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Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd  

Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ 

verschenen. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier 

wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de 

Zorgverzekeringswet. De brochure is gratis te downloaden.  

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de 

Zorgverzekeringswet zijn de vier wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het 

stelsel zorgt ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die nodig is. Voor veel mensen 

is het echter niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen 

regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden 

zij wegwijs gemaakt. 

Goede en duidelijke uitleg 

In prettig leesbaar Nederlands wordt goede uitleg gegeven over alle vier wetten. Per wet staat welke 

organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die organisatie te bereiken is. Het 

stappenplan geeft aan hoe het werkt: van de aanvraag van zorg/ondersteuning tot de (eventuele) 

betaling van de eigen bijdrage voor de geleverde zorg/ondersteuning. Ook lezen mensen welke 

invloed ze zelf kunnen uitoefenen om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij willen en die bij hen 

passen.  

Eenvoudige taal 

De tekst is geschreven voor mensen die (Nederlands) lezen en begrijpen moeilijk vinden. Zoals 

mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de praktijk blijkt echter dat heel veel mensen 

graag informatie in eenvoudige taal lezen. De vraag naar de brochure is zo groot dat is besloten deze 

gratis digitaal ter beschikking te stellen. U kunt de brochure hier gratis downloaden of via de website 

van ikdoemee.nl. 

Uitgave van Samen sterk voor kwaliteit 

De brochure is geschreven door KansPlus, LSR en Ieder(in) en is een uitgave van het programma 

Samen sterk voor kwaliteit. Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van 

cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, 

NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS.  Samen Sterk voor kwaliteit  is onderdeel 

van de kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat er op is gericht om de kwaliteit van de 

zorg te verbeteren.  
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