
Geachte	  [naam	  cliënt],	  
	  
Er	  is	  de	  laatste	  jaren	  veel	  veranderd	  in	  de	  regelgeving	  rond	  zorg	  en	  zorginstellingen.	  Wij	  
vinden	  het	  belangrijk	  dat	  u	  ondanks	  al	  deze	  veranderingen	  goede	  en	  overzichtelijke	  zorg	  
ontvangt.	  Rond	  de	  behandelindicatie	  van	  een	  deel	  van	  onze	  cliënten,	  waaronder	  u,	  was	  een	  
ingewikkelde	  situatie	  ontstaan.	  Daarover	  hebben	  wij	  intensieve	  gesprekken	  met	  de	  
zorgverzekeraar	  gevoerd.	  Deze	  gesprekken	  hebben	  een	  positieve	  uitkomst	  gehad:	  onze	  
zorginstelling	  mag	  het	  aantal	  plekken	  met	  een	  behandelindicatie	  uitbreiden.	  Wij	  mogen	  u	  
voorstellen	  om	  uw	  behandeling	  voortaan	  volledig	  bij	  ons	  onder	  te	  brengen.	  
	  
Wat	  is	  precies	  de	  situatie?	  
U	  woont	  in	  een	  van	  onze	  woonzorgcentra,	  maar	  u	  bent	  nog	  onder	  behandeling	  bij	  uw	  
huisarts.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  uw	  behandeling	  bij	  uw	  huisarts	  ligt,	  
terwijl	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  wonen	  en	  zorg	  onder	  onze	  zorginstelling	  valt.	  U	  krijgt	  
nu	  de	  mogelijkheid	  om	  wonen,	  zorg	  en	  behandeling	  als	  geheel	  bij	  de	  zorginstelling	  onder	  te	  
brengen.	  
	  
Wat	  betekent	  dit	  voor	  u?	  
Als	  u	  voor	  deze	  mogelijkheid	  kiest,	  heeft	  dit	  de	  volgende	  voordelen:	  
-‐	  er	  is	  optimale	  afstemming	  tussen	  zorg	  en	  behandeling;	  
-‐	  u	  hoeft	  minder	  zelf	  te	  regelen,	  zoals	  de	  aanvraag	  van	  hulpmiddelen;	  
-‐	  mogelijk	  heeft	  u	  ook	  financieel	  voordeel,	  dit	  verschilt	  per	  persoon.	  
	  
Waar	  kunt	  u	  uit	  kiezen?	  
De	  keuze	  om	  uw	  behandelindicatie	  bij	  de	  zorginstelling	  onder	  te	  brengen,	  is	  geheel	  aan	  u.	  
Als	  u	  de	  situatie	  wilt	  laten	  zoals	  die	  nu	  is,	  mag	  dat	  ook.	  Als	  u	  ervoor	  kiest	  om	  wonen,	  zorg	  en	  
behandeling	  te	  integreren,	  zijn	  er	  twee	  mogelijkheden:	  
1.	  U	  blijft	  bij	  uw	  eigen	  huisarts,	  maar	  hij	  of	  zij	  declareert	  voortaan	  bij	  	  de	  zorginstelling.	  
2.	  U	  draagt	  uw	  behandeling	  over	  van	  uw	  eigen	  huisarts	  naar	  de	  specialist	  
ouderengeneeskunde	  in	  uw	  woonzorgcentrum.	  
	  
Binnenkort	  benaderen	  wij	  u	  voor	  een	  persoonlijk	  gesprek.	  Tijdens	  dit	  gesprek	  kunt	  u	  al	  uw	  
vragen	  stellen.	  Vanzelfsprekend	  is	  ook	  uw	  mantelzorger	  hierbij	  van	  harte	  welkom.	  
Als	  u	  toestemming	  geeft	  voor	  deze	  aanpassing,	  hoeft	  u	  zelf	  niets	  te	  doen.	  De	  
verantwoordelijkheid	  voor	  de	  overstap	  ligt	  bij	  ons.	  Met	  uw	  huisarts	  hebben	  wij	  hier	  goed	  
contact	  over.	  	  
	  
Wij	  hopen	  u	  met	  deze	  brief	  voldoende	  te	  hebben	  geïnformeerd.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
[ondertekening]	  


