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Onderstaande tabel bevat een toelichting op alle procesonderdelen die mogelijk vragen oproepen, of waarbij specifieke aandachtpunten spelen. 

 

Procesonderdeel Toelichting/status Deadline Status per 17 dec ‘19 

 

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben 

geïnventariseerd welke zorgaanbieders in hun regio 

mogelijk cliënten in zorg hebben die in aanmerking 

komen voor de Wlz-GGZ.  

1 juli 2019 Afgerond 

 

CIZ heeft met alle zorgaanbieders uit de inventarisatie 

een gesprek gevoerd. 

Eind nov 2019 Afgerond 

 
 

Deze documenten zijn op 

www.informatielangduirgezorg.nl te vinden 

1 okt 2019 Afgerond 

http://www.informatielangduirgezorg.nl/


 
 

Deze planning wordt gedeeld met zorgaanbieders, 

zorgkantoren en gemeenten, zodat zij hun processen er 

ook op aan kunnen sluiten. 

Eerste kwartaal 

2020 

 

 
 

Casuïstiekbespreking gaat in samenwerking tussen 

verschillende partijen. Initiatief voor de 

casuïstiekbespreking kan liggen bij iedere genoemde 

partij. (dit procesonderdeel is gelijk aan procesonderdeel 

11) 

 

Gedurende 

2020 

 

 
 

De VNG stelt een brief op die gemeenten kunnen 

gebruiken voor het informeren van cliënten.  

Januari 2020  

 
 

‘Zeker’ staat hier tussen aanhalingstekens, omdat het aan 

het CIZ is om te bepalen of een cliënt aan de Wlz-

toegangscriteria voldoet.  

Het document ‘Wlz-toegangscriteria voor cliënten met 

een psychische stoornis’ op 

www.informatielangdurigezorg.nl bevat een toelichting 

op de betekenis van de Wlz-toegangscriteria. 

Eerste kwartaal 

2020 

 

http://www.informatielangdurigezorg.nl/


 

De aanvraag verloopt via het CIZ. De eisen die aan de 

aanvraag gesteld worden zijn op de website van het CIZ 

te vinden. 

https://www.ciz.nl/aanvraag-doen en op 

https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-

aanvraag-in-vier-stappen 

  

In 2020  

 
 

Ondersteuning kan geboden worden door 

(onafhankelijke) cliëntondersteuning, een zorgaanbieder 

of vanuit de gemeente.  

Heel 2020  

 

Om cliënt specifieke informatie met elkaar te delen is 

toestemming nodig van de cliënt (in het kader van de 

AVG). 

In 2020  

 
 

Gelijk aan procesonderdeel 5   

https://www.ciz.nl/aanvraag-doen
https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen
https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen


 
 

Indien cliënt specifieke informatie met elkaar gedeeld 

wordt is vooraf toestemming nodig van de cliënt (in het 

kader van de AVG). 

  

 
 

Het document ‘Wlz-toegangscriteria voor cliënten met 

een psychische stoornis’ op 

www.informatielangdurigezorg.nl bevat een toelichting 

op de betekenis van de Wlz-toegangscriteria. In het 

document wordt ook ingegaan op de informatie die het 

CIZ betrekt bij de beoordeling van de aanvraag. 

  

 

 
 

Indien het CIZ aanvullende informatie nodig heeft voor 

het beoordelen van de aanvraag vraagt het CIZ dit 

telefonisch of schriftelijk op.  

  

 
 

De besluitbrief, waarin de beoordeling door het CIZ van 

de indicatie-aanvraag is opgenomen, wordt naar de 

cliënt gestuurd. Aanvragers ontvangen in principe binnen 

6 weken na de aanvraag het besluit. 

  

http://www.informatielangdurigezorg.nl/


 

Indien er een positief besluit is (Wlz-indicatie is 

toegekend) dan wordt het zorgkantoor hier via het 

reguliere Wlz-berichtenverkeer van op de hoogte 

gebracht. In het bericht over het indicatiebesluit van het 

CIZ kan ook een voorkeursaanbieder zijn opgenomen. 

Voor (Wmo) cliënten die nu al wonen bij een 

zorgaanbieder kan die zorgaanbieder worden 

opgenomen als voorkeursaanbieder.  

  

 
 

Indien de cliënt bij een zorgaanbieder verblijft waarmee 

het betreffende zorgkantoor nog geen Wlz-contract 

heeft gesloten en ook niet voornemens is dat contract te 

gaan sluiten, ondersteunt het zorgkantoor de cliënt bij 

het kiezen van een andere zorgaanbieder. 

  

 
 

Indien de cliënt verblijft bij een zorgaanbieder waarmee 

het betreffende zorgkantoor al een Wlz-contract heeft of 

voornemens is een Wlz-contract te sluiten, stuurt het 

zorgkantoor een bericht ‘zorgtoewijzing’ aan de 

zorgaanbieder.  

  

 
 

De zorgaanbieder neemt contact op met de cliënt om 

afspraken te maken over zorgverlening. 

  



 

 Afhankelijk van de situatie blijft de cliënt wonen bij zijn 

huidige zorgaanbieder (huidige zorgaanbieder heeft WEL 

Wlz-contract) of verhuist de cliënt naar een andere 

zorgaanbieder (huidige zorgaanbieder heeft GEEN Wlz-

contract). 

  

 
 

Indien uit de beoordeling door het CIZ blijkt dat de cliënt 

niet voldoet aan de Wlz-toegangscriteria en daarmee 

geen recht heeft op de Wlz-zorg informeert de cliënt 

zijn/haar zorgaanbieder en de gemeente hierover.  

  

 
 

De gemeente gaat met de cliënt in gesprek en 

beoordeelt op welke zorg de cliënt recht heeft in 2021. 

Indien de cliënt al Wmo-zorg ontving, zal in veel gevallen 

de eerder afgegeven Wmo-beschikking worden 

gecontinueerd. Het is ook mogelijk dat de gemeente 

besluit dat een andere beschikking meer passend is. 

Uiterlijk dec 

2020 

 

 

De gemeente en de zorgaanbieder stemmen (in 

samenspraak met de cliënt) af wat er nodig is om de 

cliënt passende zorg en ondersteuning te bieden. Vaak 

zal de cliënt bij de zorgaanbieder blijven wonen waar 

deze nu al in zorg is (in het geval de cliënt al een Wmo-

beschikking had). In een enkel geval kan het zo zijn dat 

de zorgaanbieder besluit om geen Wmo-zorg meer te 

bieden en enkel Wlz-zorg te gaan bieden. In dat geval zal 

de cliënt moeten verhuizen en zal de gemeente met de 

cliënt op zoek gaan naar een andere zorgaanbieder. 

  



 
 

Cliënten die in 2019 een Wmo-beschikking hadden en 

waarvan de gemeente inschatte dat zij per 2021 voldoen 

aan de Wlz-toegangscriteria, ontvangen een bericht van 

de gemeente dat hun beschikking tot eind 2020 wordt 

verlengt. 

In 2019 c.q. 

voor het 

aflopen van de 

beschikking in 

2020 

 

 
 

Zorgaanbieders die zorg bieden aan cliënten die per 

2021 onder de Wlz vallen EN nu nog geen Wlz-zorg 

leveren, bepalen of zij per 2021 Wlz-zorg willen en 

kunnen gaan bieden. Indien de zorgaanbieder 

voornemens is Wlz-zorg te gaan bieden vraagt de 

zorgaanbieder een Wlz-toelating aan. Zie voor meer 

informatie: https://www.wtzi.nl/aanvragen 

Voor 1 juli 

2020, of 

uiterlijk bij  

 

 

 
 

Als onderdeel van het proces zorginkoop Wlz-GGZ 

publiceren Zorgverzekeraars Nederland/de zorgkantoren 

uiterlijk 1 juni 2020 de formele eisen voor zorginkoop en 

de kwaliteitsuitgangspunten. Deze documenten bieden 

zorgaanbieders duidelijkheid over het zorginkoopbeleid 

van het betreffende zorgkantoor.   

Uiterlijk 1 juni 

2020 

 

 
 

Zorgkantoren geven informatiebijeenkomsten voor 

zorgaanbieders. Tijdens deze bijeenkomsten worden de 

kwaliteitsuitgangspunten toegelicht.  

1e kwartaal 

2020 

 

 
 

Indien de zorgaanbieder besluit Wlz-zorg te willen 

leveren, dient de zorgaanbieder een offerte in bij het 

zorgkantoor, conform de inkoopprocedure van het 

zorgkantoor.  

Uiterlijk 1 

augustus 2020 

 

 

https://www.wtzi.nl/aanvragen


 
 

In de periode augustus/oktober ontvangt de 

zorgaanbieder eerst een voorlopig gunningsbesluit van 

het zorgkantoor. Daarna volgen gesprekken en wordt 

uiteindelijke de overeenkomst gesloten.  

Uiterlijk 15 

november 

2020 

 

 


