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Programma workshop

1. Korte toelichting (20 minuten)

- Kader

- Wet Langdurige Zorg

- Klantbedieningsconcept

- Belangrijke veranderingen

2. Vragen en discussie (40 minuten)



1. Kader per 1-1-2015

Wat is het wettelijk kader?

• Wet langdurige zorg (Wlz)

Hoe zit het met klantbediening?

• ‘Persoonlijk en goed te volgen’

• Gedeeld met 2e kamer

Wat betekent dat?

• Reductie van doelgroepen

• Overgangsrecht en ‘Wlz indiceerbaren’

• Nieuwe vorm van ‘contact met de klant’

• Aanpassing organisatie, processen en systemen



2. Wet Langdurige Zorg

Wlz Verblijf de criteria

• Blijvende noodzaak voor 

• Permanent toezicht 

• 24 uurs zorg in de nabijheid

Wlz Subsidieregelingen

• Extramurale Behandeling

• ADL assistentie

• Eerstelijns Verblijf 

Aangepast Wlz overgangsrecht 

• Langdurige GGZ B, verblijvende populatie, op 01-01-2015  
toegang op basis van geldige GGZ B indicatie 

• Specifieke doelgroep met toegang op basis van extramurale 
functies: Wlz-indiceerbaren



3. Klantbedieningsconcept (1)

Persoonlijk

• Aandacht voor de unieke situatie van de individuele aanvrager

• Altijd persoonlijk contact met aanvrager

• CIZ krijgt voor aanvrager naam en ‘gezicht’

• Medewerker volledig verantwoordelijk voor het klantcontact

Goed te volgen

• Goede telefonische bereikbaarheid

• Accurate procedure-informatie

• Begrijpelijke toelichting over afweging en criteria

• Besluitbrieven op maat



3. Klantbedieningsconcept (2)

Een relevant gesprek

Persoonlijk contact is altijd onderdeel van een 
indicatieonderzoek:

• Bezoek bij cliënt thuis of instelling

• Tijdens spreekuur op CIZ-locatie

• Telefonisch



Wat zijn belangrijke veranderingen voor zorgaanbieders?

• Opname cliënt vóór indienen aanvraag

• Afhandeling ziekenhuisaanvragen

• Eerstelijns Verblijf 

• Complete aanvraag digitaal

• Complete aanvraag post

• Wettelijke behandeltermijnen

• Opvragen aanvullende informatie

• Einde taakmandaat  op 31-12-2014

4. Belangrijke veranderingen (1)



4. Belangrijke veranderingen (2)

Opname cliënt voor indienen aanvraag

• Bij bijzondere omstandigheden opname in een zorginstelling 
mogelijk voordat een Wlz indicatie is afgegeven

• Reguliere aanvraag 

• Ingangsdatum instelbaar op start van de zorglevering

• Afhandeltermijn 14 dagen, als is vastgesteld dat opname 
voldeed aan criteria bijzondere omstandigheden

Afhandeling ziekenhuisaanvragen

• Ontslag uit een ziekenhuis

• Reguliere aanvraag 

• Afhandeltermijn 48 uur bij complete aanvraag



4. Belangrijke veranderingen (3)

Eerstelijns Verblijf (Subsidieregeling nog in uitwerking)

• Tijdelijke opname voor op herstel gerichte zorg voor max. 3 
maanden

• Palliatief terminale zorg voor cliënten zonder Wlz aanspraak

• Reguliere aanvraag 

• Afhandeltermijn 14 dagen

Complete aanvraag digitaal

• Wettelijk criterium voor in behandeling nemen 

• Volledige gevulde aanvraag

• Altijd kopie geldig ID meesturen

• Altijd handtekening cliënt 

• Uploaden getekende aanvraag en kopie ID 



4. Belangrijke veranderingen (4)

Complete aanvraag post

• Wettelijk criterium voor in behandeling nemen 

• Volledige gevulde aanvraag

• Altijd kopie geldig ID meesturen

• Altijd handtekening cliënt 

• Versturen getekende aanvraag en kopie ID 

Wettelijke behandeltermijnen

• Regulier: 6 weken, bijzondere uitzonderingstrajecten 
uitgezonderd, dan 2 weken met monitoring

• Opschorten mogelijk indien 

• administratieve informatie ontbreekt en/ of

• aanvullende en/of medische informatie opgevraagd moet 
worden 



4. Belangrijke veranderingen (5)

Opvragen aanvullende informatie

• Bij ontbreken informatie:

• aanvullende info opvragen door CIZ behandelaar bij 
aanvrager

• opvragen specifiek medische info door CIZ Medisch 
adviseur bij arts

Einde taakmandaat vanaf 1-1-2015

• SIP, Hit of IM niet meer mogelijk

• Ingangsdatum zorg antedateren vóór 1-1-2015 niet meer 
mogelijk

• Aanvragen tot en met 31-12-2014 ontvangen: AWBZ

• Aanvragen vanaf 1-1-2015 ontvangen: Wlz 



Vragen

?



Wet langdurige zorg 
cliëntschetsen

Wlz-cliëntschetsen

Dertien portretten die 

een indruk geven

van de Wlz-doelgroep.

U vindt deze folder op 

ciz.nl 





Wet langdurige zorg
Het CIZ en de regio-indeling  

Het CIZ werkt vanaf 1 januari 2015 
met vier regio’s. 

Regio NO (Zwolle)
Regio NW (Amsterdam)
Regio ZO (Nijmegen)
Regio ZW (Rotterdam)

Daarnaast maakt het CIZ gebruik 
van spreekuurlocaties.


