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 Mei 2019 begonnen met relatiebeheer 

 Deelname Regiotafels: samenwerking van gemeenten, zorgverzekeraars, CIZ, VWS en andere 

partijen voor een goede overgang van cliënten naar de Wlz. 

 Veel zorgaanbieders benaderd door CIZ op basis van gecontracteerde zorgaanbieders door  

centrumgemeenten.  

 Doel: samenwerking met zorgaanbieders voor een gefaseerde aanvraagstroom bij het CIZ 

waarbij onterechte aanvragen zoveel mogelijk voorkomen worden.  

 Verwachte aantal aanvragen in kaart brengen en een planning maken voor 2020. Naar 

verwachting gaan er circa 18.000 aanvragen binnenkomen bij het CIZ die, waar mogelijk, 

gefaseerd binnen moeten komen om de aanvraagstroom werkbaar te houden.  

Terugblik 2019 
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Een verzekerde heeft recht op zorg  

 

omdat hij, vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of 

een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, of een psychische stoornis 

een blijvende behoefte heeft aan:  

 

permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de verzekerde, of 

24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat hij zelf niet in staat is om op relevante 

momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen, door 

 

zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft, of 

fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig 

heeft. 

  

 
Wettelijk kader Wlz - Artikel 3.2.1 lid 1 
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Doelgroepen 

 

 
WMO 

 Beschermd wonen 
 GGZ/VV/VG instelling 
 Woon/ouderinitiatieven 
 Thuis (-/+ begeleiding) 
 Dak/thuislozen (OGGZ) 

 

 

Nieuwe 
cliënten 

Jeugdwet 18+ 
 GGZ 

Jeugdzorginstelling 
 Jeugdzorgplus 

(gesloten) 
 Ambulante jeugdzorg 

(thuis) 

WLZ 
 GGZ B 

ZVW 
 GGZ instelling 

(psychiatrische zh) 
 Gespecialiseerde ggz 

(FACT) 

Wet forensische 
zorg 

 Wfz-instelling 
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Het CIZ aanvraagproces 
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Afwegingskader Wlz  
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Best passend zorgprofiel ggz 

- Wonen met intensieve begeleiding 

- Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 

- Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering 

- Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging 

- Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding  

 

Leveringsvorm 

ZIN, PGB, MPT, VPT 

 

Geldigheidsduur  

Onbepaalde tijd 

 

 

 
Wlz zorg 
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 CIZ indiceert van januari t/m oktober 2020 

  

 Aanvraag indienen via Portero, zelfaanmelding of schriftelijk 

 www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client 

  

 Indicatiebesluit binnen 6 weken na aanmelding. 

  

 Indicatiebesluit gaat altijd in op 01-01-2021 

2020 

http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client
http://www.ciz.nl/aanvraag-doen/aanvraag-doen-voor-een-client


Ggz in de Wlz 2019 - 2020 10 

Diagnose:  

Borderline persoonlijkheids- en angststoornis 

 

Achtergrond:  

Stabiele jeugd, diverse opnames in een verslavingskliniek 

 

Huidige situatie:  

Beschermde woonvorm, drugsverslaving is onder controle 

 

Zorgvraag:  

Nabijheid i.v.m. angsten en somberheid. Overnemen van  

financiën en medicatie. Begeleiding is gericht op vergroten van zelfstandigheid 

 

> Welke wet biedt de passende zorg?  

 

 

  

Cliëntschets 
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Diagnose:  

Bipolaire stoornis, psychosegevoeligheid, IQ 86,  

verschillende somatische aandoeningen, waaronder diabetes 

 

Achtergrond:  

Suïcidepogingen, veel langdurige opnames in de ggz,  

tussendoor begeleidende woonvorm 

 

Huidige situatie:  

Beschermde woonvorm, veel ziekmeldingen bij dagbesteding 

 

Zorgvraag:  

Begeleiding in het dagelijks leven en bij haar gezondheid (o.a. insuline spuiten),  

initiatief ligt bij hulpverlener  

 

> Welke wet biedt de passende zorg?  

  

Cliëntschets 
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Vragen 

Actuele informatie 
 
www.informatielangdurigezorg.nl 
  
 CIZ-brochure toegangscriteria 
 
 Cliëntschetsen 
 
 Informatiekaarten  
 

www.ciz.nl 
 
         
 
 
 

http://www.informatielangdurigezorg.nl/
http://www.ciz.nl/

