
REHABILITATIE EN HET ZORGZWAARTE PAKKETREHABILITATIE EN HET ZORGZWAARTE PAKKET

Balanceren tussen mogelijkheden en beperkingenBalanceren tussen mogelijkheden en beperkingen

Martine van Huuksloot

Managing Consultant 
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Kiezen, krijgen en behouden van gewenste sociale rollen

• Verbeteren rolfunctioneren in zelfgekozen omgevingen

Verkennen van:

W d l di l bi d• Wensen en doelen op diverse levensgebieden

• Individuele beperkingen en mogelijkheden

• Hulpbronnen in de omgeving

Herstel: resultaten op het gebied van 
wonen, werken, leren en sociale contactenwonen, werken, leren en sociale contacten
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AWBZ: persoonsvolgende prestatiebekostiging 

Beheerskosten AWBZ 
(Zorgkantoor - ministerie VWS)(Zorgkantoor ministerie VWS)

Productieafspraken 
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Indicatie BesluitIndicatie Besluit
(CIZ  - Burger)

Zorgleveringsovereenkomst
(Zorgaanbieder – Client)

Zorg(leef)plan 
(Hulpverlener – Client)(Hulpverlener Client)





AANBIEDER VAN ZORG & CLIENT(SYSTEEM)

Bespreken van verwachtingen en mogelijkheden

Afspraken vastleggen: 

Indicatiebesluit (ZZP)

Zorg leveringsovereenkomstZorg leveringsovereenkomst

Arrangement

Individueel zorgplan

Observatie / rapportage / overleg
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ZORGPLAN: TWEELEDIG GEBRUIK

RehabilitatieNoodzaa
kAWBZ

patient / client -
h l l

zorgaanbieder –
fi i d

kAWBZ

hulpverlenerfinancierder zorg

MogelijkhedenBeperkinge
n

Zorgplan
Behandelplan

Begeleidingsplan 



Inzicht en kennis van
behoefte en verwachting 

(zichtbaar / ervaren)

vraag

middelaanbod

CLIENT

ZZP score / indicatie =
ZZP profiel (kwaliteit + tijd)

ZZP tarief (geld)

Verantwoording / afspraken
en 

te leveren 
prestatie / uitvoering

middelaanbod
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VAN
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BEOORDELING ZORGZWAARTE



Beoordeling zorgzwaarte: uitgangspunten

• Ga uit van een zelfstandig wonende burger zonder hulpg g p

• Vergeet niet wat je doet om gedrag te voorkomen 

• Wisselende situatie; bekijk laatste drie maanden en neem een 
gemiddelde per week

• Niet willen of niet kunnen: lichamelijke EN  mentale/geestelijke 
beperkingen

• Gebruik hulpmiddelen & medicijnen kunnen begeleidingsbehoefte 
opheffenopheffen



Begeleidingsbehoefte: psychische functies

• Orientatie in tijd

O i t ti i l t / i t• Orientatie in plaats / ruimte

• Orientatie in persoonOrientatie in persoon

• Denken 

• Geheugen











CLIENTPROFIELEN IN DE GGZ SECTOR

GGZ1C/B

zelfstandig wonen

GGZ2C/B

GGZ3C/B

GGZ4C/B

GGZ5C/B

GGZ4C/B

GGZ6C/B

GGZ7B
beveiligd wonen 



ZORG ZWAARTE PAKKET

• Vragenlijst met 54 vragen over de cliënt enVragenlijst met 54 vragen over de cliënt en 
zijn/haar behoefte aan begeleiding

• Antwoorden leiden tot een cliëntprofiel

• Cliëntprofiel geeft recht op gemiddeld aantal p g p g
uren zorg per week

• Wonen & dagbesteding en behandeling



ZZP profielopbouw 

Woonzorg 
Dag

besteding

Behan-

deling

Verblijfscomponent

besteding deling

Niet cliëntgebonden 
ActiviteitenCliëntgebonden activiteiten

direct (xx%): = 

Organisatorische
randvoorwaarden

direct (xx%): 
zowel individueel als in groep, zowel 
planbaar als onvoorziene interactie 
client(systeem)

randvoorwaarden
( y )

indirect (xx%):
o.a. coördinatie van zorg (xx%) & 

24- uurs aanwezigheid (xx%)



Domein woon en 
leefomstandigheden
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Domein
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en
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Geheugen & denken
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+
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CLIENTVOLGENDE PRESTATIEBEKOSTIGING

Aansturing Kwaliteit &Aansturing Innovatie

AWBZ / 
ZZP indicatie

Verantwoorde kwaliteit

primair werkproces
Client (systeem) Client waardering

Comm GebouwO d t d ICT P&O Comm.
PR

Gebouw
beheer

Ondersteunende
dienstverlening o.a.:



BEKOSTIGING VAN ZORG (AWBZ/ZZP)

Tarief =
(Zorgkantoor)(Zorgkantoor)

ZorgzwaarteZorgzwaarte
(Client)

+

PrestatiePrestatie
(Zorgaanbieder)
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