
Uw kind 
wordt 
18 jaar! 
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Deze waaier is een 
handzame set waarin 
overzichtelijk wordt 
ingegaan op de 
diverse belangrijke  
veranderingen die u 
tegenkomt wanneer  
uw kind 18 wordt. 

De waaier is vooral van toepassing  
op cliënten die onder de WLZ vallen.
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Belangrijk is dat de basis  
op orde is. Dat betekent dat  
u ruim voor uw kind 18 wordt 
een aantal zaken moet 
regelen. Per item wordt 
uitgelegd waar u aan kunt 
denken en welke stappen  
u hierin kunt onder nemen. 

   Eigen ziektenkosten
verzekering aanvragen 
(voordat uw kind 18 wordt: 
www.zorginstituutneder
land.nl). Wees alert op 
aanvullende verzekering in 
verband met fysiotherapie, 

logopedie en ergotherapie 
en eventuele aanpassingen.

   Wanneer uw kind nog niet 
in het bezit is van een eigen 
paspoort of IDbewijs dan 
dient u deze aan te vragen:  
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/paspoort 
enidentiteitskaart

   Eigen inkomen (aanvragen 
uitkering):  
www.belastingdienst.nl 

   Eigen of gezamenlijke 
bankrekening aanvragen

   Tot de 18e verjaardag valt 
uw kind onder de Jeugdwet.  
Hierna valt hij/zij onder  

de WMO (Wet Maat 
schappe lijke Ondersteuning). 

De gemeente stemt samen 
met u en uw kind de zorg
behoefte af. Bij een intensieve 
zorgbehoefte moet een  
CIZ indicatie aangevraagd 
worden. Na toezegging  
van de indicatie valt uw  
kind onder de WLZ (Wet  
Lang durige Zorg).  
Kijk voor meer informatie  
op www.zorgwijzer.nl. 
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Wat beslis ik en 
wat beslist mijn kind 
Wanneer er juridisch niets 
geregeld wordt dan is uw  
kind vanaf zijn 18e jaar 
automatisch voor de wet 
handelings bekwaam.  
Wilt u dit op een andere 
manier geregeld hebben?  
Dan is het raadzaam dit voor 
de 18e verjaardag te doen.  
Er zijn diverse beschermings
maat regelen om dit goed te 
kunnen regelen:

   Mentorschap:  
Een mentor neemt  
beslissingen op persoon  
lijk vlak: verzorging, 
verpleging, behandeling, 
begeleiding en over  
wonen en dagbesteding.  
De mentor gaat niet over 
geldzaken. Hij kan inzage 
krijgen in het medisch 
dossier van de cliënt. 

   Bewindvoering:  
De bewindvoerder beheert 
bepaalde goederen en/of 
het geld van de cliënt.  
Zo kan voorkomen worden 
dat er grote aankopen 
gedaan worden of uit gaven 
die niet betaald kunnen 
worden. Een bewind voerder 
neemt geen beslissingen  
op het persoonlijk vlak en 
mag het medisch dossier 
van de cliënt niet inzien.
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   Curatorschap:  
De curator behartigt  
zowel de finan  ciële als  
de persoonlijke zaken van 
de cliënt. Eigenlijk mentor 
en bewindvoerder tegelijk.  
Dit is de meest vergaande 
vorm van vertegenwoor
diging, waarbij de  
cliënt bijna geen eigen 
beslissingen meer mag 
nemen. Volgens de  
wet is hij handelings
onbekwaam.
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vinden op www.rijksoverheid.nl. 

De aanvraag kost nogal wat 
tijd. Begin daarom een half jaar 
voor de 18e verjaardag met 
het regelen van deze zaken. 

7



D
ag

be
st

ed
in

g

8



Dagbesteding 
   De volwassen dagbesteding 

valt onder de WLZ.  
Een indicatie voor de 
dagbesteding WLZ moet 
tijdig aangevraagd worden.  
Kijk voor meer informatie  
op www.ciz.nl 

   Oriënteren voor vervolg 
dagbesteding kan vanaf  
17 jaar. Wordt uw kind  
17 jaar? Ga dan met de 
persoonlijk begeleider/
leerkracht van uw kind in 
gesprek over een vervolg 
van de dagbesteding.  
 

Oriënteer vooral ook zelf 
waar het goed voelt en wat 
een goede plek zou kunnen 
zijn voor uw kind.  
Houd daarbij rekening  
met de mogelijkheden  
met betrekking tot vervoer. 
Vanwege de beperkte  
ver goeding kan er een limiet 
in de afstand van huis naar 
de dagbesteding gelden.  
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie  
over vervolg dagbesteding 
kunt u de begeleiding van 
de huidige dagbesteding/
school vragen of website 
bezoeken van Ipse de 
Bruggen of andere  
organisaties.

   Wanneer uw kind 18 jaar 
wordt, verandert de  
financieringsvorm voor  
de dagbesteding.  
Van behandeling groep 
gaan ze over naar  
begeleiding groep. 
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   Dat betekent wanneer  
uw kind bijvoorbeeld 
fysiotherapie, logopedie of 
ergotherapie nodig heeft, er 
een verwijsbrief van de 
huisarts of specialist nodig 
is. (Dit heeft gevolgen voor 
het eigen risico).

   Er wordt alleen nog 
begeleiding in een groep 
gefinancierd. Aangepaste 
hulpmiddelen worden niet 
meer vergoed. Ga tijdig in 
overleg (rond 17e jaar)  
met de ergotherapeut, 
logo pedist of fysiotherapeut 
of er nog aangepaste 

hulpmiddelen aangevraagd 
moeten worden of dat de 
bestaande hulpmiddelen 
nog een aanpassing nodig 
hebben.

   De financiering per dag deel 
wordt bijna gehalveerd 
vergeleken met de financie
ring bij een kind.  
Dit heeft gevolgen voor  
de bezetting van de groep 
waar uw kind naar toe zal 
gaan. Op een KDC is de 
bezetting van begeleiders 
vaak 2 keer zo groot als bij 
de vol wassenen. 

 

   Ook het vervoer verandert. 
Bij sommige kinderen  
van het KDC gaat een 
busbegeleider mee in de 
taxi bus (bijvoorbeeld in 
geval van epilepsie of 
moeilijk verstaanbaar 
gedrag). Bij het volwasse
nen vervoer gaan geen 
begeleiders mee. Wanneer 
uw kind altijd een busbege
leider op de bus gehad 
heeft is dat best even 
wennen.  
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op deze manier vervoerd 
kan worden, zijn er nog 
andere mogelijk heden. 
Denk aan Rode Kruis 
vervoer, zelf vervoeren  
of zelf vervoer regelen en 
betalen. 

   Het plaatsen van uw kind  
bij volwassen dagbesteding 
hangt af van verschillende 
factoren: of er plek is op die 
locatie en of er plek is in  
het vervoer.
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Misschien heeft u er al over 
nagedacht of misschien juist 
niet. De gedachte dat uw kind 
eventueel niet meer thuis 
wonend is, heeft voor iedere 
ouder een andere betekenis. 

Toch is het verstandig om  
hier wel over na te denken. 
Wat zijn de mogelijkheden? 
Wat vind ik belangrijk als  
het om wonen van mijn kind 
gaat? Wat als ik ouder wordt 
en de zorg zwaarder, kan ik 
dat dan nog aan?

 

Voor informatie over wonen  
bij Ipse de Bruggen kunt u 
terecht bij het algemene 
nummer van Ipse de Bruggen 
0800  99 88 777. 
Naast wonen bij Ipse de 
Bruggen zijn er natuurlijk 
andere zorgaanbieders 
die mogelijkheden hebben 
voor wonen.

En is wonen nog helemaal  
niet van toepassing? Denk dan 
eens aan logeren/tijdelijk 
verblijf. Ook naar deze 
mogelijkheden kunt u  
informeren via het algemene 
nummer 0800  99 88 777
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Ipse de Bruggen
Louis Braillelaan 42
2719 EK Zoetermeer
0800 - 99 88 777
info@ipsedebruggen.nl

Wilt u meer informatie  
of de waaier bestellen?  
Mail naar: 
18waaier@ipsedebruggen.nl

Colofon
Ontwikkeling : Els Kraak, Lineke Monster
Illustratie : Rob van Barneveld - Studio Rood Gras

Ipse de Bruggen is een veelzijdige organisatie in 
ZuidHolland die zorg, ondersteuning, behandeling  
en begeleiding biedt aan mensen met een  
verstandelijke beperking. Met als doel hen te  
ondersteunen bij het leven van hun eigen leven  
en het ‘meedoen’ in onze samenleving. 

www.ipsedebruggen.nl
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