INFO

Aanmeldprocedure
langdurige zorg (Wlz)
Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

EPILEPSIEZORG

1. Gespecialiseerde epilepsiezorg

2

De langdurige zorg binnen SEIN is helemaal toegerust voor mensen met
(complexe) epilepsie. Mensen met epilepsie en bijkomende beperkingen die
behoefte hebben aan deze gespecialiseerde zorg kunnen zich bij SEIN aanmelden. Er is een divers aanbod beschikbaar van woonzorg, dagbesteding
of kortdurend verblijf (logeren) op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
Voor kortdurend verblijf (logeren) kunnen ook mensen zonder epilepsie zich
aanmelden op basis van een persoonsgebonden budget (PGB). Voor woonzorg en dagbesteding is het hebben van epilepsie wel een voorwaarde.

2. Indicatie en zorgtoewijzing
Het CIZ indiceert de zorg die toegang geeft tot de langdurige zorg op basis
van de Wlz. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de levering van de
geïndiceerde zorg. Het zorgkantoor verzoekt aan SEIN de zorg te leveren
zoals die geïndiceerd is. Het is niet altijd nodig om álle geïndiceerde zorg
aan SEIN toe te wijzen. Soms worden alleen bepaalde gedeeltes uit de
indicatie toegewezen, omdat andere gedeeltes kunnen worden toegewezen
aan andere aanbieders of worden benut via een persoonsgebonden budget
(PGB).

INDICATIE

Voor plaatsing bij SEIN is ook een passende CIZ indicatie nodig. Als u bij
aanmelding geen indicatie heeft of uw indicatie onvoldoende aansluit op de
zorgvraag, kan bureau Zorgbemiddeling van SEIN u helpen met de indicatieaanvraag bij het CIZ.
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AANMELDING

3. De aanmelding
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op www.sein.nl/aanmeldformulier.
Het ingevulde formulier kan met alle bijlagen via e-mail of per post naar
bureau Zorgbemiddeling worden gestuurd.

Plaatsingscommissie
De informatie uit het aanmeldformulier en de bijlagen worden in eerste
instantie besproken en beoordeeld in de plaatsingscommissie.
De volgende disciplines maken deel uit van de plaatsingscommissie:
Zorgbemiddeling
Gedragswetenschapper
Maatschappelijk werker
Neuroloog
Er volgt ook een nadere kennismaking met u of uw vertegenwoordiger. De
kennismaking kan zowel bij SEIN als op de huidige woning of dagbestedingslocatie plaatsvinden. Zorgbemiddeling houdt namens de plaatsingscommissie contact met u (of de aanmelder) over de stand van zaken in de
aanmeldprocedure.
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4. Beoordeling aanmelding
Multidisciplinaire beoordeling locatie
Eerst wordt de aangeleverde informatie bekeken en vindt de kennismaking
met de cliënt plaats. Daarna stelt de plaatsingscommissie vast of de aangemelde cliënt in aanmerking komt voor een interne voordracht aan de
locatie die volgens de commissie de gevraagde zorg kan leveren.
De manager van de locatie, een gedragswetenschapper en soms ook een
arts beoordelen of de cliënt een passend aanbod kan ontvangen op deze
locatie. In enkele gevallen volgt hieruit een verzoek tot nadere informatie
of diagnostiek. Wanneer het multidisciplinair team van mening is dat de
locatie een passend aanbod kan doen, wordt een vervolgafspraak met de
cliënt en/of vertegenwoordiger gemaakt op de betreffende locatie. Het is
uiteraard aan de cliënt en/of vertegenwoordiger om te beslissen om van
het aanbod gebruik te maken. Bij overeenstemming zal de manager nadere
afspraken maken over de praktische gang van zaken.

BEOORDELING

Epilepsie
Het kan zijn dat er onvoldoende noodzaak is voor een plaatsing in een
omgeving met gespecialiseerde epilepsiezorg. In dat geval kan de aanmelding niet verder in behandeling worden genomen (tenzij u kort verblijf
wenst af te nemen op basis van een PGB). U ontvangt dan een afwijzing
namens de plaatsingscommissie.

Indien er geen passend aanbod kan worden gedaan, dan kan dat zijn
omdat:
Er geen plaatsingsmogelijkheid voorhanden is.
Er onvoldoende aansluiting is met huidige cliënten en/of de verblijfssituatie (woonvorm) niet voldoet.
De cliënt kan er dan voor kiezen op de wachtlijst te worden geplaatst en/of
er wordt gekeken naar een andere optie.
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Brengzorg op gebied van epilepsie
Sommige cliënten hebben naast behoefte aan een omgeving voor gespecialiseerde epilepsiezorg ook andere bijkomende problematiek. Soms is die
problematiek zo ingewikkeld dat die niet op een passende wijze binnen
SEIN kan worden begeleid. Dat kan blijken bij aanmelding of nadat verdiepend is gekeken door het multidisciplinaire team op een locatie. In het
geval dat andere problematiek dan de epilepsie voorop staat, kan SEIN
verwijzen naar een aanbieder die een beter passend aanbod kan doen.
SEIN kan rondom de epilepsie zo nodig ondersteuning bieden bij de andere
zorgaanbieder of in de thuissituatie (in de regio).
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5. Samengevat:
- Beoordeling plaatsingscommissie op grond van aanmeldingsgegevens en
kennismaking:
Interne voordracht volgt.
Afwijzing volgt op grond van onvoldoende noodzaak voor de levering van
gespecialiseerde epilepsiezorg.
Afwijzing volgt op grond van ingewikkelde bijkomende problematiek die
niet op een passende wijze binnen SEIN kan worden begeleid.
Bij afwijzing: SEIN kan rondom de epilepsie zo nodig ondersteuning bieden
bij de andere zorgaanbieder of in de thuissituatie (in de regio).
- Bij interne voordracht: multidisciplinaire beoordeling van aanmelding in
relatie tot mogelijkheden op de woning / dagbesteding, medecliënten en
begeleiding
Acceptatie volgt met directe plaatsing.
Acceptatie volgt met plaatsing op wachtlijst.
Het besluit tot afwijzing of opname krijgt u (of de aanmelder) altijd vanuit
Zorgbemiddeling te horen.

SAMENGEVAT

- Aanmelding van de cliënt: aanmelding, informatie en indicatie

Voor informatie over aanmelden bij SEIN neemt u contact op met de afdeling
Zorgbemiddeling van SEIN.
Telefoonnr: 023-558 8415 / 023-558 8416
E-mail: zorgbemiddeling@sein.nl
www.sein.nl/woonzorg

Klachten
SEIN doet haar best om goede zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat u
ontevreden bent. Bespreek dat in eerste instantie met de betreffende persoon
of afdeling. U kunt ook contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon
van SEIN.
Telefoonnr: 023-558 8405
E-mail: clientvertrouwenspersoon@sein.nl
www.sein.nl/klachten

SEINinfolijn
Voor al uw vragen over epilepsie bij SEIN.
Telefoonnr: 023-558 8888
Bereikbaar: di, wo, do 09.00 – 12.00 uur

Volg SEIN via: www.sein.nl | Facebook | Twitter | Google+ | Linkedin
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