Heeft u een Wlz-indicatie?
Dan kunt u bij MEE Friesland terecht voor
onafhankelijke cliëntondersteuning.
MEE Friesland ondersteunt u om uw langdurige zorg te regelen,
zo mogelijk afgestemd met uw familie en omgeving.
Dat doen wij vanuit onze brede kennis en expertise
van mensen met een beperking. Wij kijken integraal naar
uw mogelijkheden met als doel meedoen mogelijk maken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz
is kosteloos en kan bestaan uit:

	Informatie en advies

	
Hoe zit het met het zorgaanbod in uw regio, hoe kan de zorg geleverd worden, wat zijn de
wachttijden en wat zijn uw rechten? Op al dit soort vragen geven wij u een passend antwoord.

 Uw persoonlijk plan

	Wij kunnen u ondersteunen bij de invulling van uw persoonlijk plan. In dit plan staat welke
vorm van zorg u wenst en hoe u dit wilt inrichten.

 Het vinden van een passende zorgaanbieder

	Bent u op zoek naar een zorgaanbieder die bij uw wensen past, dan kan de cliëntondersteuner
u ondersteunen om deze te vinden. Dit kan zowel voor opname in een zorginstelling of voor het
ontvangen van zorg thuis met een Volledig Pakket Thuis (VPT), een Modulair Pakket Thuis
(MPT), maar ook met een Persoonsgebonden budget (Pgb).

 Uw zorgplan

	Woont u in een zorginstelling of gaat u daar wonen, dan maakt u met de zorgaanbieder afspraken
over de invulling van de zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan. De cliëntondersteuner kan u ondersteunen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van dit plan.

 Bemiddeling

	U kunt een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner wanneer u het met uw
zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag. Ook kunt u bij ons terecht
als u ondersteuning nodig heeft bij een juridische vraag, een bezwaar-, beroeps- of klacht
procedure of bij bemiddeling in het kader van de Wlz.
Ook bij een herindicatie kunt u terecht bij MEE Friesland voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
Heeft u nog helemaal geen indicatie voor de Wet langdurige zorg, dan is uw gemeente verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vragen of aanmelden
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden voor onafhankelijke
cliëntondersteuning Wlz van MEE Friesland? Neem dan contact met ons op.
aanmeldpunt@meefriesland.nl
058 - 2 844 944
www.meefriesland.nl
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Meedoen mogelijk maken

