De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
is per 1 januari 2009 veranderd
U wilt een aanvraag doen voor AWBZ-zorg of voor een herindicatie bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? Per 1 januari 2009 is de AWBZ veranderd.
We leggen de veranderingen in het kort aan u uit.
De belangrijkste veranderingen
1. De functies Activerende Begeleiding (AB) en Ondersteunende Begeleiding (OB) zijn uit de
AWBZ verdwenen. Hiervoor in de plaats gekomen is een nieuwe vorm van AWBZ-zorg (functie):
Begeleiding.
Ondersteunende Begeleiding is deels terug te vinden als Begeleiding; Activerende Begeleiding
is deels opgegaan in Behandeling en deels in Begeleiding;
2. De functies Verpleging en Persoonlijke Verzorging zijn gewijzigd;
3. In het verleden kon u met een psychosociaal probleem soms AWBZ-zorg krijgen. Nu kan dit
niet meer.
Nieuwe indicatie of herindicatie voor Begeleiding
Het CIZ is 1 januari 2009 gestart met alle bestaande indicaties en nieuwe aanvragen voor AWBZ
Begeleiding te bekijken aan de hand van de nieuwe regels. De nieuwe indicatie van mensen die
nu Ondersteunende of Activerende Begeleiding hebben, zal er daardoor anders uitzien dan de
indicatie tot 1 januari 2009. Houd u daar alstublieft rekening mee.
Heeft u een indicatie voor Ondersteunende of Activerende Begeleiding die doorloopt na 1 januari
2010 en vraagt u in 2009 niet zelf een indicatie aan? Dan benadert het CIZ u voor een nieuwe
indicatie. Het ministerie van VWS wil namelijk dat er op 1 januari 2010 geen indicaties voor Ondersteunende of Activerende Begeleiding meer zijn. Alle indicaties met die functies moeten dan
omgezet zijn naar de nieuwe functie Begeleiding.
Het jaar 2009 is een overgangsjaar. Dit betekent dat uw indicatie geldig blijft tot de einddatum
van het indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 1 januari 2010. Er is één uitzondering. Als u een indicatiebesluit heeft voor Ondersteunende Begeleiding Algemeen (OB Alg), vanwege een psychosociaal probleem, dan is uw AWBZ-indicatie vervallen per 1 januari 2009. In dat geval kunt u zich
wenden tot uw gemeente.
In de nieuwe situatie beoordeelt het CIZ de ernst (licht, matig, zwaar) van de beperkingen op vijf
onderdelen:
• sociale redzaamheid (de regie over het eigen leven);
• bewegen en verplaatsen (het zelfstandig voortbewegen);
• probleemgedrag (agressief of dwangmatig, zelfverwaarlozing);
• psychisch functioneren (denken, concentreren en waarnemen);
• geheugen- en oriëntatiestoornissen (geheugen en bewustzijn).

Wat betekenen de veranderingen voor u?
De veranderingen van de AWBZ Begeleiding kunnen voor u een van de volgende gevolgen
hebben.
Bij een eerste indicatie:
• u krijgt een indicatiebesluit met of zonder Begeleiding.
Bij een herindicatie:
• u krijgt een nieuw indicatiebesluit en er verandert niets aan het aantal uren Begeleiding;
• u krijgt een nieuw indicatiebesluit en het aantal uren Begeleiding wordt minder;
• u krijgt geen indicatie voor Begeleiding (zie onder ‘gewenningsregeling’);
• u krijgt geen indicatie voor Begeleiding, maar wel voor andere AWBZ-zorg.
De AWBZ-zorg kan ook uit Verpleging en/of Persoonlijke Verzorging bestaan. Ook daarin zijn
veranderingen vanaf 1 januari 2009. Sommige mensen hebben een (langlopende) indicatie, die in
2009 verloopt. Dan is het mogelijk dat het CIZ bij een herindicatie minder of andere zorg indiceert.
Heeft u door een psychosociaal probleem hulp nodig? Dan kunt u bijvoorbeeld een beroep doen
op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bij uw gemeente.
Heeft u nog een geldige indicatie in 2009? Het jaar 2009 is een overgangsjaar. Daarom kunt u
AWBZ-zorg krijgen tot de einddatum van het indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 1 januari 2010.
Gewenningsregeling
Had u een indicatie voor Ondersteunende en/of Activerende Begeleiding, maar krijgt u geen
nieuwe indicatie voor Begeleiding? Dan heeft u een aantal maanden de tijd om het wegvallen
van deze zorg op te vangen. We noemen dit de gewenningsregeling. U kunt proberen de zorg op
een andere manier te regelen. Bijvoorbeeld door hulp te zoeken in uw naaste omgeving. Of door
de kosten voor Begeleiding zelf te betalen. Voor hulp hierbij kunt u terecht bij de organisatie MEE.
Kijk voor adressen bij u in de buurt op www.mee.nl.
Een andere website voor meer informatie is: www.veranderingenindezorg.nl.
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