
Veranderingen in de AWBZ 
 
In Nederland gaat er heel veel veranderen in de zorg. De Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten is gemaakt voor de financiering van langdurige zorg.  
De laatste jaren zijn de kosten enorm ges tegen. De regering heeft daarom besloten enkele 
veranderingen aan te brengen. 
 
Het gaat om een groot pakket van maatregelen. Dat is heel ingewikkeld. We geven hier 
informatie over het punt waar de oudere migranten het meest mee te maken krijgen:  
de Begeleiding. 
 
Begeleiding: voorwaarden strenger 
Veel oudere migranten hebben de laatste jaren Ondersteunende Begeleiding gekregen, 
omdat ze de Nederlandse taal niet goed spreken en hulp nodig hebben bij contacten met 
instanties. Sommige ouderen krijgen individuele begeleiding thuis, anderen kunnen een  of 
meer keren per week naar een dagopvang. 
 
De voorwaarden voor Begeleiding zijn strenger gemaakt. Mensen met een lichte beperking 
krijgen geen Begeleiding meer. De taalproblemen alléén zijn geen reden meer o m voor 
Begeleiding in aanmerking te komen. Mensen met grote fysieke of mentale beperkingen 
kunnen nog wel Begeleiding krijgen. Ze krijgen wel vaak minder uren Begeleiding. 
 
Herindicatie 
In 2009 worden alle mensen die tot nu toe Begeleiding kregen opgeroepen voor een 
herindicatie. U krijgt hiervoor een brief van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) met als 
titel ‘Aanvraag Begeleiding’. Daarmee moet u opnieuw een aanvraag doen voor Begeleiding. 
Het kan zijn dat u al zo’n brief heeft ontvangen. Dat kan ook later nog gebeuren. Dat heeft te 
maken met uw leeftijd en postcode. 
De herindicatie is heel belangrijk!!!  
De herindicatie bepaalt of u voortaan nog wel hulp krijgt. 
 
Wat kunt u doen als u een ‘Aanvraag Begeleiding’ krijgt? 
Tips: 

• Laat u zich helpen bij het invullen van het herindicatieformulier door iemand die hier 
verstand van heeft, bijvoorbeeld een zorgbemiddelaar of de coördinator van de 
dagopvang waar u naar toe gaat.  

• Vraag het CIZ om nadere informatie voordat u het formulier invult en verstuurt. 
• Als de indicatiesteller bij u thuis komt, vraag dan of er iemand bij kan. Twee weten 

meer dan één! 
• Men zal zeker vragen of u kinderen heeft die u kunnen helpen. Maak goed  duidelijk 

dat u de Begeleiding écht nodig heeft, omdat uw kinderen niet altijd bij u kunnen zijn. 
 
Wat kunt u doen als u het niet met het nieuwe indicatiebesluit eens bent?  
Tips: 

• Wie het niet eens is het herindicatiebesluit kan bezwaar aantekenen bij CIZ. Dat moet 
u binnen zes weken doen. Er zijn enkele voorbeelden dat dit tot wijziging van het 
besluit kan leiden..  

 
• Mensen die minder of helemaal geen begeleiding meer krijgen kunnen tot 1 januari 

2010 ondersteuning vragen bij de MEE-organisatie in hun omgeving. De MEE-
organisaties hebben van het ministerie extra middelen gekregen om u te helpen om 
naar andere oplossingen te zoeken.   

 



• U kunt naar het ouderenwerk gaan in uw gemeente om te vragen om ondersteuning. 
Ook kunt u terecht bij het Wmoloket van de gemeente.  

 
• Als laatste vragen we met klem of u zelf of wellicht met hulp van iemand uw 

ervaringen met de herindicatie wilt doorgeven het NOOM. Het NOOM zal die 
verhalen (anoniem!) gebruiken om de staatssecretaris te vertellen welke knelpunten 
er zijn voor de oudere migranten. Wij hebben uw verhalen hard nodig! 

 
Voor het melden van uw verhaal en klachten: 
NOOM, Yvonne Heygele: Tel 06 133 54 327; heygele@netwerknoom.nl 
 
Voor meer informatie: 
Ministerie van VWS: www.minvws.nl 
MEE: Tel 0900 – 9998888 (lokaal tarief); www.mee.nl  
CIZ (Centrum indicatiestelling zorg): Tel 0900 – 1404 (lokaal tarief); www.ciz.nl  
www.veranderingenindezorg.nl 
 
 


