegkundige (seg-
ment 2) die door de zorgverze-
keraar is gecontracteerd voor 
deze zorg. Informeer er naar bij 
uw zorgverzekeraar of de (thuis)
zorgorganisatie van uw voorkeur. 

Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ)

www.ciz.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Westelijke Mijnstreek
U kunt een telefonische, 
digitale en schriftelijke 
melding doen. Tevens kunt 
u binnenlopen en vragen om 
informatie en advies. 

De zorgaanbieder die door de 
zorgverzekeraar is gecontrac-
teerd voor deze zorg (in geval van 
intensieve kindzorg)

www.zn.nl

www.cjg-wm.nl

PGB

Naast Zorg in Natura (zorg van 
een van de zorgaanbieders waar 
de gemeente een contract mee 
heeft) is het ook mogelijk om te 
kiezen voor een PGB.

In het geval van de keuze voor 
een PGB is sprake van het trek-
kingsrecht.
Dit betekent dat het PGB budget 
overgemaakt wordt aan de SVB 
en dat de SVB op basis van fac-
turen/declaraties het geld recht-
streeks naar de zorgverlener 
overmaakt. 

Ook voor zorg in het kader van de 
zorgverzekeringswet is een PGB 
mogelijk. Echter hierbij is geen 
sprake van een trekkingsrecht. 
In dit geval wordt het geld over-
gemaakt naar de client, die het 
weer moet overmaken naar de 
zorgverlener. Dit gebeurt op basis 
van declaratie en niet op basis 
van bevoorschotting.
De zorgverzekeraar vergoed deze 
vormen van zorg, in bepaalde 
gevallen tot een maximum aantal 
behandelingen (afhankelijk van 
de betreffende zorgverzekeraar).

Naast Zorg in Natura (zorg van 
een van de zorgaanbieders waar 
het zorgkantoor een contract 
mee heeft) is het ook mogelijk 
om te kiezen voor een PGB.

In het geval van de keuze voor 
een PGB is sprake van het trek-
kingsrecht.
Dit betekent dat het PGB budget 
overgemaakt wordt aan de SVB 
en dat de SVB op basis van fac-
turen/declaraties het geld recht-
streeks naar de zorgverlener 
overmaakt.

Naast Zorg in Natura (zorg van 
een van de zorgaanbieders 
waar de gemeente een contract 
mee heeft) is het ook mogelijk 
om te kiezen voor een PGB.

In het geval van de keuze voor 
een PGB is sprake van het 
trekkingsrecht.
Dit betekent dat het PGB bud-
get overgemaakt wordt aan de 
SVB en dat de SVB op basis van 
facturen/declaraties het geld 
rechtstreeks naar de zorgverle-
ner overmaakt. 


