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onderwerp  Verlenging van uw Wlz-overgangsrecht 

 

 

 
Geachte Naam Client, 

 

Op dit moment maakt u gebruik van het Wlz-overgangsrecht. Hierover bent u eind 2014 door het 

CIZ geinformeerd. Onlangs heeft u een brief van ons gehad waarin wij hebben aangekondigd te 

zullen starten met het herindicatietraject. Mogelijk heeft u hiervoor al (medische) gegevens 

aangeleverd. Het ministerie van VWS is voornemens het overgangsrecht te verlengen tot en met 

31 december 2016. Met deze verlenging wil het ministerie alle bij uw zorg betrokken organisaties 

voldoende tijd geven uw zorg na de herindicatie goed te regelen. 

Wat betekent dit voor u? 

De nieuwe einddatum betekent dat u tot en met 31 december 2016 uw huidige Wlz-indicatie 

behoudt. U ontvangt nog dit jaar ter bevestiging van deze verlenging van het CIZ een nieuw 

indicatiebesluit voor uw zorg in 2016.  

Uw zorg in 2017 

Voordat uw Wlz-overgangsrecht per 31 december 2016 afloopt, herindiceert het CIZ uw 

zorgbehoefte. U ontvangt tijdig van ons een nieuw indicatiebesluit dat 1 januari 2017 ingaat. Wij 

stellen op basis van uw actuele (medische) gegevens vast welke zorg u nodig heeft. Een 

medewerker van ons zal persoonlijk contact met u opnemen om uw zorgbehoefte te bespreken. 

Als na herbeoordeling blijkt dat uw zorgvraag niet onder de Wlz valt, heeft u tot 1 januari 2017 de 

tijd om uw zorg te regelen via de gemeente en/of uw zorgverzekeraar.  

Volgende stap 

U hoeft op korte termijn niets te doen. Wij nemen contact met u op om deze brief toe te lichten. 

Indien uw zorgbehoefte in de tussentijd verandert en u een nieuwe indicatie nodig heeft, kunt u 

zelf contact opnemen met het CIZ. 
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Meer informatie 

Informatie over de herindicatie vindt u op de website van het CIZ: www.ciz.nl. Kijkt u dan bij de 

rode button ‘Informatie over het Wlz-overgangsrecht’ links onderaan de homepage. Ook op de 

website www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht vindt u meer informatie over de 

herindicatie. U kunt met vragen ook terecht bij het Meldpunt Juiste Loket van Per Saldo en 

Ieder(in): 030-7897878 en meldpunt@juisteloket.nl.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. J.H. Ouwehand 

Vice-voorzitter Raad van Bestuur 
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