Heeft u een Wlz-indicatie van het CIZ?
Dan kunt u terecht bij een cliëntondersteuner van het zorgkantoor of een
organisatie voor clientondersteuning, waar het zorgkantoor afspraken
mee heeft. U krijgt hier hulp bij het vinden van passende (langdurige) zorg
en ondersteuning.
Heeft u (nog) geen Wlz-indicatie van het CIZ?
Dan kunt u terecht bij een cliëntondersteuner via de gemeente. Deze
cliëntondersteuners zijn er als u hulp en advies nodig heeft op het gebied
van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn,
wonen, werk en inkomen. De gemeente brengt u in contact met deze
cliëntondersteuners. Ook kunnen zij u helpen met het aanvragen van
een Wlz-indicatie.
Waar vindt u een cliëntondersteuner?
U kunt een cliëntondersteuner zoeken bij u in de buurt door uw woonplaats
of postcode in te toetsen op deze website:

www.informatielangdurigezorg.nl/clientondersteuning

“Mijn cliëntondersteuner (Co) luistert echt
naar mij, ontzorgt en brengt rust.”
www.informatielangdurigezorg.nl/clientondersteuning

Dit is een initiatief van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning
en gemeenten, gefinancierd door het ministerie van VWS.
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Als u leeft met een ziekte, aandoening, stoornis of beperking
en u heeft blijvend 24 uur per dag zorg nodig, dan komt er veel
op u af. Of u nu thuis woont of in een zorginstelling, u wilt
weten welke zorg en ondersteuning mogelijk is.
Een cliëntondersteuner (Co)
helpt u op weg
Het is fijn als een ervaren
deskundige met u meedenkt en uw
vragen kan beantwoorden. Dit kan
een cliëntondersteuner: Co. Een Co
is iemand die naar u en uw naasten
luistert en u helpt om uw vragen
goed onder woorden te brengen.
Iemand die met u meegaat naar
gesprekken met een zorgverlener.
Kortom: iemand die u op weg helpt.
Een cliëntondersteuner is niet
verbonden aan een zorginstelling en
kost u niets.
Samen op zoek naar de beste zorg
Co is uw persoonlijke gids in de zorg.
Co weet wat wel en niet kan.
Ook weet Co welke zorg en
ondersteuning bij u in de buurt
aanwezig is en hoe u die kunt
regelen. Co luistert en kijkt goed
hoe u uw leven wilt inrichten en
welke zorg daarbij past. Co heeft
ook oprecht aandacht voor u.
En is iets niet duidelijk? Dan neemt
Co bijvoorbeeld contact op met
zorgverleners.

Waar kunt u terecht?
U kunt makkelijk in contact komen
met een cliëntondersteuner via
www.informatielangdurigezorg.nl/
clientondersteuning
Op deze website ziet u welke
cliëntondersteuners in uw buurt
aanwezig zijn. Ook vindt u hier
verhalen, vragen, filmpjes en meer
informatie over
cliëntondersteuning. Uw huisarts,
een wijkverpleeg-kundige, een
praktijkondersteuner of een andere
(jeugd)hulpverlener kan u helpen bij
het vinden van een Co.

“Cliëntondersteuning. Daar moet je
gewoon dankbaar gebruik van maken.”
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