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De Wlz in cijfers
De nieuwste factsheet van het CIZ en
een speciale online versie van het
jaarverslag 2016 geven u inzicht in
interessante cijfers.

Dagbesteding
bij een
zorgprofiel
Wanneer doe
ik een 'spoedaanvraag'?

194.739 Aanvragen, 650 medewerkers, 490.000
websitebezoekers en 91% van de aanvragen met toegang tot
de Wlz. Zo zag het jaar 2016 er kortgezegd uit voor het CIZ.
In ons online jaarverslag nemen we u mee langs de
belangrijkste feiten en cijfers. Deze presenteren we op een
visueel aantrekkelijke manier.
De factsheet ‘Trends in de indicatiestelling’ laat onder andere
zien wat de meest in het oog springende trends in de
aanspraak op zorg zijn in de laatste jaren. Ook ziet u hoe de
Wlz zich tot de AWBZ verhoudt.

Dagbesteding bij een zorgprofiel
Heeft uw cliënt een indicatie van het
CIZ voor een zorgprofiel uit de Wet
langdurige zorg en heeft hij
dagbesteding nodig? Dan kan hij zich
voortaan wenden tot het zorgkantoor
in zijn regio.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand eerder in staat
was om (beschut) werk uit te voeren en dat nu niet meer kan.
Het zorgkantoor neemt de aanvraag voor dagbesteding in
behandeling en beoordeelt of de cliënt hiervoor in aanmerking

komt. Als uw cliënt al dagbesteding ontvangt op basis van de
Wlz-indicatie, dan hoeft hij niks te doen.

Wanneer doe ik een 'spoedaanvraag'
voor een cliënt?
Als iemand een aanvraag doet voor
zorg uit de Wet langdurige zorg,
geeft het CIZ binnen zes weken een
besluit af. Soms zijn er gevallen
waarin het CIZ binnen twee weken
beslist. Aan deze aanvragen die
voorrang krijgen, zijn wel bepaalde voorwaarden
verbonden. We leggen graag uit welke.
Kort samengevat betreft een ‘spoedaanvraag’ in de Wlz een
aanvraag voor een verzekerde die vanwege bijzondere
omstandigheden al zorg ontvangt.
Wanneer u een ‘spoedaanvraag’ doet, moet er sprake zijn van
‘bijzondere omstandigheden in een concreet geval’. Dat is
bijvoorbeeld zo in de volgende situaties:



Bij aanvragen voor Wlz-zorg:
- aansluitend aan geriatrische revalidatie;
- aansluitend aan eerstelijns verblijf
(Zorgverzekeringswet);
- bij beëindiging van de forensische status* van een
verzekerde die Wlz-zorg nodig heeft;
- na het toewijzen van een status bij asielzoekers.
In deze gevallen is sprake van een plotselinge
wijziging in de situatie van de cliënt.



Bij een acute en onvoorziene verandering in de
gezondheidssituatie van een cliënt. Direct na de
medische diagnostiek en behandeling moet al duidelijk
zijn dat de verzekerde blijvend is aangewezen op zorg
uit de Wlz. Het gaat hierbij niet om wijzigingen in zijn
of haar omgeving, zoals uitval van mantelzorg. In dat
geval is de cliënt aangewezen op zorg en
ondersteuning vanuit andere domeinen, totdat is
vastgesteld dat hij blijvend is aangewezen op de Wlz.
Een vrijgekomen plek in een zorginstelling valt ook
niet onder deze bijzondere omstandigheden. Het gaat

erom dat de cliënt al Wlz-zorg ontvangt op het
moment van de aanvraag.

Als op de datum van de aanvraag al zorg wordt verleend, dan
beslist het CIZ binnen twee weken. Voorwaarde hiervoor is
dat bij de aanvraag voldoende (medische) informatie
beschikbaar is om te kunnen vaststellen dat deze persoon
recht heeft op de Wlz. De ingangsdatum van de indicatie is
dan de datum waarop de aanvraag bij het CIZ is
binnengekomen (of maximaal vijf dagen daarvoor als de zorg
eerder is gestart).
Als een cliënt op basis van een spoedaanvraag een Wlzindicatie krijgt, dan werkt het indicatiebesluit gedurende die
twee weken terug tot en met het moment van de opname.
Dat betekent dat de zorg vanuit de Wlz kan worden geleverd.
Wanneer de cliënt na een spoedaanvraag geen Wlz-indicatie
krijgt, dan worden de kosten van de opname niet uit de Wlz
betaald.
* Forensische zorg is zorg die onderdeel is van een
(voorwaardelijke) straf of maatregel.
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