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ondersteuning 
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Bent u op zoek naar zorg en ondersteuning 
voor u zelf of iemand in uw naaste omgeving? 
In dit informatieboekje leest u met welke 
wetten u te maken kunt krijgen en wat de 
mogelijkheden in Zoetermeer zijn.
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Zorg en ondersteuning in ZoetermeerInformatie

Voor wie? 
Voor alle inwoners. Deze wet regelt dat
iedereen een basiszorgverzekering heeft 
en welke behandelingen uit deze basis-
zorg vergoed worden. Deze zorg is gericht 
op genezing en behandeling van acute en 
chronische aandoeningen en geestelijke 
gezondheidszorg. Kinderen zijn gratis 
meeverzekerd met 1 van de ouders.

Welke ondersteuning is mogelijk?
Ieder jaar verandert de inhoud van het 
basiszorgpakket. Voor sommige soorten 
zorg en medicijnen geldt een eigen 
bijdrage of eigen risico of ze worden 
maar deels vergoed.

In 2019 zit in het basispakket: verpleging 
en verzorging thuis, geneesmiddelen, 
verbandmateriaal bij chronische wondzorg, 
huisarts, logopedie, revalidatie, kortdurend 
verblijf, hoortoestellen, tandheelkundige 
zorg en verblijf in een ziekenhuis of instel-
ling voor geestelijke gezondheidszorg.

Hoe regelt u de ondersteuning?
Als u klachten heeft, is de huisarts vaak 
de eerste met wie u contact opneemt. 
Uw huisarts kan u zo nodig doorverwijzen.
Met deze doorverwijzing kunt u vervolgens 
terecht bij de organisatie die de juiste zorg 
kan geven. 

Wie kan u helpen? 
Ook hiervoor kunt u terecht bij de huisarts. 
Voor inwoners van 75 jaar of ouder is er 
in bijna alle praktijken een praktijkverpleeg-
kundige ouderenzorg, deze is te bereiken 
via de assistente van de huisarts. Verder 
kunt u terecht bij een aantal organisaties 
in Zoetermeer.

Onafhankelijke cliëntondersteuners 

van ZoSamen

telefoonnummer: 0800.0200.401 
e-mailadres: info@zosamen.nl
website: www.zosamen.nl

Na de diagnose dementie kunt u 

terecht bij de casemanager dementie 

via het Coördinatiepunt Zorg.

telefoonnummer: 079.371.9471 
e-mailadres: info@coordinatiepuntzorg.nl
website: www.vierstroom.nl/dementie

Bij langdurige opname in een 

psychiatrische kliniek kunt u terecht 

bij de onafhankelijke cliëntonder-

steuners van stichting KernKracht

telefoonnummer: 0182.549.813
e-mailadres: stip@kernkracht.nl
website: www.kernkracht.nl

Voor wie?
Voor alle inwoners die hulp nodig hebben 
om thuis te kunnen blijven wonen en mee 
te doen in de samenleving.

Welke ondersteuning is er mogelijk 
(meest voorkomende)?
Huishoudelijke hulp, vervoer zoals de 
regiotaxi of een scootmobiel en een 
rolstoel. Maar ook aanpassingen aan de 
woning en respijtzorg zoals logeeropvang 
en dagbesteding  en begeleiding van 
volwassenen met een beperking.

Hoe regelt u de ondersteuning?
De eerste stap is het doen van 
een Wmo-melding bij de gemeente 
Zoetermeer. Dit kan via: 
www.zoetermeer.nl/wmomelding. 

U kunt ook bellen met de gemeente via 
14 079. Vraag of u de Wmo-formulieren 
thuisgestuurd kunt krijgen.

Wie kan u helpen?
Misschien kunnen familie of vrienden 
helpen bij het aanvragen van een 
voorziening. Anders kunt u terecht bij:

Het Wmo-loket op het Stadhuis/Forum 

Afspraak maken met een medewerker: 
telefoonnummer: 14 079 
website: www.zoetermeer.nl/afspraakwmo

Onafhankelijke cliëntondersteuners 

van ZoSamen

telefoonnummer: 0800.0200.401
e-mailadres: info@zosamen.nl
website: www.zosamen.nl

Na de diagnose dementie kunt u 

terecht bij de casemanager dementie 

via het Coördinatiepunt Zorg

telefoonnummer: 079.371.9471 
e-mailadres: info@coordinatiepuntzorg.nl
website: www.vierstroom.nl/dementie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Zorgverzekeringswet (Zvw) 

(Zvw) (Wmo) 
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Voor wie?
Voor inwoners van alle leeftijden van wie 
duidelijk is dat zij altijd veel zorg en onder-
steuning nodig hebben. Ook is duidelijk 
dat dit nooit anders zal worden of zal 
verbeteren. 

Zij wonen op een plek waar altijd toezicht 
is. Het gaat om mensen met een lichame-
lijke, verstandelijke of meervoudige 
beperking.

Welke ondersteuning is er mogelijk?
U kunt 24 uur per dag ondersteuning 
krijgen bij alle dagelijkse bezigheden. 
Meestal gebeurt dit in een instelling, 
maar het kan ook thuis via zorg thuis 
of een persoonsgebonden budget.

Hoe regelt u de ondersteuning?
De eerste stap is het doen van een 
aanvraag bij het CIZ. Dit is bereikbaar 
via telefoonnummer: 0900.1404 of 
de website: www.ciz.nl

Wie kan u helpen?
Misschien kunnen familie, vrienden of 
een professionele hulp u helpen bij het 
aanvragen van een indicatie bij het CIZ. 
Anders kunt u terecht bij:

Onafhankelijke cliëntondersteuners 

van ZoSamen

telefoonnummer: 0800.0200.401
e-mailadres: info@zosamen.nl
website: www.zosamen.nl

Na de diagnose dementie kunt u 

terecht bij de casemanager dementie 

via het Coördinatiepunt Zorg.

telefoonnummer: 079.371.9471 
e-mailadres: info@coordinatiepuntzorg.nl
website: www.vierstroom.nl/dementie

Als er al een indicatie Wlz is, 

kunt u terecht bij:

CZ Zorgkantoor Haaglanden

telefoonnummer: 088.555.7110
website: www.cz.nl/zorgkantoor

Onafhankelijke cliëntondersteuners 

van MEE Zuid Holland Noord

telefoonnummer: 088.775.2000
e-mailadres: info@meezhn.nl
website: www.meezhn.nl

of
Onafhankelijke cliëntondersteuners 

van het Adviespunt zorgbelang 

telefoonnummer: 0900.243.8181 
e-mailadres: clientondersteuner@
adviespuntzorgbelang.nl
website: www.adviespuntzorgbelang.nl

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
die extra ondersteuning nodig hebben 
vanwege hun ontwikkeling, de thuissituatie 
of een gebrek aan veiligheid. Soms kan de 
hulp verlengd worden tot 23 jaar.

Welke ondersteuning is er mogelijk 
(meest voorkomende)?
Individuele hulp bij gedrags- en ontwikke-
lingsproblemen, jeugd- en opvoed-
ondersteuning, jeugdbescherming
maatregelen zoals ondertoezichtstelling 
van een voogd en de jeugdreclassering.

Hoe regelt u de ondersteuning?
U kunt bij vragen over opvoeden 
en opgroeien contact opnemen 
met of langs gaan bij:

Meerpunt inlooppunt 

in het stadhuis / Forum 
Stadhuisplein 1
telefoonnummer: 079.3310325 
of whatsApp: 06.2570.77.31
e-mailadres: info@meerpunt.nl
website: www.meerpunt.nl

Het jongeren Informatie Punt (JIP) 

in het stadhuis / Forum

Stadhuisplein 1
telefoonnummer: 070.2053500 
of 06.158.88.955
e-mailadres: info@jipzoetermeer.nl

Jeugdarts / Jeugdverpleegkundige 

van de jeugdgezondheidszorg:

telefoonnummer: 088.054.9999
e-mailadres: info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl/locaties/zoetermeer

Ook kan uw eigen huisarts en de prak-
tijkondersteuner van uw huisarts of de 
schoolmaatschappelijk werker op de 
school van uw kind u helpen bij vragen 
over opvoeden en opgroeien.

Wie kan u helpen?
De organisaties die hiervoor zijn ge-
noemd, kunnen direct lichte vormen van 
ondersteuning bieden. Als er meer nodig 
is, kunnen de eigen huisarts, een medisch 
specialist, de jeugdgezondheidszorg en 
de schoolmaatschappelijkwerker regelen 
dat er zwaardere vormen van jeugdhulp 
komen.

Ook kunt u voor ondersteuning 
bij het regelen van hulp terecht bij:

Onafhankelijke cliëntondersteuners 

van ZoSamen

telefoonnummer: 0800.0200.401
e-mailadres: info@zosamen.nl
website: www.zosamen.nl

Wet Langdurige Zorg (WLz) Jeugdwet

(WLz) (Jw) 
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Er is ook veel ondersteuning mogelijk 
zonder indicatie of verwijzing zoals de 
ouderenbus of hulp van zorgvrijwilligers.

Kijk daarvoor ook eens op de 
Zoetermeerwijzer voor meer tips 
website: www.zoetermeerwijzer.nl 

Speciale aandacht voor 
de mantelzorger
Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald 
voor iemand in uw naaste omgeving, dan 
bent u mantelzorger. Het zorgen voor 
iemand anders kan soms (te) zwaar zijn. 

In Zoetermeer kunt u bij ZoSamen terecht 
voor ondersteuning en hulp bij het orga-
niseren van zorg voor uw naaste. 

ZoSamen organiseert ook themabijeen-
komsten waar u met andere mantelzorgers
onderling informatie en ervaringen kan 
delen. Verder is er de mogelijkheid de hulp 
van een zorgvrijwilliger in te schakelen. 

ZoSamen bereikt u via 
telefoonnummer: 0800.0200.401 
of per e-mail: info@zosamen.nl 
meer informatie vindt u op 
www. zosamen.nl

Begrippen en afkortingen

CIZ 

Centrum Indicatiestelling Zorg, organisatie 
die vaststelt of u zorg kan krijgen vanuit 
de Wet Langdurige Zorg.

CZ Zorgkantoor  

De organisatie die voor de regio Haag-
landen de zorg regelt voor inwoners die 
langdurige zorg nodig hebben.

Casemanager dementie 

Een casemanager is een onafhankelijke 
en vaste begeleider voor mensen met 
dementie én hun naasten. 

Een casemanager informeert, begeleidt, 
denkt mee, adviseert en regelt zorg.

Onafhankelijke cliëntondersteuning  

Biedt u informatie, advies en ondersteu-
ning bij vragen over zorg en welzijn. 
Cliëntondersteuners kunnen ook bemid-
delen bij klachten en problemen. 

Cliëntondersteuners werken onafhankelijk, 
dus los van de gemeente, het zorgkantoor 
of zorgaanbieders.  

Wmo-loket 

Loket bij de gemeente waar medewer-
kers u kunnen helpen en adviseren over 
het regelen van zorg vanuit de Wmo.

Respijtzorg 

Als een mantelzorger even tijd voor 
zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk 
worden overgenomen. Dat heet respijt-
zorg. De zorg wordt dan tijdelijk door een 
professional of vrijwilliger overgenomen.

Wmo 

De Wet maatschappelijke ondersteuning, 
regelt de ondersteuning aan 
volwassenen die nog thuis wonen. 

Wlz 

Wet Langdurige zorg regelt de zorg aan 
inwoners (alle leeftijden) die 24 uur per dag 
zorg nodig hebben, waarvan duidelijk is 
dat deze zorg altijd nodig blijft.

Zvw 

De zorgverzekeringswet regelt dat alle 
inwoners een basiszorgverzekering 
hebben en welke behandelingen uit deze 
basiszorg vergoed worden. De zorg is 
gericht op genezen en behandelen.

Jeugdwet 

Regelt de zorg en ondersteuning aan 
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar 
die extra ondersteuning nodig hebben.

Jeugdbeschermingsmaatregelen 

Verplichte hulp bij ernstige problemen 
in een gezin.

Jeugdreclassering 

Begeleiding en controle van jongeren 
van 12 jaar of ouder die een strafbaar 
feit hebben gepleegd.

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg 

De praktijkverpleegkundige is in bijna 
alle huisartsenpraktijken aanwezig en 
is er voor kwetsbare ouderen van 75 jaar 
en ouder en hun mantelzorgers. De ver-
pleegkundige kijkt naar de zorg die nodig 
is en helpt deze zorg te regelen.ZoSamen 


