Samen voor
de jeugd

Tip!
Binnenkort word je 18 jaar. Dan verandert
er veel. In ieder geval ben je dan voor de wet
‘volwassen’. Je gaat misschien verdere
stappen zetten naar een meer zelfstandig
leven. Daar komt een hoop bij kijken.

Er verandert natuurlijk

meer als je 18 wordt. Kijk eens

op www.kwikstart.nl of down-

load de gratis Kwikstart-app,

verkrijgbaar in jouw app-store.

In deze folder lees je over de jeugdhulp die door
de gemeente wordt betaald. Wat gebeurt
hiermee als je 18 wordt?

Jeugdhulp en
18 worden

De Jeugdwet
De jeugdhulp die je nu van de gemeente ontvangt
valt onder de Jeugdwet. Deze zorg stopt bijna
altijd als je 18 jaar wordt. Slechts in enkele
gevallen kun je tot je 23ste gebruikmaken van
zorg vanuit de Jeugdwet. Het kan zo zijn dat je na
je 18e nog wel zorg of ondersteuning nodig hebt.
Ƥ 
andere wetten geregeld. Zo kun je zorg krijgen
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit
de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samen voor
de jeugd

waar moet je allemaal aan denken?
disclaimer:
De regio Hart van Brabant besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de
door hen verstrekte informatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de
informatie volledig juist of nog actueel is. Aan deze publicatie kunnen dan ook geen
rechten worden ontleend. Juli 2015.
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Wat moet je doen?
Het is belangrijk om op tijd in gesprek te
gaan met je huidige begeleider of zorgverlener.
Wat heb je straks eigenlijk nodig als je 18 bent?
Maak samen een plan zodat je op tijd weet waar
je aan toe bent!
Mogelijk is het nodig om met de gemeente,
de zorgverzekeraar of het Zorgkantoor nieuwe
afspraken te maken. Dit hangt af van het type
zorg dat je nodig hebt. In het schema hiernaast
lees je meer over de verschillende vormen van
zorg, de wetten die daarbij horen en bij wie je
deze zorg aan moet vragen. Deze informatie is
heel algemeen. Het is daarom belangrijk dat je
samen met je begeleider of zorgverlener en
ouders/verzorgers bekijkt wat 18 jaar worden
in jouw situatie betekent.
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