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Jaarverslag 2017 is online
Het CIZ heeft vandaag op zijn
website het Jaarverslag 2017
gepubliceerd. Dit is een digitale
versie, bestemd voor iedereen die in
onze organisatie is geïnteresseerd.
De basis wordt gevormd door
het bestuursverslag en enkele onderwerpen worden in

Waarom is een

de digitale versie uitgelicht.

Machtiging
opvragen

Omdat we als CIZ midden in de maatschappij staan, vinden

(para)medische
informatie

we het belangrijk om deze maatschappij ook ‘binnen te halen’.
We hebben daarom verschillende cliënten aan het woord

nodig?

gelaten. Daarnaast vinden we het belangrijk wat u als
ketenpartner van ons vindt. Illya Soffer, directeur van
koepelorganisatie Ieder(in), geeft haar mening.
En ook onze eigen Bestuursvoorzitter, Hans Ouwehand, blikt
terug op afgelopen jaar. Een jaar dat in het teken stond van
kwaliteit. ‘Cliënten moeten zich gezien, gehoord en geholpen
voelen. Dán lever je kwaliteit.’
U vindt ons Jaarverslag hier. We zijn benieuwd wat u ervan
vindt! U kunt uw reactie sturen naar communicatie@ciz.nl.
Wilt u het bestuursverslag bekijken? Deze kunt u hier vinden.

Wie mag een aanvraag
ondertekenen?

Om te weten of iemand uit vrije wil
een indicatiebesluit aanvraagt, is de
handtekening van de cliënt nodig.
Een cliënt kan eventueel iemand
anders machtigen om de aanvraag
namens hem of haar te doen. Maar
soms kan of mag de cliënt een aanvraag (en
machtiging) niet zelf tekenen.
Mijn cliënt mag niet tekenen
Op onze website leest u onder Veelgestelde vragen wie zijn
handtekening onder de Wlz-aanvraag mag zetten en welk
bewijsstuk er nodig is.
Mijn cliënt kan niet tekenen
Het kan gebeuren dat iemand niet in staat is om een
handtekening te zetten, bijvoorbeeld door
geheugenproblemen. Wij gaan er dan van uit dat er een
wettelijk vertegenwoordiger is. Bekijk op onze website onder
Veelgestelde vragen wie er mag tekenen bij een Bopzaanvraag.
Ook wanneer iemand door blijvende fysieke problemen een
aanvraag niet kan ondertekenen, moet er duidelijk zijn wie dit
namens de cliënt mag doen. Hiervoor vraagt het CIZ om een
bewijsstuk, zoals een testament of rechterlijke uitspraak.
Alleen wanneer er een zeer acute zorgvraag is opgetreden,
maakt het CIZ een uitzondering. Bijvoorbeeld bij een
beroerte. We nemen dan de aanvraag zonder handtekening
van de cliënt in behandeling. Een reden of toelichting voor
deze acute zorgvraag is verplicht.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wanneer iemand geestelijk achteruit gaat, is het belangrijk
om tijdig het belang van een wettelijk vertegenwoordiger
bespreekbaar te maken. Een wettelijk vertegenwoordiger
beschermt namelijk de rechtspositie van de cliënt en zorgt dat
zijn/haar belangen goed worden behartigd. In de praktijk
komt het wel eens voor dat bijvoorbeeld bij een verhoging
naar een VV7-indicatie een impasse ontstaat. De cliënt kan
vanwege (vergevorderde) dementie niet tekenen, de
zorgaanbieder is hiervoor niet gemachtigd en er is geen
wettelijk vertegenwoordiger. We hebben allemaal de
verantwoordelijkheid om dit bespreekbaar te maken en dit
soort situaties te voorkomen.

Waarom is een Machtiging opvragen
(para)medische informatie nodig?
Op het Wlz-aanvraagformulier kan
een cliënt zijn huisarts, behandelaar
of andere zorgverleners
toestemming geven om medische
gegevens aan het CIZ te verstrekken.
Deze gegevens worden met de
aanvraag meegestuurd. Toch kan het zijn dat de
medisch adviseur van het CIZ daarna aanvullende
medische informatie opvraagt. Daar is een
ondertekende Machtiging opvragen (para)medische
informatie voor nodig.
De Machtiging opvragen (para)medische informatie is bedoeld
om specifieke medische informatie op te vragen. De
machtiging kan niet routinematig met een aanvraag worden
meegestuurd. De reden is dat de machtiging moet voldoen
aan specifieke eisen van de artsenfederatie KNMG en onder
andere voorzien moet zijn van de naam van de medisch
adviseur die de informatie opvraagt, en van het onderwerp
waar de specifieke informatie voor nodig is. De toestemming
die de cliënt op het aanvraagformulier geeft, is in deze situatie
niet voldoende. Het CIZ is verplicht om in dit geval een aparte
machtiging te vragen.
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indicatiestelling zorg (CIZ). In deze nieuwsbrief leest u over
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ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige
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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
regelmatig.

