
 Wmo-resultaten

Iedere burger

- kan wonen in een schoon en leefbaar huis;

- kan wonen in een voor hem/ haar geschikt huis;

- kan beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;

- kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;

- kan thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;

- kan zich verplaatsen in, om en nabij het huis;

- kan zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;

-  heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te 
nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

 (Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten)
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Wmo en Parkinson(ismen)
Informatie voor patiënten

Het resultaat telt

Meedoen staat centraal in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt als patiënt 

met Parkinson(isme) beperkingen ondervinden in uw huishouden of woning. U kunt moeite 

hebben met het zich verplaatsen binnen en buiten de woning. Of het is door uw aandoening 

lastig in contact te komen met andere mensen en deel te nemen aan activiteiten. 

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid deze beperkingen zoveel mogelijk weg te nemen 

en daarmee Wmo-resultaten te bereiken.
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Oplossingen mogen verschillen

Gemeenten mogen op verschillende manieren de Wmo invullen. Zij hebben de ruimte en 

zelfs de opdracht om te komen tot lokaal maatwerk. De ondersteuning moet de gemeente 

afstemmen op uw persoonlijke situatie. Dit kan leiden tot verschillen tussen gemeenten. 

Het kan ook betekenen dat patiënten met Parkinson(isme) - zelfs binnen een gemeente 

- niet dezelfde voorziening krijgen. Maar in alle gevallen moet wel het resultaat hetzelfde 

zijn: u kunt uw beperkingen met de geboden oplossing compenseren. 

Van recht naar resultaat

Voor u en de gemeente betekent de Wmo een andere manier van denken en doen.  

U heeft niet automatisch ‘recht op een voorziening’. De gemeente gaat in overleg met u na 

welke ondersteuning in uw situatie mogelijk een antwoord op uw vraag is.  

Dat kan in plaats van een scootmobiel ook een belbus, een financiële tegemoetkoming 

voor een taxi of het collectief vervoer zijn. Als het resultaat maar is dat u zich daarmee 

naar behoefte kunt verplaatsen.

Individuele weging

Maar het omgekeerde geldt ook. Het antwoord op uw ondersteuningsvraag kan 

misschien niet komen uit een gemeentelijk standaardpakket van bijvoorbeeld  

rolstoelen. De gemeente moet dan ruimte nemen om daarbuiten een passende  

voorziening voor u te regelen. Of u in staat te stellen dat zelf op een andere manier 

te regelen, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget. Dit vraagt om een 

individuele weging.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan 
kunt u de uitgebreide achtergrondinformatie 
downloaden op www.parkinson-vereniging.nl/wmo1

www.parkinson-vereniging.nl


