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• Wat is een zorgkantoor?

• Hoe werkt de Wlz?

• Indicatiestelling door CIZ en BOPZ

• Crisisregeling V&V

• Welk domein past het best?

• Cliëntondersteuning

• Informatie & contactgegevens

• Vragen

Programma
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• de regionale uitvoerder van de Wlz voor alle verzekerden die in de regio 
wonen. Een verzekerde kan dus niet kiezen voor een zorgkantoor.

• uitvoering moet klantgericht, doelmatig, uniform en concurrentievrij zijn 

• doel: zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op 
elkaar afstemmen

• Zorgkantoor heeft zorgplicht: alle verzekerden moeten de geïndiceerde 
zorg en overige diensten kunnen verkrijgen waarop zij recht hebben. 
Verzekerden met een Wlz-indicatie hebben overal in Nederland gelijke 
rechten.

Wat is een zorgkantoor?
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Zilveren Kruis Zorgkantoor op de kaart
• Zaanstreek-Waterland
• Kennemerland
• Amsterdam
• Rotterdam
• Utrecht
• ‘t Gooi
• Flevoland
• Zwolle
• Apeldoorn/Zutphen
• Drenthe

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/over
-zilveren-kruis-
zorgkantoor/Paginas/zorgregios.aspx

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/over-zilveren-kruis-zorgkantoor/Paginas/zorgregios.aspx
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Hoe werkt de Wlz?

Criteria
• permanent toezicht

• 24-uurs zorg in de 
nabijheid

CIZ stelt het meest 
passende 

zorgprofiel vast. 
Zorgkantoor speelt 
daarbij geen rol.

Zorgkantoor kan 
helpen bij o.a. de 
keuze voor een 
zorgaanbieder.

Samen met de 
zorgaanbieder(s) 
maakt de klant 
afspraken over 
de zorg. Die 
leggen ze samen 
vast in het 
zorgplan.
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Zorgprofiel dat het best past bij de zorgvraag van de cliënt. In de 
ouderenzorg meestal:

• Verpleging en verzorging: somatiek en psychogeriatrie

• Lichamelijk beperkt (waaronder ook NAH)

De leveringsvorm: hoe en waar wil de cliënt de zorg organiseren?
Wonen in een verpleeghuis, zorg thuis, zorg in een aanleunwoning

Goed om te weten:

• De klant kiest waar hij wil wonen met een Wlz-indicatie (thuis, 
instelling, geclusterde woonvormen).

• Het CIZ kijkt niet naar het zorgaanbod van de instelling en niet naar 
het sociale systeem van de klant.

• Het zorgkantoor denkt graag mee als er nog geen CIZ-indicatie is. 
Zorg regelen kan alleen voor mensen met een Wlz-indicatie. 

CIZ stelt de indicatie vast 
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Huidige praktijk

CIZ neemt BOPZ toets af: geen bereidheid en geen bezwaar of verzet van 
de klant tegen opname. 

Doel onderzoek:

• Hoe denkt de cliënt over opname in een instelling?

• Is deze opname noodzakelijk?

NB: er is altijd machtiging van/namens de klant nodig om onderzoek te 
doen

Advies: aanvraag ca. 6 weken voor geplande opname of gelijktijdig met 
indicatie

https://www.ciz.nl/zorgprofessional/veelgestelde-vragen-
zorgprofessional/wet-bopz

Toekomst: vanaf 1-1-2010 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd)

Wet BOPZ art. 60

https://www.ciz.nl/zorgprofessional/veelgestelde-vragen-zorgprofessional/wet-bopz
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De volgende 4 criteria moeten alle van toepassing zijn:

• 1. De cliënt heeft een Wlz-indicatie of de aanvrager van de 
crisisopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt.

• 2. Er is sprake van een acute verandering. Onhoudbare situatie door 
een geleidelijke achteruitgang is geen reden voor crisis.

• 3. Het gevaarscriterium is duidelijk aanwezig: 
- onacceptabel risico op lichamelijk/geestelijk letsel van de cliënt
- voor omgeving dreigt gevaar

• 4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk. Thuiszorg is niet 
voldoende.

Is er geen sprake van crisis, dan is huisarts verantwoordelijk voor passend 
alternatief thuis of plaatsing binnen ELV.

Crisisregeling in de Wlz
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Waar kan ik informatie vinden?

• Crisisregelingen in de regio’s van Zilveren Kruis:

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads/Pag
inas/default.aspx

• Crisisregeling ZK Menzis, voor de gemeenten in de Gelderse Vallei:

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorginkoop/crisiszorg-
in-regio-groningen-arnhem-en-twente

Crisisregeling in de Wlz

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads/Paginas/default.aspx
https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorginkoop/crisiszorg-in-regio-groningen-arnhem-en-twente
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Juiste moment van Wlz-aanvraag hangt o.a. af van urgentie, flexibiliteit in keuze, 
bereidheid om een niet-voorkeursplek te accepteren

Wlz indicatie

• tijdig in beeld op de wachtlijst van een instelling, dus een aanspreekpunt bij 
crisis of voor ontlasting van de mantelzorger

• In de Wlz is er meer aandacht voor levenskwaliteit dan zorg uit de Zvw

• Wlz indicatie biedt zekerheid op langere termijn

• Eigen bijdrage gebaseerd op inkomen en vermogen

• Minder uren thuiszorg mogelijk dan in wijkverpleging

• Huidige zorgverleners zijn niet automatisch ook voor de Wlz gecontracteerd 

Wijkverpleging via zorgverzekeraar

• Indicatie alleen voor (planbare) zorghandelingen

• Minder focus op integrale zorgvraag van de klant 

• Afstemming met Wmo-zorgverleners?

• Geen kosten voor de klant 

Welk domein past het best?
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Cliëntondersteuners kunnen klanten en hun naasten kosteloos 
adviseren:

• Klantadvies van het zorgkantoor
• Onafhankelijke cliëntondersteuning van St. MEE, Adviespunt 

Zorgbelang, Wlz cliëntondersteuning

Waarmee kunnen cliëntondersteuners helpen? Bijvoorbeeld:
• Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, 

verschillende zorgvormen, rechten en eventuele wachtlijsten
• De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij 

de situatie
• De invulling van de zorg: hulp bij het opstellen van een 

persoonlijk plan of zorgplan. 
• Bemiddelen bij klachten

Cliëntondersteuning



Bedankt voor uw aandachtInformatie en contact
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• Regelhulp: https://www.regelhulp.nl/

• Zorgaanbieders vinden in heel Nederland https://www.zorgkaartnederland.nl/

• CIZ https://ciz.nl/zorgprofessional

• CAK https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

• https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/paginas/default.aspx

• Wzd https://www.vilans.nl/projecten/wet-zorg-en-dwang-vervangt-wet-bopz

Mantelzorgondersteuning

• https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorg-
regelen/Paginas/mantelzorg.aspx?path=1 (met wegwijzer voor mantelzorgers)

• https://www.mezzo.nl/ (vereniging van en voor mantelzorgers)

• http://ontmoetingscentradementie.nl/herziene-versie-praktische-handleiding-
wat-kunt-uw-doen-bij-dementie/ (praktische gids)

Informatieve websites

https://www.regelhulp.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/
https://ciz.nl/zorgprofessional
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/paginas/default.aspx
https://www.vilans.nl/projecten/wet-zorg-en-dwang-vervangt-wet-bopz
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorg-regelen/Paginas/mantelzorg.aspx?path=1
https://www.mezzo.nl/
http://ontmoetingscentradementie.nl/herziene-versie-praktische-handleiding-wat-kunt-uw-doen-bij-dementie/
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Contactgegevens

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/paginas/default.aspx

Zorgkantoor Zilveren Kruis
Tel. 038 4567 888 van 8.00-18.00 uur op werkdagen

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/paginas/default.aspx
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Contactgegevens

Zorgkantoor Menzis (gemeente Barneveld en Scherpenzeel)
Menzis zorgadviseur

• E-mailadres: zorgadvies@menzis.nl
• Telefoonnummer Zorgadvies 088 222 42 42 van 8.30-19.00 uur op 

werkdagen
• https://www.menziszorgkantoor.nl/contact

mailto:zorgadvies@menzis.nl
https://www.menziszorgkantoor.nl/contact
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Contactgegevens onafhankelijke cliëntondersteuning

WlzCliëntondersteuning.nl
Tel. 085 303 29 85 info@wlzclientondersteuning.nl
www.wlzclientondersteuning.nl

St. MEE
Tel. 0900 999 88 88 
www.mee.nl

Adviespunt Zorgbelang
Tel. 0900 243 81 81 
www.adviespuntzorgbelang.nl

mailto:info@wlzclientondersteuning.nl
http://www.wlzclientondersteuning.nl/
http://www.mee.nl/
http://www.adviespuntzorgbelang.nl/


Bedankt voor uw aandacht


