
 
 
Thuiszorg: WLZ 
 
Wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurende (intensieve, 24 uurs- 
toezicht) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan kwetsbare ouderen, chronisch 
zieken en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/ aandoening. 
 
Om deze zorg aan te vragen moet er eerst contact worden gelegd met het CIZ (centrale 
indicatiestelling zorg). 
 
Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket. Zorg vanuit de Wlz 
kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of 
gewoon bij u thuis. 
 
Wanneer u wacht op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis kan er voor deze periode 
overbruggingszorg geboden worden. Overbruggingszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet 
langdurige zorg en daar is een Wlz indicatie voor nodig.  
 
De zorg 
 
De wijkverpleging is er op gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden van mensen, om te 
doen wat ze willen, ondanks hun beperkingen door ziekte of fysieke klachten. Door samen te zoeken 
naar oplossingen die een belemmering zijn in het dagelijks leven van een cliënt. De cliënt  is in staat 
om eigen keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Deze prioriteiten zijn de basis van de zorgdoelen 
op korte en lange termijn in de zorgverlening. De zorg wordt door de wijkverpleegkundige in kaart 
gebracht aan de hand van de 4 leefdomeinen dit zijn; lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel. In 
het leefdomein, spiritueel wordt het welzijn van de cliënt in kaart gebracht. Door samen te werken 
met gemeenten en welzijnsorganisaties kan het welbevinden van de cliënt versterkt wordt.  
Om de zelfredzaamheid te versterken kan er ook gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, of het 
sociaal team inschakelen van de gemeente, bij het bespreken van mogelijkheden van aanpassingen 
in de woning. 
Voor dagbesteding zijn er meerdere partners in de regio die door consulteren inzage geven in de 
mogelijkheden van zingeving en dagbesteding. Waar de cliënt na overleg gebruik kan gaan maken. 
 
Om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van de zorgverlening, mag de cliënt verwachten, zorg te 
krijgen van gekwalificeerde zorgverleners die voldoen aan de geldende normen van de beroepsgroep 
beschreven in de beroepsprofielen V&VN 2020.  
De zorgverleners zijn bewust van de grenzen van eigen handelen en zijn tijdig met consulteren, 
verwijzen en inschakelen van overige disciplines. 
Uitgangspunt is dat alle zorg conform geldende richtlijnen en kwaliteitsstandaarden ( HKZ) wordt 
geleverd.  
 
In de thuiszorg, gaat de wijkverpleegkundige met de cliënt samen kijken welke zorg nodig is, in welke 
vorm en wanneer. (laag tot matig complexe zorg) 
Er wordt samen met de cliënt gekeken of de zorg gestart kan worden. Dit is afhankelijk van de 
zorgvraag en de beschikbaarheid van het team. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. 



Het kan zijn dat bepaalde vormen van zorg ondergebracht worden bij ander zorgprofessionals/ 
zorgorganisaties in de zorg, zoals dagbesteding, specialistisch verpleegtechnische team, case 
management enz. 
 
Bij de start van een zorgverlening is er voor iedere cliënt binnen 24 uur een voorlopig zorgplan. 
Uiterlijk 6 weken na de eerste intake is er een definitief en getekend zorgplan.  
De wijkverpleegkundige en de eestverantwoordelijke verzorgende IG zijn verantwoordelijk voor het 
opstellen en bijstellen van de zorgdoelen. Dit gebeurd altijd in samenspraak met de client en / of in 
bijzijn van familie/ mantelzorgers.  
Deze informatie is in te zien in uw cliëntendossier, digitaal Carenzorgt of in een papieren dossier. In 
het zorgdossier wordt stil gestaan bij de huidige gezondheidstoestand maar ook wat mogelijk 
verwacht kan worden in de toekomst en wat daarin uw wensen en mogelijke behoeften zijn. 
 
Om multidisciplinair in de zorg met elkaar te werken aan continuïteit van zorg en kwalitatief goede 
zorg, werkt Zorgplus met het OZOverbindzorg. Dit is een netwerk met alle zorgprofessionals die 
betrokken zijn bij de zorg rond een cliënt, bijvoorbeeld; huisarts, apotheker, praktijkondersteuner 
huisarts, diabetes verpleegkundige enz. 
De cliënt geeft ten aller tijde toestemming bij het samenvoegen van de zorgprofessionals. 
 
Veiligheidsthema’s 
 
Hieronder een opsomming van veiligheidsthema’s en interventies die Zorgplus hanteert.  
Medicatieveiligheid: dubbele check, app, scholing, toestemmingsverklaring van de cliënt voor het 
aanreiken, bestellen. 
Valpreventie: veiligheid in en om het huis, advisering over vallen en evt. hulpmiddelen. 
Toepassing medische technologie: medicatie app, toekomstig het introduceren van de Medido?  
Veilige zorgrelatie: Binnen Zorgplus wordt gewerkt met het 6 stappenplan van de Leidraad. De 
Leidraad richt zich op bewustwording. Het is belangrijk dat iedereen in de zorgorganisatie ervan 
doordrongen is dat grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele relatie kan 
vóórkomen en dat het ieders verantwoordelijkheid is om hier alert op te zijn. 
Vrijheid beperkende maatregelen: Wet zorg en dwang, oplossingen zoeken naar voorkomen van 
onveilige situaties. 
 
Zorgorganisatie die de veiligheid van het personeel kan waarborgen: Protocollen en richtlijnen, waar 
nodig beschermende kleding, handhygiëne, bekwaam en bevoegd personeel, ondersteunende ICT 
ARBO richtlijnen. 
 
Lerend vermogen: 
 
Een leven lang leren is een mooi motto wat aansluit in de zorg. Want leren is bewust veranderen, de 
kern van de organisatie en het is nooit klaar.  
Dagelijks is de wijkverpleging en het zorgteam bezig om de zorg zo uit te voeren dat het de kwaliteit 
en veiligheid van leven voor een cliënt verbetert. Door een waardeoordeel en ervaringen van de 
cliënt en hun naasten te verzamelen, PDCA op alle niveaus, lerende netwerken, veilige zorg 
indicatoren (mic’s) ambities/ drijfveren van mensen is leren verbonden met het dagelijkse handelen. 
 
De client en naasten mogen verwachten dat er op een veilige en verantwoorde manier zorg geleverd 
wordt wat aansluit bij de wensen en behoeften van de client op het hoogst haalbare niveau. Dat er 
altijd wordt gekeken naar verbetering door middel van leren en samenwerking met andere 
disciplines/ organisaties. Met elkaar moet er meer eenduidigheid ontstaan in de zorg voor een cliënt.  
 
 



Manieren om het lerend vermogen te vergroten zijn: 
 
Scholing  
Intervisie/ reflectie bijeenkomsten. 
HKZ keurmerk 
Evidence based practice, journal club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten 
 
Als u een WLZ indicatie heeft, dan betaald u een eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld aan de hand 
van uw situatie.  
 
Aanvullende diensten 
 
Als u een persoonsalarmering wilt, zeker als u bij nood iemand kunt waarschuwen. Verwijst zorgplus 
naar zorgservicepunt. 
 
Om de kwaliteit van zorg te waarborgen rondom u, als cliënt maakt Zorgplus, in toestemming van de 
cliënt, gebruik van het OZOverbindzorg. Dit is een netwerk waar alle disciplines die betrokken zijn 
rondom uw zorg, met elkaar overleggen, samen met u en uw mantelzorger.  
 
 
Klachten: 
Klachten regelement 
 
Algemene voorwaarden zorgplan 
(sensire) 
Tijdens de zorgplanbespreking evalueren wij met u het zorgplan en bespreken wij hoe de zorg- en 
dienstverlening verloopt en of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken dan bovendien:  



 hoe u graag wilt leven en welke ondersteuning u van ons zou willen ontvangen;  

 uw gezondheidstoestand, de prognose en de daarmee samenhangende risico's voor uw gezondheid 
en welzijn;  

 de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te 
bereiken;  

 de medische behandelingen, als die nodig zijn;  

 de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, 
de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;  

 welke familieleden of anderen bij de zorg- en dienstverlening worden betrokken of van ons 
informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen;  

 hoe vaak en waarom het zorgplan met u zal worden besproken en aangepast als dat vaker of 
minder vaak is dan twee keer per jaar. 
 
Module wijkverpleging 
Gelden er andere eisen aan het zorgplan dan genoemd in de Algemene module? Ja, naast de 
onderwerpen die worden genoemd in de Algemene module, nemen wij in het zorgplan ook op:  
• ondersteuningsvragen, zorgvragen en verpleegkundige diagnoses;  
• gedelegeerde werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines;  
• interventies en andere behandelingen (aard, omvang, plaats en duur);  
• beoogde resultaten/doelen;  
• de termijn waarbinnen een resultaat/doel behaald moet zijn;  
• hoe nagegaan wordt of het resultaat/doel is behaald;  
• wie (naam en functie) (de onderdelen) van het zorgplan uitvoert;  

 of er sprake is van mantelzorg/vrijwilligers en welke afspraken zijn gemaakt met de 
mantelzorger(s); evenals de eventuele hulp die die mantelzorger/vrijwilliger aanvullend op de door 
ons verleende zorg kan en wil bieden;  

 (indien van toepassing) hoe nazorg en overdrachtszorg wordt geregeld waaruit tenminste moet 
blijken op welke termijn deze afspraken gemaakt worden en welke afspraken er met u worden 
gemaakt, zeker bij ontslag uit zorg en in het bijzonder als u geen of maar gedeeltelijk eigen regie kan 
voeren;  

 (indien van toepassing) wie bij overdracht de nazorg regelt. 
 
Doelgroep; 
 
Volwassenen, senioren, volwassen met psychogeriatrisch klachten (o.a. dementie), volwassenen met 
een lichamelijke beperking, volwassenen met een chronisch ziekte. 
 
Doelgroep toelichting: 
 
Volwassen/ senioren die thuis wonen, met ondersteuningen van verzorging/verpleging bij nodig 
hebben om verantwoord en veilig te kunnen zijn. 24 uurs zorg regelt een vast team van zorgverleners 
om u heen, waarbij elke zorgverlener in samenwerking met informele netwerk van de cliënt,  24 uur 
achter elkaar bij u kan blijven. Er is altijd iemand in huis.  
 


