Overgang Wmo/Zvw-zorg naar Wlz-zorg
Ingangsdatum indicatie Wlz-zorg
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Tijdens de aanvraagprocedure
(meestal 6 weken) houdt u
zorg van uw gemeente /
zorgverzekeraar
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Hulp bij de aanvraag
U heeft recht op onafhankelijke
cliëntondersteuning via uw gemeente.
Ook het zorgkantoor kan ondersteunen
bij de aanvraag.
Wlz-aanvraag indienen
U vraagt Wlz-zorg aan bij het Centrum
indicatiestelling zorg (CIZ). Een Wlzzorgaanbieder of een gemachtigde kan
dat ook voor u doen.
Behandeling van uw aanvraag
Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag o.b.v.
van medische en zorginformatie. Een
medewerker komt zo nodig op
huisbezoek.
Het CIZ stuurt het indicatiebesluit
naar u en naar het zorgkantoor.

Afwijzing?

Toekenning?
U kunt bezwaar maken als u het
niet eens bent met de beslissing.

•
•
•
•

U krijgt een brief van het CIZ met de afwijzing.
De gemeente kan via de Wlz-registertoets vaststellen dat u geen
recht heeft op Wlz-zorg.
U behoudt uw zorg vanuit Wmo/Zvw.
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing.
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Gemeente en zorgverzekeraar zijn
nog 5 dagen verantwoordelijk
voor uw zorg of pgb.

Vanaf 5 dagen na de ingangsdatum van de Wlz-indicatie is het zorgkantoor
verantwoordelijk voor uw zorg.

Overleg met het zorgkantoor
U overlegt met uw zorgkantoor hoe u de
Wlz-zorg wilt ontvangen (bv in natura of
pgb). Het zorgkantoor neemt hierover
een beslissing.
Zorg regelen
Het zorgkantoor maakt afspraken met
uw zorgaanbieder(s). Het kan zijn dat u
een andere zorgaanbieder krijgt.
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In deze periode zorgt het
zorgkantoor voor passende zorg,
bv dezelfde zorg als u vanuit de
Wmo/Zvw had.
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Het kan een tijd duren voordat
de gewenste zorg beschikbaar is.
Het zorgkantoor moet in die
periode passende zorg bieden.
Dit heet overbruggingszorg.

Pgb regelen
Het zorgkantoor toetst of u het pgb
goed kunt beheren. Zo ja, dan krijgt u
een budget. U sluit zorgovereenkomsten
met uw zorgverlener(s). Het zorgkantoor
maakt uw budget over naar de SVB.

Had u al een PGB vanuit de
Wmo/Zvw? Dan kunt u een PGB
krijgen voor de overbruggingszorg, mits u de zorg
verantwoord kunt inkopen.
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U krijgt Wlz-zorg of een Wlz-pgb
Uw eigen bijdrage verandert. Zie hiervoor www.hetcak.nl
Zie ook: www.informatielangdurigezorg.nl/naar-wlz-zorg
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