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persoonsgegevens (Wbp) en straks
aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (met ingang van 25 mei 2018).
De grondslag voor het kunnen en mogen raadplegen van
indicatiegegevens door zorgaanbieders en ziekenhuizen in
Portero, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Onduidelijk is
of hiervoor een wettelijke grondslag is of dat er expliciete
toestemming van de cliënt danwel diens wettelijk
vertegenwoordiger nodig is. Vooralsnog hanteert het CIZ het
uitgangspunt dat voor de eerder genoemde
gegevensverstrekking een door de cliënt of diens wettelijke
vertegenwoordiger getekende toestemmingsverklaring
aanwezig moet zijn.
Lees meer

Afronding herindicatietraject GGZ-B
Het herindicatietraject voor cliënten
met een indicatiebesluit voor GGZbehandeling met verblijf (GGZ-B) is
nagenoeg afgerond. Bent u benaderd
door het CIZ om een aanvraag te
doen voor uw cliënt en heeft u dit
nog niet gedaan, doe dit dan zo snel mogelijk. Het
indicatiebesluit loopt op 31 december af.

Hoe zat het ook alweer?
Er zijn binnen het herindicatietraject vijf doelgroepen
onderscheiden op basis van de zorgsituaties van de
betreffende cliënten.
Lees meer

Volledige aanvraag
Om een Wlz-aanvraag te kunnen
onderzoeken en beoordelen, heeft
het CIZ voldoende informatie nodig
over de situatie van een cliënt. We
merken dat we regelmatig
aanvullende informatie moeten
opvragen. Dit vertraagt het aanvraagproces. Hieronder
leest u welke informatie het CIZ nodig heeft.
Met de aanvraag stuurt u gegevens mee over het functioneren
van de cliënt, waaronder de diagnose(s). We hebben een
algemeen overzicht gemaakt, aangevuld met gegevens bij
specifieke zorgvormen. Dit overzicht kunt u hier bekijken.
Lees meer

Redactie

Colofon

Afdeling Communicatie,
Utrecht

CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het Centrum

T 088 - 789 10 00

indicatiestelling zorg (CIZ). In deze nieuwsbrief leest u over

E communicatie@ciz.nl

ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige

I www.ciz.nl

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
regelmatig.

