
Inventarisatie 

Zorgaanbieders

die Wlz-GGZ 

doelgroep zorg 

biedt wordt 

vastgesteld op 

regiotafel

CIZ neemt contact op met 

ZA:

1
e
 gesprek: toelichting op 

toegangscriteria

2
e
 gesprek: cliëntaantallen 

bepalen

CIZ stelt planning 

indicatiestelling op

CIZ en gemeente 

kunnen bij cliënten 

waarover twijfel 

bestaat icm 

complexiteit 

toestemming voor 

driehoeksoverleg 

aanvragen

- Factsheet

- Toelichting op de

wlz toegangscriteria

-Cliëntschetsen 

ZA attendeert/ 

informeert cliënt die 

‘zeker’ aan 

toegangscriteria voldoet

Communicatie-

middelen: 

- standaard brief die 

specifiek gemaakt kan 

worden door 

zorgaanbieders en 

gemeenten tbv het 

informeren van cliënten

-Informatie diverse 

websites

Cliënt doet 

aanvraag bij CIZ

CIZ bepaalt of cliënt 

voldoet aan Wlz-criteria 

en informeert cliënt 

over indicatiebesluit

ZK neemt contact op met 

cliënt over indicatie en 

ondersteunt cliënt bij 

keuze ZA

Cliënt informeert ZA 

en Gem over 

indicatie

Gem spreekt cliënt 

continueert (indien 

passend) Wmo- 

beschikking

Driehoeksoverleg 

(ZA, CIZ, Gem) over 

cliënt waarbij twijfel 

is icm complexiteit 

over voldoen aan 

toegangscriteria

Gem en ZA stemmen 

af (evt. ook met ZV)  

en zorgen voor 

zachte landing

Gem 

input
ZV input

Voldoet niet

Zorgaanbieder (ZA)Legenda:
Zorgkantoor (ZK)/

Zorgverzekeraar (ZV)
Gemeente CIZ Cliënt Meerdere partijen Ondersteuning vanuit landelijk traject

Cliënt wordt 

ondersteund bij 

aanvraag.

Geanonimiseerde 

casuitiekbespreking 

(ZA, CIZ, Gem)

ZK ontvangt indicatie 

(incl. voorkeurs ZA)
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Geanonimiseerde 

casuitiekbespreking 

over twijfelgevallen

(ZA, CIZ, Gem)

CIZ bepaalt of 

dossier volledig is
Ja

CIZ vraagt ontbrekende 

informatie op bij 

zorgaanmelder/cliëntNee

Berrichten
verkeer

ZN/ZK’s publiceren 

kwaliteitsuitgangspunten en 

formele eisen tbv zorginkoop

ZK’s lichten 

kwaliteitsuitgangspunten 

toe ZA’s in bijeenkomsten

ZA bepaalt intentie om 

Wlz-GGZ zorg te leveren

Cliënt blijft in zorg bij huidige ZA

Zorginkoop Wlz-GGZ: ZK 

sluit wel/geen contract af 

met ZA van de cliënt Cliënt komt in zorg bij andere ZA, 

zorginhoudelijke overdracht ZA 1 

naar ZA2

Wel

Niet
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Gem verlengd lopende 

beschikkingen tot eind 2020 

en informeert cliënt
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Besluitbrief

 ZK stuurt indicatie naar ZA

ZA neemt contact op met 

Client

ZA contract met ZK?

18

19

ZA orienteert op 

toelating Wlz en vraagt 

toelating aan

2925


	A3 Processchema Toegang Wlz-GGZ voor ZIN v5.0.vsdx
	Pagina-1


