
In 2021 verandert de zorg voor mensen 
met langdurige psychische problemen
Informatiekaart 4: Van behandeling + verblijf (Zvw) naar  
de Wet langdurige zorg

U verblijft korter dan 3 jaar voor behandeling in een psychiatrische instelling. Uw zorg wordt nu  
betaald door uw zorgverzekeraar. Vanaf 2021 heeft u een indicatie voor Wlz zorg (GGZ Wonen).  
Wat verandert er voor u?

Wonen
• Het algemene uitgangspunt is dat u in 2021 kunt blijven wonen in de GGZ-instelling waar u nu woont, als u dat zelf 

wilt. Alleen als u echt niet op uw huidige woonlocatie kunt of wilt blijven wonen, dan ondersteunt een medewerker 
van uw zorgorganisatie u bij het zoeken naar een nieuwe geschikte woonlocatie.

Zorg, ondersteuning en behandeling
• U kunt met uw huidige zorgorganisatie in gesprek over uw wensen en mogelijkheden voor de zorg en behandeling 

die u vanaf 2021 ontvangt. Als de zorgorganisatie zelf niet in staat is alle Wlz-zorg te leveren, gaat een medewerker 
van uw huidige zorgorganisatie met u in gesprek over andere mogelijkheden.

• Bij gesprekken over uw Wlz-zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner denkt met  
u mee over welke zorg het beste bij u past en hoe u dat kunt regelen. In het blokje ‘Heeft u hulp nodig?’ leest u hoe u 
een cliëntondersteuner bij u in de buurt vindt.



Eigen bijdrage
• U betaalt voor de Wlz-zorg vanaf 2021 een eigen bijdrage.
• Uw eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw indicatie, de zorg die u krijgt en de samenstelling van 

uw huishouden bepalen welke bijdrage u betaalt. Aan de hand van uw inkomen en vermogen berekent het CAK hoe 
hoog uw eigen bijdrage wordt.

• De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Kijk hier voor meer informatie: www.hetcak.nl/ggz-wonen. 
Ook kunt u alvast een proefberekening maken op www.hetcak.nl/rekenhulp.

Stopt uw indicatie voor behandeling + verblijf in 2020?
Wat als uw indicatie voor klinisch verblijf al in 2020 afloopt en u wilt in overleg met uw huidige zorgorganisatie  
voor 2021 een Wlz-indicatie aanvragen?
• U kunt in overleg met een medewerker van uw huidige zorgorganisatie bij het CIZ een indicatie aanvragen voor 

voortgezet verblijf (GGZ B) tot 31 december 2020.
• Daarnaast doet uw huidige zorgorganisatie in overleg met u een aanvraag voor een Wlz-indicatie (GGZ Wonen)  

bij het CIZ. Deze indicatie gaat in per 1 januari 2021.

Heeft u hulp nodig?
U kunt bij een medewerker van uw zorgorganisatie terecht voor hulp en ondersteuning en om uw vragen en  
wensen te bespreken.

U kunt ook cliëntondersteuning krijgen. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over welke zorg het beste  
bij u past en hoe u dat kunt regelen. U kunt cliëntondersteuning krijgen via het zorgkantoor of een organisatie  
voor cliëntondersteuning. Het kost u niets. U vindt een cliëntondersteuner bij u in de buurt via deze website:  
www.clientondersteuning.co.nl.
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