
Wlz-zorg voor mensen met langdurige 
psychische problematiek
Informatie voor zorgprofessionals

Mensen die hun leven lang permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid vanuit de  
ggz nodig hebben, kunnen vanaf 2021 een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen.  
De Wlz biedt alle zorg en begeleiding die nodig is in het dagelijks leven. De Wlz-indicatie heeft  
een onbeperkte geldigheidsduur.

Hoe is de toegang tot de Wlz geregeld?

1. Aanvraag Wlz-zorg

De cliënt (of vertegenwoordiger) vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Dit kan vanaf 1 januari 2020.  
Een cliëntondersteuner vanuit de gemeente ( Wmo ) kan hierbij helpen. De zorgaanbieder kan de aanvraag  
indienen als de cliënt de aanvraag zelf ondertekent of een machtiging afgeeft.

2. Beoordeling CIZ

Welke gegevens heeft het CIZ nodig?
• Ingevuld en ondertekend 

aanvraagformulier.
• (Medische) gegevens over de situatie, 

zoals een diagnose.
• Beschrijving van de huidige zorgbehoefte.

Wat gebeurt er met de aanvraag?
• Is er extra informatie nodig? Dan neemt het CIZ contact 

op met de cliënt, vertegenwoordiger of zorgaanbieder.
• Het CIZ besluit of de cliënt toegang heeft tot de Wlz en 

zo ja, welk van de vijf zorgprofielen voor ggz wonen 
passend is.

Toelichting op de toegangscriteria: www.ciz.nl.

https://www.informatielangdurigezorg.nl/documenten/publicaties/2020/ggz-naar-wlz/publicaties/ggz-wonen
https://www.ciz.nl/images/pdf/folders/Folder_CIZ_toelichting_Wlz_ggz.pdf


3. Besluit van het CIZ

Positief besluit?
• De cliënt krijgt toegang tot de Wlz.
• Vanaf 1 januari 2021 krijgt de cliënt  

zorg vanuit de Wlz.
• Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar  

de cliënt en naar het zorgkantoor.

Negatief besluit?
• De cliënt krijgt geen toegang tot de Wlz. De gemeente
• Wmo /Jeugdwet) en/of zorgverzekeraar Zvw) blijven 

verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg.
• Het CIZ stuurt ook een kopie van het indicatiebesluit 

mee die de cliënt zo nodig aan de gemeente kan geven. 

De cliënt kan bezwaar maken tegen het indicatiebesluit.

4. Organisatie Wlz-zorg

Heeft de cliënt zijn voorkeur voor een zorgaanbieder aangegeven?
Het zorgkantoor stuurt de indicatie naar de zorgaanbieder van keuze, als deze al gecontracteerd is.  
Is de cliënt daar nog niet in zorg? Dan neemt deze zorgaanbieder contact op met de cliënt.

Heeft de cliënt geen keuze voor een zorgaanbieder gemaakt?
Dan neemt het zorgkantoor contact op met de cliënt. Het zorgkantoor informeert de cliënt welke  
zorg mogelijk is.

Heeft u vragen?
• Cliëntinformatie over langdurige zorg: www.regelhulp.nl
• Informatie over de overgang van ggz-cliënten naar de Wlz: www.informatielangdurigezorg.nl
• Informatie over de toelatingscriteria voor de Wlz: www.ciz.nl
• Informatie over Wlz-zorg via de websites van de regionale zorgkantoren: zn.nl/zorgkantoren
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