Versie 2
5 maart 2016
www.werkgroepderodebril.nl

Aanvraag Persoonlijke Assistentie
Wonen in een zelfstandige woning
De eerste vraag die u zichzelf moet stellen voordat u persoonlijk assistentie aanvraagt is of u deze
vorm van zorg wilt en of u de bijkomende organisatorische aspecten van deze vorm van zorg kan
dragen. Bent u bereidt om 24 uur per dag 7 dagen per week volledig verantwoordelijk te zijn voor
uw eigen zorgvraag? U heeft dan de regie over het regelen van uw eigen zorg, waarbij u ook de
kwaliteit en continuïteit van uw eigen zorg moet bewaken. Persoonlijke assistentie is hiervoor een
goed instrument.
Om in aanmerking te kunnen komen voor persoonlijke assistentie moet u woonachtig zijn in een
zelfstandige woning. U kunt geen aanspraak maken op persoonlijke assistentie indien u in een
woning woont die gekoppeld is aan een assistentie afname bij een zorgaanbieder. Een voorbeeld
hiervan zijn de ADL woningen.
Er zijn meerdere mogelijkheden:
U huurt een woning bij een woningbouw stichting.
U koopt een eigen woning.
U bouwt een eigen woning.
Als u nu geen zelfstandige woonruimte heeft is een afspraak met uw gemeente en de
woningcorporatie(s) een goede start. Vertel in een gesprek wat uw huidige woon en leef situatie is
en waarom u wilt verhuizen. Als er een medische noodzaak is om uw assistentie op korte termijn
met persoonlijke assistentie in te kopen, benadruk dan deze noodzaak. Het is ook een optie om met
bijvoorbeeld de woningbouw stichting te kijken naar in planning zijnde nieuwbouw woningen die
eventueel rolstoeltoegankelijk gebouwd zouden kunnen worden.
Centrum Thuisbeademing
Neem contact op met u Centrum van Thuisbeademing en informeer hen over uw wens om in
aanmerking te komen voor persoonlijke assistentie. Persoonlijke assistentie is bestemd voor mensen
met beademing en een ernstige lichamelijke beperking, en die 24 uur directe toezicht nodig hebben
t.b.v. de veiligheid.
Het CTB zal u voorzien van de noodzakelijke medische informatie waarin uw diagnose en medische
situatie wordt beschreven. Deze informatie moet als bijlage meegestuurd worden bij de aanvraag bij
het CIZ. Let wel het CIZ is niet de instantie die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor
persoonlijke assistentie.
Indien u andere artsen heeft waar u een medische brief aan kunt vragen, bijvoorbeeld uw
revalidatiearts of uw specialist, kunt u die ook toevoegen.
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Aanvraag persoonlijke assistentie
Er bestaat geen directe aanvraag voor persoonlijke assistentie. Persoonlijke assistentie bestaat uit
een combinatie van een met een PGB aangevuld met een toeslag uit de meerzorg regeling waarmee
24 uurs assistentie in de directe nabijheid mogelijk is.
In eerste instantie moet u door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toegelaten worden tot de
Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt uw aanvrag digitaal aanvragen bij het CIZ:
https://www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl/isa-zelfaanmelder-web/
Of gebruik maken van het aanvraagformulier. Deze kunt u hier downloaden:
https://www.ciz.nl/voor-professionals/downloads/Paginas/Formulieren.aspx
Op het aanvraagformulier staat nergens een speciale optie voor persoonlijke assistentie.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u onder punt 9 Gewenste zorg de volgende vakjes
invullen:
9a
9b
9c

Welke zorg heeft u nodig?:

‘zorg thuis´
’ Ik wil het zelf regelen met een persoonsgebonden budget`
Ja, vanwege ( geeft u hier de reden aan)
Van welke instelling wilt u uw zorg ontvangen?: vul in NVT (niet van toepassing).

Onderaan het aanvraagformulier is ruimte om nadere informatie op te schrijven. Hier kunt u
aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor persoonlijke assistentie.
Let op dat u bij dit aanvraagformulier ook alle noodzakelijke bijlagen meestuurt. Op het
aanvraagformulier staat aangegeven welke bijlagen dit moeten zijn.
Zorgkantoor
Het CIZ geeft, indien u daarvoor in aanmerking komt, de Wlz indicatie met de bijbehorende ZZP door
aan het zorgkantoor die uw aanvraag dan verder bekijkt. U moet bij het zorgkantoor aangeven dat u
in aanmerking wilt komen voor persoonlijke assistentie. Het zorgkantoor moet namelijk op basis van
de door het CIZ aangeven indicatie en uw medische situatie kijken of u inderdaad in aanmerking
komt voor de meerzorgregeling (een pgb toeslag).
Het zorgkantoor zal u het formulier Eigen Regie voor de aanvraag van een persoonlijk assistentie
toesturen. Dit formulier dient u in te vullen, zodat het zorgkantoor kan bepalen of u in staat bent om
persoonlijke assistentie volledig zelfstandig te organiseren en te beheren. Het is belangrijk dat u van
te voren al goed nadenkt hoe u uw 24 uur zorg gaat regelen en vorm gaat geven om uw zorg en
veiligheid te garanderen. Dit geldt ook voor momenten van ziekte of vakantie van uw hulpverleners
of uzelf.
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Belangrijke documenten ter informatie
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, houdende
regels in zake de langdurige zorg (Regeling langdurige zorg) zie weblink:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036014/geldigheidsdatum_01-01-2015
De aangenomen kamerstukken ‘Amendement van Kamerlid Dik-Faber en een motie van Kamerlid
Bergkamp (Kamerstukken II 2014/15, 33 891 nr. 150 respectievelijk Kamerstukken II 2013/14, 33
891, nr. 102) zie weblink: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31996/stb-2014520?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

