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Bijzondere module dagcentrum WMO / WLZ / GZSP 

 
WMO 
 
Wanneer is deze module van toepassing?  
Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u ons dagcentrum op grond van 
de WMO beschikking bezoekt. Deze module is een aanvulling op de algemene module.  
In deze module staan voor u geldende algemene voorwaarden.  
 
Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking, naast die in de algemene module?  

• Wij bespreken met u jaarlijks het ondersteuningsplan.  

• Indien u zorg vanuit WMO ontvangt kunt u via de gemeente cliëntondersteuning krijgen.  
 
Gelden er bijzondere verplichtingen voor ons als ook andere zorgaanbieders zijn betrokken?  
Zorg vanuit de WMO kan worden geleverd door een of meer zorgaanbieders. Als er ook andere 
zorgaanbieders betrokken zijn, geldt het volgende:  

• Wij stemmen onze zorg zorgvuldig met elkaar af en zorgen ervoor dat de taken en 
verantwoordelijkheden tussen ons en de andere zorgaanbieder(s) helder zijn verdeeld.  

• Wij informeren u over de manier waarop wij afstemmen en welke informatie met welke 
zorgaanbieder(s) wij over u uitwisselen in verband met de goede zorg aan u.  

 
WLZ –  via de leveringsvorm Modulair Pakket Thuis 
 
Wanneer is deze module van toepassing?  
Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u ons dagcentrum op grond van 
de WLZ indicatie bezoekt. Deze module is een aanvulling op de algemene module.  
In deze module staan voor u geldende algemene voorwaarden.  
 
Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking, naast die in de algemene module?  

• Wij bespreken met u jaarlijks het zorgplan.  

• Indien u zorg vanuit WLZ  ontvangt kunt u via het zorgkantoor van uw regio cliëntondersteuning 
krijgen.  

 
Gelden er bijzondere verplichtingen voor ons als ook andere zorgaanbieders zijn betrokken?  
Bij zorg  via de WLZ vanuit de leveringsvorm Modulair Pakket Thuis  kan de zorg worden geleverd door 
een of meer zorgaanbieders. Als er ook andere zorgaanbieders betrokken zijn, geldt het volgende:  

• Wij stemmen onze zorg zorgvuldig met elkaar af en zorgen ervoor dat de taken en 
verantwoordelijkheden tussen ons en de andere zorgaanbieder(s) helder zijn verdeeld. De 
dossierhouder c.q. coördinator zorg thuis bewaakt dit proces op inhoud en financieel. 

• Wij informeren u over de manier waarop wij afstemmen en welke informatie met welke 
zorgaanbieder(s) wij over u uitwisselen in verband met de goede zorg aan u.  
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GZSP 
 
Wanneer is deze module van toepassing?  
Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u ons dagcentrum op grond van 
de GZSP behandeling in groep verwijzing ontvangt. Deze module is een aanvulling op de algemene 
module.  
In deze module staan voor u geldende algemene voorwaarden.  
 
Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking, naast die in de algemene module?  

• Wij bespreken met u 2x per jaar het behandelplan.  

 

Vervoer 

Vervoer van en naar het dagcentrum moet door uzelf geregeld worden bij de zorgverzekeraar. Uiteraard 
kunnen wij u wel ondersteunen bij de aanvraag voor machtiging zittend ziekenvervoer.  
 
Gelden er bijzondere verplichtingen voor ons als ook andere zorgaanbieders zijn betrokken?  
Naast dagbehandeling GZSP kan er ook zorg worden geleverd vanuit de WMO beschikking door een of 
meer zorgaanbieders. Als er ook andere zorgaanbieders betrokken zijn, geldt het volgende:  

• Wij stemmen onze zorg zorgvuldig met elkaar af en zorgen ervoor dat de taken en 
verantwoordelijkheden tussen ons en de andere zorgaanbieder(s) helder zijn verdeeld.  

• Wij informeren u over de manier waarop wij afstemmen en welke informatie met welke 
zorgaanbieder(s) wij over u uitwisselen in verband met de goede zorg aan u. 

 
 


