Een Wmo Melding
Client kan zich laten bijstaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner van
Zorgbelang Overijssel

Denk aan de eigen bijdrage van €19,- per maand (behalve de rolstoel)

Deze bijdrage geldt niet voor samenwonenden waarvan 1 of allebei onder de
AOW-gerechtigde leeftijd is/zijn

Doe alleen de melding, als je er zelf achter staat. Het staat de cliënt vrij om op
eigen initiatief een melding te doen

Indien een cliënt zelf in staat is om de melding te doen, doet hij/zij deze zelf

Stappen

Afwegingen

Hulpvraag

Noodzakelijkheid

Aard en omvang vd hulp

doeltreffend

Probleem

Eigen mogelijkheden

Algemene voorzieningen

Goedkoop versus
Doel en middel zijn passend

(mogelijk) geen
maatwerkvoorzieing bij
Als de zaken gewoon gekocht
kunnen worden

Als algemene voorzieningen een
oplossing bieden

Als iemand achteraf een vergoeding
wilt krijgen (product is al besteld)

Indien een product vervangen moet
worden, eerder dan de
afschrijftermijn

Eigen schuld (bijv. verhuisd naar niet
passende woning)

Letselschade valt mogelijk onder de
verzekering i.p.v. WMO

Te complex?
Betrek de consulent

PGB, voorwaarden
Alle Wmo voorzieningen kunnen ook in PGB vorm worden uitgekeerd
Client moet het kunnen (met hulp)
Client moet het zelf willen

Het moet nodig zijn (ZIN lukt niet)

Client moet bekwaam zijn (overzien, regelen, aansturen, beheren)

De ondersteuner mag niet de aanvrager zijn (tegengestelde belangen)
PGB zorg moet ook voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen

Redenen wel PGB

Redenen geen PGB

Moeilijk te plannen hulp

Eerdere fraudering

V̈eel korte momenten

Schulden / schuldsanering

¨Ongebruikelijke tijden hulp
V̈erschillende locaties

2̈4 uurs ondersteuning (op

afroep) afhankelijkheid van
vaste gezichten

L̈evensovertuiging of culturele

achtergrond

Budgetplan
Bij een PGB melding moet de cliënt een
budgetplan invullen. Hiervoor contact

worden opgenomen met de consulent

Gok-, drugs- of alcoholverslaving
Eerdere faillissement

Huishoudelijke ondersteuning
Zijn andere oplossingen denkbaar? Dan gaan deze voor:
Mantelzorger

Particuliere hulp

Huisgenoten ouder dan 18 jaar voeren ' gebruikelijke hulp' uit
V̈oorliggende voorzieningen

Dienstencheque OH (1 uur per week, voor €5,- indicatieloos)

Gezinsleden kunnen
niet altijd bijspringen
als
Overbelasting

Beperking in kennis/vaardigheden

Cliënt heeft zeer korte levensverwachting

Huisgenoot niet regelmatig
aanwezig

Stapeling van zorgtaken

Modules
De basis: een schoon en leefbaar huis

Extra hygiëne: door medische of fysieke
beperkingen

Wasverzorging

Maaltijdverzorging

Regie: Hulp bij organisatie vh huishouden

Denk ook aan de
termijn
Ïs de komende jaren sprake van

een ongewijzigde situatie

V̈alt er nog verbetering te

verwachten

Verandert er nog iets in het

sociale netwerk van de cliënt

Vervoer
Cliënt kan zelf geen vervoer regelen
Hoe heeft cliënt zich tot zover gered

Wat is/was het normale vervoerspatroon

Hoe belangrijk is elke verplaatsingsbehoefte
Kan mantelzorger helpen

Is een algemene/voorliggende vooziening beschikbaar

Kan losse maatwerkvoorziening vervoer ingezet worden

Indicatie RegioTaxi (Brookhuis) voorliggend op individuele vormen van vervoer
indien maatwerk noodzakelijk is

Evalueer opnieuw wanneer iemand 6 maanden niet gereisd heeft

Rolstoel

Scootmobiel

Loopbeperking >6 maand

Is inwoner rijvaardig &

Kan zelf transfers maken

ergotherapeut in bij twijfel

Kan zelf korte afsranden lopen
Kan zelf hoepelen of heeft
duwhulp

Regelmatig gebruik anders
lenen

Lengte en gewicht
Vergeet niet om de lengte en het gewicht van
de cliënt te vermelden

verkeersveilig - schakel

De inzet ergotherapeut valt

onder het eigen risico van de
verzekering (dus betalen)

Is er een geschikte stalling?

Woonvoorzieningen
¨Ga met cliënt in gesprek over de financiële mogelijkheden van cliënt, zonder
hierin dwingend te zijn

Bespreek mogelijkheid om een woonvoorziening (gedeeltelijk) zelf te kopen
of te lenen

Bespreek de eigen bijdrage die geldt als er een maatwerkvoorziening vanuit
de Wmo zou worden toegekend

Wat vindt cliënt wenselijk en wat is noodzakelijk

Aanpassen of verhuizen?
Verhuizen is vaak het goedkoopste (maar is er een huis te vinden?)
Is het huis makkelijk aan te passen en Is het technisch haalbaar?

Vergelijk kosten, evt met Wmo-bouwconsulent. Ook voor de mogelijkheid van
woonbemiddeling

Wanneer moet het klaar zijn?

Sociale omstandigheden, voorzieningen in de wijk & toekomst
Koop of huur & woonlasten

Denkbare resultaten
K̈unnen slapen, eten en verrichten van lichaamsreiniging

Kunnen verrichten van belangrijke huishoudelijke
werkzaamheden

Kunnen koken / gebruiken vd keuken
Verplaatsen in/om de woning

Het hebben van toegang tot de woning

Kinderen kunnen zonder gevaar in de woonruimte spelen

Dagbesteding en begeleiding
Volgens het Twents Ondersteuningsmodel (TOM)

Ga ook met cliënt in gesprek over de eigen financiële mogelijkheden,
zonder dwingend te zijn

Stimuleer zelfredzaamheid

Praktische
ondersteuning

Ondersteuning
voeren van regie

Dit is categorie 1

Dit is categorie 2

levensverrichtingen

handelingen en vaardigheden

Eigen regie over dagelijkse
Ondersteuning bij dagelijkse

handelingen en vaardigheden

Helpen overzien van dagelijkse
(regie) en het uitvoeren van
deze handelingen en
vaardigheden

Drie ondersteuningsniveaus
Niveau A - Bijv. geen of beperkte gedragsproblematiek, stabiele context, kans
op risicovolle situaties en escalaties klein

Niveau B - Bijv. gedragsproblematiek die belemmerend werkt, kans op
risicovolle situaties en escalaties aanwezig maar niet groot

Niveau C - Bijv. ernstige gedragsproblematiek, geen stabiele context, hoog
risico op escalaties

Indicatietermijn en tijd
Stel SMART doelen op

Geef aan hoeveel ondersteuning nodig is
Ambulant: totaal uren incl. indirecte tijd

Groep: aantal dagdelen per week (max 10)
Geef aan hoe lang inzet nodig is (max 5 jr)
Geef aan wanneer evaluatie nodig is

Persoonlijke Verzorging
Komt heel weinig voor binnen de Wmo, Merendeel valt onder ZVW
PV op basis van de WMO heeft samenhang met de behoefte aan
begeleiding en houdt geen verband met de behoefte aan
geneeskundige zorg of een hoog risico daarop
Resultaat is het verzorgen van zichzelf.

PV valt onder de ondersteuningsbehoefte 1 of 2 TOM

Voorbeelden
Ïn en uit bed komen

Aan-en uitkleden
B̈ewegen
L̈open

¨Gaan zitten en weer opstaan
L̈ichamelijke hygiëne
T̈oiletbezoek

Ëten/drinken

Medicijnen innemen

