Eigen bijdrage Wet
Langdurige zorg
‘Verkeerde bed’ situatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Tijdens uw ziekenhuisopname is duidelijk geworden dat u na ontslag
niet terug kunt keren naar uw eigen woonsituatie. Voor u (of uw
familielid) is daarom een aanvraag gedaan voor een plaats in een Wet
Langdurige zorg (WLz) instelling. In de meeste gevallen betreft dit
een aanvraag voor opname in een verpleeghuis. In deze folder leest
u meer over deze aanvraag en wat dit voor u betekent.
Dat u niet terug kunt keren naar uw eigen woonsituatie is een gevolg van uw
persoonlijke omstandigheden, die tijdelijk of blijvend kunnen zijn. Uw
behandelend arts of verpleegkundige bespreekt deze omstandigheden met
u.
De aanvraag voor de Wet Langdurige zorg draagt uw arts over aan de
medisch maatschappelijk werker. Zij regelt samen met u en/of uw familie de
aanvraag voor een opname in een verpleeghuis. Hiervoor doet zij een
aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Indicatiestelling
Het CIZ beoordeelt deze aanvraag en onderzoekt of u aanspraak kunt maken
op Wet Langdurige zorg. Dit heet een indicatiestelling.
Na de afronding van de indicatiestelling ontvangt u een brief met het
indicatiebesluit op uw huidige woonadres. Hierin staat vermeld op welke zorg
u aanspraak kunt maken en voor hoelang.

Medische indicatie
Als er geen medische noodzaak/indicatie meer is om in het ziekenhuis te
blijven terwijl u wacht op een plaats in het verpleeghuis, dan spreekt men
over een ‘verkeerde bed’ situatie.
Vanaf dat moment ontvangt u verpleeghuiszorg. Dit houdt in dat er geen
standaard controles en dagelijkse artsenvisite meer plaats vindt. Wel krijgt u
persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij het wassen, aankleden en
uitkleden en naar het toilet gaan. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat u
gezond eet en voldoende drinkt.
Er is 24 uur per dag hulp aanwezig.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage hangt samen met de Wet Langdurige zorg en is
inkomensafhankelijk. Vanaf het moment dat er bij u sprake is van deze
‘verkeerde bed’ situatie, wordt deze eigen bijdrage in rekening gebracht.
Terwijl u in het ziekenhuis verblijft en in afwachting bent van overplaatsing
naar een verpleeghuis, wordt deze bijdrage in rekening gebracht. Ook tijdens
uw opname in het verpleeghuis zal dit zo zijn.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de bijdrage
en brengt deze bij u in rekening. Het CAK neemt hierover contact met u op.
Een berekening van de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het
CAK: www.cak.nl

Overbruggingsplaats
Het kan zijn dat er in het verpleeghuis van uw keuze (nog) geen plaats is. Er
wordt dan gezocht naar een tijdelijke opname in een ander verpleeghuis, een
zogenaamde overbruggingsplaats. De medisch maatschappelijk werker
bespreekt dit met u.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de medisch maatschappelijk werker.
De medisch maatschappelijk werkers van de afdeling multizorg zijn
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen
08.30 – 17.00 uur.
U heeft gesproken met:………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………….
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