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Het CIZ indiceert voor twee groepen cliënten met een
psychische stoornis/psychiatrische aandoening een passend
zorgprofiel. Het betreft:



Cliënten met een indicatie voor een GGZ-B pakket met
een einddatum van 31-12-2017 op grond van het
overgangsrecht in de Wlz;



GGZ-cliënten die na een verblijf van drie jaar in de
Zvw overgaan naar de Wlz (“voortgezet verblijf”).

Voor de eerste groep zal het CIZ op verzoek van VWS een
herindicatietraject gaan uitvoeren. De voorbereidingen
hiervoor zijn in gang gezet. U wordt binnenkort geïnformeerd
over de procedure en de werkwijze. Dat betekent dat er nu
nog geen aanvragen kunnen worden ingediend; het CIZ
neemt daarop de regie.
De cliënten die het betreft, hebben eind 2014 een
informerende brief van het CIZ gekregen over de verlenging
van hun indicatie GGZ-B tot 31-12-2017.
Voor de indicatiestelling van cliënten bij wie de
driejaarstermijn voor behandeling gericht op intramurale GGZ
in de Zvw is verstreken, is inmiddels een werkwijze
vastgesteld. Zie daarvoor ook de CIZ-info van november
2016. Deze aanvragen kunnen worden ingediend zes weken

voor het verstrijken van de driejaarstermijn. U vindt hier de
aanvraagprocedure.

Toestemmingsvragen Portero,
waarom eigenlijk?
‘We krijgen van zorgaanbieders
regelmatig vragen over de
toestemmingsvragen in Portero’,
vertelt Simeon Bas, informatiemanager bij het CIZ. Simeon geeft
een toelichting.
Voor het gebruik van cliëntgegevens van het CIZ is
toestemming nodig. Dit geldt voor het inzien van NAWgegevens, voor het raadplegen van een indicatie en voor het
overnemen van indicatiegegevens. Voor het gebruik van deze
gegevens moet de zorgaanbieder een ondertekend
toestemmingsformulier van de cliënt hebben. Bovendien
moet hij de formulieren zelf archiveren. "Waarom zijn er
zoveel toestemmingsvragen? Waarom kan dit niet in één
keer op één standaardformulier? En waarom moet ik eigenlijk
zelf archiveren?", klinkt het.
‘Allereerst is er de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp), waarin is vastgesteld dat er toestemming van de
cliënt nodig is’, begint Simeon. ‘In dit geval gaat het om drie
aparte functionaliteiten, die je onafhankelijk van elkaar kunt
gebruiken. Daarom wordt de toestemmingsvraag drie keer
gesteld. Deze dingen worden nu apart vastgelegd en apart
gearchiveerd. Momenteel doen we onderzoek of het mogelijk
is de toestemmingsvragen te bundelen, zowel technisch als
met het oog op de wetgeving. We kijken daarbij ook kritisch
naar de efficiëntie. Want wat als een cliënt eerst zegt: “je
mag alleen mijn NAW-gegevens inzien” en hij later alsnog
toestemming geeft voor het overnemen van
indicatiegegevens? Moet je dit dan vervolgens weer apart
vastleggen?’.
Archief
Dan is er nog het archiveren. Waarom moet een
zorgprofessional dit zelf doen? Simeon legt uit: ‘In de
overeenkomst die de zorgprofessional met het CIZ sluit bij
het gebruik van Portero, is vastgelegd dat de zorgaanbieder

de toestemmingsverklaringen dient te archiveren. Het CIZ
kan dan steekproefsgewijs controles uitvoeren of de
toestemmingsverklaringen aanwezig zijn.'

Vraag? Stel 'm aan 't webcareteam!
Heb je een korte (nietcliëntgerelateerde) vraag? Deze kan
je ook stellen aan ons webcareteam.
Daarnaast houden we je via social
media op de hoogte van het laatste
nieuws.
CIZ op Twitter
CIZ op Facebook
CIZ op LinkedIn

'BuitensteBinnen' van CIZ bij VWS
Een groot succes was het, de derde
Medewerkersdag van VWS op 23
januari 2017, met als thema
BuitensteBinnen. Alle medewerkers
van het VWS-concern waren hiervoor
uitgenodigd. CIZ was niet alleen
present, maar gaf ook de workshop: ‘CIZ: verleden,
heden en toekomst’. Gerda Devlin, BI-specialist A&A,
vertelt.
Wat hebben de deelnemers van jouw bijdrage geleerd?
‘We hebben ze deelgenoot kunnen maken van onze dagelijkse
dilemma’s, vraagstukken en uitdagingen. Neem de rol van het
CIZ in het stelsel. Voor cliënten is het zorgstelsel ingewikkeld.
Bij het in kaart brengen van een cliëntsituatie, is de
domeinbepaling voor zorg lang niet altijd zwart/wit te maken.
Daar hebben onze mensen elke dag mee te maken.
Zes deelnemers zijn bovendien mee geweest op een
huisbezoek. Ze werden geconfronteerd met cliënten in zeer
diverse situaties. Zij waren daarvan best onder de indruk. Hun
ervaringen werden naderhand besproken in een grotere groep
en dit leidde tot een goede discussie en verdieping.’
Wat heb jij van jouw deelnemers geleerd?
‘Dat de positie van het CIZ niet voor iedereen even duidelijk

is. Daarnaast is het wenselijk om in gesprek te blijven over de
(wettelijke) mogelijkheden van gegevensoverdracht tussen de
verschillende domeinen. We willen graag het
domeinoverstijgend denken overal inzetten. De cliënt moet
hiermee instemmen, maar het is in zijn belang dat
bijvoorbeeld een onderzoek niet weer over hoeft te worden
gedaan. Het belang van samenwerking en overleg tussen de
ketenpartners werd nogmaals onderstreept, zodat de cliënt
niet van kastje naar de muur gestuurd wordt. Dat vraagt om
een vervolg.’

100 keer!
Een kleine mijlpaal: dit is de 100e
editie van CIZ Info.
Dank voor uw vertrouwen!
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zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De
informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor
zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke
cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt
maandelijks.

