
Je kind wordt 18
wat moet je regelen?

Als je 18 wordt, ben je voor de wet volwassen. Ook als je een verstandelijke beperking hebt. 

Hieronder volgt een overzicht van onderwerpen waar je rekening mee moet houden. 

3. 
Participatiewet 
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7. 
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5. 
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steuning 
Sien

1. Van Jeugdwet naar Wlz of Wmo
Na de 18e verjaardag volgt een overstap naar de Wet 
langdurige zorg (Wlz) of de Wmo. Krijgt je kind al zorg 
uit de Wlz? Dan is er geen nieuwe indicatie nodig. Als 
je kind minder intensieve zorg nodig heeft, valt hij of zij 
onder de Wmo. 

3. Participatiewet en 
Wajong
Mensen met een ernstige 
beperking kunnen in 
aanmerking komen voor 
de Wajong. Beoordeelt het 
UWV dat werk mogelijk is? 
Dan kan je kind vanaf 18 
jaar in aanmerking komen 
voor de Participatiewet. Dit 
moet je aanvragen bij de 
gemeente.

4. Juridische zaken
Bij een verstandelijke beperking 
is het verstandig je kind te 
(laten) vertegenwoordigen. De 
kantonrechter kan een mentor, 
bewindvoerder of curator voor je 
kind benoemen. Een mentor beslist 
op het persoonlijke vlak, waaronder 
de zorg. Een bewindvoerder 
beheert geld en goederen. Een 
curator doet beide.

5. Ondersteuning van Sien
In deze wirwar van wetten kun je als lid 
persoonlijke informatie krijgen van Sien.
Je kunt ook hulp vragen bij een onafhankelijk 
cliëntondersteuner bij je gemeente of het 
zorgkantoor.

6. DidiD
Het DigiD kan je 
aanvragen via www.
digid.nl. Nadat de DigiD is 
geactiveerd kan je (of de 
mentor, bewindvoerder, 
curator) een machtiging 
aanvragen. 

7. Wonen  
Wonen en zorg  
kunnen op verschil- 
lende manieren  
geregeld worden. 
Wonen met zorg: een 
zorgaanbieder biedt 
zowel de zorg als een 
woonplek. Wonen en 
zorg gescheiden: je 
kind huurt een eigen 
appartement (met 
huurtoeslag). De zorg 
wordt uitgevoerd door 
een zorgaanbieder.

8. Donorwet en 
verstandelijke 
beperking 
Binnenkort verandert de 
Donorwet en is iedereen 
in principe donor. 
Ook mensen met een 
verstandelijke beperking 
worden aangeschreven 
met het verzoek 
hun keuze omtrent 
donorschap kenbaar 
te maken. Let dus 
goed op als (wettelijk) 
vertegenwoordiger.

2. Geldzaken en 
verzekeringen
Op de 18e verjaardag van je 
kind vervalt de kinderbijslag. 
Sluit voor je zoon of dochter 
een eigen zorgverzekering 
af. Je kind heeft recht op 
zorgtoeslag. Open een 
rekening op de naam van 
degene die de zorgtoeslag 
ontvangt. Sluit een eigen 
aansprakelijkheids-
verzekering voor je kind 
af als hij of zij 27 wordt of 
uitwonend is.
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