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In dit
nummer

Langverwachte databank CIZ live
Het CIZ krijgt met regelmaat vragen
over cijfers rondom de Wlz in
Nederland, zowel van gemeenten

Langverwachte

en zorgaanbieders als andere

databank CIZ
live

belanghebbenden. Dit was reden
voor het CIZ om te kijken naar

Delen van

openbare informatievoorziening.

informatie met
huisartsen

In onze databank kunt u zelf gegevens raadplegen op

Tips bij het
doen van een

sorteren. De inhoudelijke onderwerpen (denk bijvoorbeeld aan

aanvraag

verschillende peildata. Deze kunt u op verschillende manieren
Wlz-indicaties of subsidieregelingen) zijn door het kiezen van
een ‘niveau’ te verdiepen naar onder andere een gemeente of
Wmo-regio.
Op basis van de eerste bevindingen van gebruikers zal de
databank op enkele punten worden aangepast. Op de lange
termijn vindt er doorontwikkeling plaats met uitbreiding van
gegevens. We houden u via CIZ info op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Delen van informatie met huisartsen
Als een cliënt een Wlz-aanvraag doet,
dan vraagt het CIZ of het
indicatiebesluit wel of niet gedeeld
mag worden met de huisarts. Dit
doen we om de privacy van de cliënt
te borgen.

Bij toestemming geeft het CIZ de indicatie door aan de
huisartsenpraktijk via Zorgmail. Heeft uw cliënt hier bij de
aanvraag geen toestemming voor gegeven? Dan mogen wij
deze informatie niet aan u verstrekken.

Tips bij het doen van een aanvraag
Om het aanvraagproces zo soepel
mogelijk te laten verlopen, geven we
graag een paar tips.



Doet u als ziekenhuis of als revalidatiecentrum bij een
ziekenhuis een aanvraag in Portero? Selecteer dan
'ziekenhuis' bij 'wie meldt de aanvraag'. Zo krijgt de
aanvraag het juiste kenmerk mee en kunnen wij deze
direct op de juiste wijze afhandelen.



In dit overzicht leest u welke informatie het CIZ nodig
heeft om een aanvrag goed te kunnen beoordelen. Zo
loopt het aanvraagproces geen onnodige vertraging
op.



Wanneer u documenten meestuurt, zorg dan dat deze
zijn voorzien van een handtekening van de
behandelaar (bijvoorbeeld bij de diagnose of een
neuropsychologisch onderzoek) en op logopapier zijn
gedrukt. Regelmatig ontvangen wij aanvullende of
medische informatie die niet te herleiden is.
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CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het Centrum
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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.

