Routekaart van Wmo naar Wlz 2021
Zijn er voorliggende
voorzieningen die aansluiten bij
de ondersteuningsvraag?
Kan de omgeving bijdragen?

1

Toegangseisen Wlz:

2
Melding of herindicatie
komt binnen bij Wmo

Een blijvende behoefte hebben aan:
▪ noodzakelijk permanent toezicht of
▪ 24 uur per dag zorg in de nabijheid vanwege
fysieke problemen of regieproblemen:
- Hulp nodig op ongeplande momenten;
- Wachten levert ernstig nadeel op;
- Onvermogen om inroepen hulp in te schatten

Wlz-aanvraag exclusief
omgevingsfactoren en
eventuele bestaande
voorzieningen.

Zie kennisdocument blz.4

Zie kennisdocument blz.5

Is Wlz zorg mogelijk aan
de orde?
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4
Is in afwachting Wlz een
Wmo voorziening nodig?
(Overbruggingszorg)

Inwoner doet Wlz aanvraag
(netwerk speelt geen rol)

JA
Wlz check op: https://ciz.nl/wlz-check

De inwoner informeren over onafhankelijke clientondersteuning (OCO)
Voor meer informatie zie kennisdocument blz.6

NEE

Reguliere afhandeling Wmo

Doorverwijzen naar andere
noodzakelijke zorg, buiten
gemeentelijk domein?

De Wlz is voorliggend op de Wmo. De
gemeente hoeft een Wmo-aanvraag niet in
behandeling te nemen als de cliënt aanspraak
kan maken op de Wlz. Inwoners kunnen niet
zelf kiezen om in de Wmo te blijven als zij ook
voldoen aan de voorwaarden van de Wlz.

NEE

JA

Inwoner wil geen aanvraag
indienen.

Geen handeling
nodig.

Opstellen beschikking
(ZIN).
Max. 13 weken.

Zie kennisdocument blz.9

Medisch advies vragen?

5

Kan iemand uit het netwerk/mantelzorger helpen?

Is de Wlz-indicatie
afgegeven door het CIZ?

Inwoner nu wel
akkoord?

JA
NEE

JA

Lukt het niet om uw cliënt hiervan te
overtuigen maar bent u van mening dat Wlz
zorg passender is? Neem dan vóór het
afgeven/afwijzen van de indicatie contact op
met een zorgcoaches van Zilveren Kruis via
071 365 20 40.

De Wmo aanvraag weigeren of
beëindigen.

NEE

Verwijzen naar de OCO van de Wlz?

Wlz-indicatie
afgewezen

Einde Wmo, verwerking binnen 5 dagen.

Wlz-indicatie
afgegeven
Collectief vervoer is niet in de Wlz intramuraal, Mpt, Vpt
geregeld. Kan inwoner participeren zonder?
Voor meer info over wat wel en niet binnen Wlz-indicatie valt en waar
aanvullend een maatwerkvoorziening nodig is, zie bijlage 2 van het
kennisdocument.

Benodigde informatie bij een Wlz-aanvraag
Aanvraagformulier - Volledig ingevuld aanvraagformulier
- Handtekening van uzelf of van de vertegenwoordiger of gemachtigde
- Verzekeringsgegevens
- Machtigingsformulier (als u iemand machtigt om de aanvraag te ondertekenen)
- Bewijs dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent (indien van toepassing)
De zorgbehoefte
- Documenten waarin de diagnose(s) staat(n)
- Bijzonderheden zoals het ziekteverloop, behandeling(en), bijkomende problematiek
- Informatie over beperkingen en het psychisch en sociaal functioneren.
- Uw zorgplan (indien van toepassing)

Toelichting
https://ciz.nl/images/pdf/formulieren/Aanvraagformulier_CIZ_langdurige_zorg_invulbaar.pdf
Vergeet het aanvraagformulier niet te ondertekenen.
In het aanvraagformulier vult u het polisnummer en de naam in van uw zorgverzekeraar.
https://ciz.nl/images/pdf/formulieren/Machtigingsformulier_CIZ_invulbaar.pdf
Kijk op www.rechtspraak.nl voor meer informatie.
Met datum, handtekening arts of behandelaar, of een logo stempel van de organisatie waar u de behandeling krijgt.
Document van arts/behandelaar over de behandeling(en) die u volgt, het effect en hoe uw aandoening zich ontwikkelt.
Een beschrijving hoe het lichamelijk en geestelijk met u gaat en welke zorg u nodig heeft, nu en in de toekomst.
Indien van toepassing.

Voor meer informatie over benodigde aanvullende documenten die nodig zijn voor de aanvraag van enkele specifieke zorgprofielen en voor meerzorg, kijk op: www.CIZ.nl
Let op: Onvoldoende informatie kan leiden tot vertraging of het niet in behandeling kunnen nemen van de aanvraag.

Voorbeeld berekening eigen bijdrage Wlz
Deze voorbeelden gaan uit van Wlz-zorg thuis, peildatum mei 2021, voor een alleenstaande oudere van 75 jaar.
Het CAK kijkt voor de berekening naar het inkomen en vermogen van twee jaar terug.
Voor een actuele berekening van de eigen bijdrage zie: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
Bij zowel een Wmo- als een Wlz-indicatie, betaald de inwoner enkel de eigen bijdrage voor de Wlz.
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