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Onder welke wet valt uw aanvraag? 
 

Vanaf 2015 is de wetgeving op het gebied van de zorg 

ingrijpend veranderd. Voorzieningen die eerder onder de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen, 

worden nu vanuit een aantal andere wetten betaald.  

 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): onder 

andere hulp bij huishouden, woonruimte-

aanpassingen, verhuiskostenvergoeding, een 

vervoersvoorziening, dagbesteding, ambulante 

ondersteuning; 

 Wet langdurige zorg (Wlz): onder andere verblijf in 

een zorginstelling; 

 Zorgverzekeringswet (Zvw): onder andere 

persoonlijke verzorging, verpleging in thuissituatie, 

behandeling ergotherapie, fysiotherapie.  

 

Wanneer komt het Adviesbureau in 
beeld? 
 

U bent opgenomen in Reade en tijdens de revalidatie 

wordt duidelijk of u na ontslag uit Reade voorzieningen 

en/of zorg nodig hebt. Samen met het behandelteam kunt 

u zich aanmelden bij het secretariaat van  

Adviesbureau Reade. 

 
 
 
 

Wat doet het Adviesbureau met uw 
melding? 
 
Het Adviesbureau kijkt voor welke voorzieningen en zorg u 
in aanmerking komt. Afhankelijk hiervan krijgt u 
begeleiding van een casemanager, productadviseur en/of 
ontslagcoördinator. Binnen twee weken ontvangt u 
bericht over uw melding en het vervolg. 
 

Wat doet de casemanager? 

 
Als u in Amsterdam woont, begeleidt de casemanager u bij 
de totale aanvraag. De casemanager verheldert uw vraag, 
zet de procedure in werking en volgt actief de voortgang. 
De casemanager zorgt ervoor dat gedurende het traject 
van de aanvraag beslissingen op tijd worden genomen en 
uw voorzieningen zo snel mogelijk geleverd. Een 
casemanager is het centrale aanspreekpunt voor u en 
betrokken organisaties. Dit wil niet zeggen dat u geen 
verantwoordelijkheid hebt. Uitgangspunt is dat u zelf doet 
wat u zelf kunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat kunt u als revalidant verwachten  
van Adviesbureau Reade? 
Adviesbureau Reade biedt u begeleiding bij het aanvragen van 
voorzieningen en zorg om zo zelfstandig mogelijk te kunnen 
functioneren in uw persoonlijke situatie. Het Adviesbureau werkt nauw 
samen met de gemeente Amsterdam, Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ), Indicatie Advies Bureau Amsterdam (IAB), leveranciers van 
voorzieningen en aanbieders van dagbesteding en ambulante 
ondersteuning. 

 

T (020) 607 18 51 

E adviesbureau@reade.nl 

W www.adviesbureareade.nl  

mailto:adviesbureau@reade.nl
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Wat doet de productadviseur? 
 

Als u in Amsterdam woont, zal een productadviseur van 

Adviesbureau Reade bij de toekenning van een  

voorziening betrokken zijn. De productadviseur geeft een 

onafhankelijk advies aan de gemeente, waarbij het 

uitgangspunt is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt 

functioneren. Van handbewogen rolstoel tot 

woningaanpassingen, de adviseur bekijkt en analyseert uw 

situatie, spreekt met alle betrokken partijen en vraagt 

eventueel extra informatie op. Uiteraard houdt de 

productadviseur rekening met uw wensen. Samen met u 

en een technisch adviseur van een leverancier, wordt 

bekeken wat de meest geschikte voorziening is. Hierna 

geeft de gemeente aan of zij met het advies akkoord gaat. 

 

Als u buiten Amsterdam woont, is er geen productadviseur 

van Reade bij betrokken, maar begeleidt uw 

ontslagcoördinator of ergotherapeut u hierin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wat doet de ontslagcoördinator? 
 

 

 

 

 

 

 

U kunt bij de ontslagcoördinator terecht voor het 

aanvragen van zorg uit de Wlz of Zvw. Hierbij maakt het 

niet uit of u binnen of buiten Amsterdam woont. Als u 

buiten Amsterdam woont en er zijn Wmo-voorzieningen 

nodig, kan de ontslagcoördinator u helpen bij het indienen 

van de aanvraag bij uw gemeente.  
 

Heeft u vragen? 
 

Voor vragen over (de voortgang van) uw 

aanvraag kunt u contact opnemen met  

uw behandelaar of het secretariaat  

Adviesbureau Reade: 

T (020) 607 18 51  
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur 

E adviesbureau@reade.nl 

 

 


