
VA
N

 J
EU

G
D

W
ET

 N
A

A
R

 W
M

O
WANNEER JEUGDWET EN WANNEER WMO?
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Jeugdigen en ouders die vanuit de Jeugdwet hulp krijgen bij opgroei-,
opvoedings- en psychische problemen, ontvangen dat tot de 18e
verjaardag. Daarna neemt de Wmo, de Zorgverzekeringswet of de Wet
Langdurige zorg (Wlz) de meeste vormen van jeugdhulp over.

Heb je vragen hierover? Neem contact op via info@yourvirtualassistant.online 

Als zorgverlener wil je dat de zorg voor je cliënt op de juiste wijze
gecontinueerd wordt. Check hiervoor onderstaande stappen:

HOE BLIJFT DE ZORG GECONTINUEERD? 

Verwacht je dat de hulp voor jouw cliënt ook na de leeftijd van 18 jaar moet
doorlopen? Ga dan met je cliënt en de ouders/verzorgers in gesprek en
stel een toekomstplan op bij de leeftijd van 16,5 jaar. Een stappenplan
helpt je om dit op de juiste wijze te doen. Bekijk wat de cliënt nodig heeft.  

Als de jeugdhulp start voor iemand tussen de 16,5 en 18 jaar, controleer
dan of er een toekomstplan is. Zo niet, stel deze dan op voor je start met
de jeugdhulp. 
Neem een half jaar voordat je cliënt 18 jaar wordt, contact op met Wmo en
bespreek de continuering van de ondersteuning. 

Betrek de gemeentelijke afdeling 'Werk & Inkomen' bij de cliënt, want zij
kunnen meedenken over de mogelijkheden voor werk.  

1. Stel een toekomstplan op 

2. Begin tijdig 

4. Doe onderzoek naar verlengde jeugdhulp 

3. Werk samen met ketenpartners 

iemand al jeugdhulp ontving voor zijn 18e verjaardag en er bepaald is
dat voortzetting van deze hulp noodzakelijk is.
voordat iemand 18 jaar werd, al bepaald is dat jeugdhulp noodzakelijk
is.
bepaald is dat de jeugdhulp die iemand kreeg voor zijn 18e, binnen
een half jaar hervat moet worden.

In de Jeugdwet is de mogelijkheid tot verlengde jeugdhulp opgenomen
waarbij de ondersteuning kan doorlopen tot 23 jaar als:

6. Overdracht medisch dossier  

Het medisch dossier draag je -met toestemming van je cliënt- over naar de
nieuwe hulpverlener. 
De toestemming leg je ook vast in het medisch dossier  

5. Van Jeugdwet naar Wlz/Zorgverzekeringswet

Check goed welke zorg naar de Wlz of de Zorgverzekeringswet over gaat.
Vraag dit ook tijdig aan bij het CIZ of de zorgverzekeraar. 

http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/soepele-overgang-van-18-naar-18-met-de-checklist-van-18-naar-18/
https://yourvirtualassistant.online/tips-en-advies/wil-jouw-client-zijn-medisch-dossier-inzien/
https://yourvirtualassistant.online/tips-en-advies/wil-jouw-client-zijn-medisch-dossier-inzien/
https://www.ciz.nl/zorgprofessional/aanvraag-doen-voor-een-client/wlz

