Herindicaties voor ggz-cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz)
Met dit bericht informeren wij u over het herindicatietraject voor ggz-cliënten in de Wet langdurige
zorg (Wlz). Alle ggz-cliënten die vanaf 2015 een Wlz-indicatie hebben krijgen hier de komende
maanden mee te maken.
Bijna 8.000 cliënten hebben een Wlz-indicatie voor ggz-behandeling met verblijf: een zogenoemde
ggz-b-indicatie. Op grond van overgangsrecht is hun indicatie geldig tot 1 januari 2018. Het CIZ zal
deze cliënten dit jaar samen met de betrokken behandelaars herindiceren. Het oordeel van de
behandelaar zal daarbij bepalend zijn. Als de cliënt nog steeds is aangewezen op behandeling met
verblijf in een ggz-instelling, dan geeft het CIZ een nieuwe indicatie ggz-b voor maximaal drie jaar
af. Wanneer de situatie gewijzigd is, en behandeling met verblijf in een ggz-instelling niet meer
noodzakelijk is, loopt de indicatie op 31 december 2017 af en zal de zorg elders moeten worden
voortgezet, , bijvoorbeeld een combinatie van beschermd wonen en ambulante behandeling. Het
kan ook zijn dat een overgang van een ggz-instelling naar verblijf in de ouderenzorg of
gehandicaptenzorg het meest passend is. Het CIZ beoordeelt in die situatie of er toegang is tot de
Wet langdurige zorg en stelt het passende cliëntprofiel vast.
De herindicaties vinden de komende maanden plaats en worden als het goed is vóór 1 juli a.s.
afgerond. De oude Wlz (ggz-b) indicaties blijven in ieder geval tot 1 januari 2018 geldig, zodat er
zo nodig een half jaar tijd is om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Maar ook als dat half
jaar te kort is om alles te regelen, blijft het uitgangspunt van alle betrokken partijen (het Rijk,
zorgverzekeraars/zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, cliëntorganisaties) dat continuïteit
van wonen en zorg gewaarborgd moet blijven. Het mag bijvoorbeeld niet gebeuren dat iemand op
straat komt te staan, omdat er een lange wachtlijst is voor beschermd wonen of een huurwoning.
Een aanvraag voor verlenging van de Wlz-indicatie wordt opgesteld door de behandelaar, maar de
handtekening van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger is wel noodzakelijk. Het CIZ zal hier
nauw op toezien. Een uitzondering geldt voor mensen die met een rechtelijke machtiging (RM) zijn
opgenomen; daar vervangt de RM de handtekening.
Bijzondere groepen
De meeste cliënten die een herindicatie krijgen verblijven momenteel in een ggz-instelling. Een
kleine groep cliënten verblijft in een verpleeghuis of in een instelling voor gehandicaptenzorg,
omdat zij ook te maken hebben met andersoortige beperkingen en die instellingen voor hen het
meest passend zijn. Deze laatste groep zal in ieder geval een nieuwe Wlz-indicatie krijgen.
Voor een andere groep geldt dat zij weliswaar een ggz-b indicatie hebben, maar die niet meer
verzilveren. Dit kan betekenen dat zij niet meer in zorg zijn. Het kan ook betekenen dat mensen
nog wel zorg ontvangen, maar dan vanuit de zorgverzekeringswet en/of de WMO (bijvoorbeeld
beschermd wonen). Deze groep cliënten krijgt een brief dat hun ggz-b indicatie per 1 januari 2018
vervalt. Zij kunnen met hun huidige zorgverlener overleggen hoe de zorg vanaf 2018 wordt
voortgezet. Cliënten die helemaal geen zorg meer ontvangen, maar die wel nodig hebben, kunnen
contact opnemen met hun huisarts of gemeente.
Weer een andere groep heeft een Wlz-indicatie maar woonde eind 2014 al in een instelling voor
beschermd wonen. Hun indicatie loopt ook per 1 januari 2018 af en de zorg wordt dan
overgedragen naar de gemeente.

Ten slotte is er een heel kleine groep cliënten met een Wlz-indicatie die gebruik maken van een
Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT). Omdat zij niet vanuit een instelling
maar vanuit huis zorg ontvangen, komen ze niet meer in aanmerking voor een ggz-b indicatie. Zij
krijgen dan ook bericht dat deze indicatie per 1 januari 2018 stopt. Zij kunnen met hun
zorgverlener overleggen hoe hun zorg vanaf die datum wordt voortgezet.
Informatie en advies over herindicaties
Alle cliënten die een herindicatie ontvangen krijgen daarvan deze week (waarschijnlijk 7 april)
persoonlijk bericht. NB: ook als de cliënt een wettelijk vertegenwoordiger heeft, gaat de brief naar
de cliënt zelf, want het CIZ heeft geen actuele adresgegevens van wettelijke vertegenwoordigers.
Tegelijk met de cliëntbrieven gaan ook brieven uit naar de betreffende zorginstellingen.
Mensen die vragen hebben over de herindicaties kunnen in eerste instantie contact opnemen met
het CIZ. Per CIZ-regio is er een speciaal telefoonnummer; het telefoonnummer is opgenomen in
de brief. Het CIZ heeft alle informatie over de procedure van herindicatie en beschikt over de
precieze indicatiegegevens per cliënt.
Binnen de instelling waar mensen verblijven kunnen mensen voor informatie en ondersteuning
terecht bij de cliëntondersteuner of bij de patiëntenvertrouwenspersoon. Ook
familievertrouwenspersonen worden op de hoogte gesteld van het herindicatietraject, zodat zij
vragen van naastbetrokkenen kunnen beantwoorden. Ten slotte is aan de instellingen gevraagd
ook hun cliëntenraden te informeren.
Voor informatie, advies of meldingen van klachten kunnen mensen ook altijd terecht bij het
Nationaal Zorgnummer, het gezamenlijk meld- en informatiepunt van de patiëntenorganisaties:
0900 2356780. Mensen die helemaal vastlopen met hun zorgvraag kunnen ten slotte een beroep
doen op het Juiste Loket (030 7897878) voor bemiddeling.
Op de website van het CIZ is meer informatie te vinden over het herindicatietraject: www.ciz.nl.
Hier kunt u ook de brieven downloaden die naar instellingen en cliënten zijn verstuurd. (NB: de
informatie wordt op 6 of 7 april op de CIZ-site geplaatst; daarom kunnen we nog geen precieze
link geven.)
Geen herindicatie voor nieuwe cliënten Wlz
Vanaf 2017 kunnen ook nieuwe ggz-cliënten instromen in de Wlz, als zij drie jaar behandeling met
verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet hebben ontvangen. Zij krijgen voorlopig geen herindicatie,
want hun indicatie geldt voor maximaal drie jaar.
Toekomst van ggz in de Wet langdurige zorg
Naast het herindicatietraject speelt nog altijd de discussie over de toekomst van de ggz in de Wet
langdurige zorg (Wlz). MIND (voorheen Landelijk Platform GGz) heeft zich altijd ingezet voor een
volwaardige plek van de ggz in de Wlz: op basis van inhoudelijke criteria en met indicaties voor
onbepaalde tijd. De Tweede Kamer heeft zich ook daarvoor uitgesproken. Bovendien ligt er al meer
dan een jaar een advies van het Zorginstituut Nederland om mensen met ernstige psychische
problemen op basis van zorginhoudelijke criteria toegang te geven tot de Wlz. Helaas heeft het nu
demissionaire kabinet de besluitvorming hierover consequent uitgesteld. Dit betekent dat een
definitieve regeling voor ggz-cliënten in de Wlz op zijn vroegst per 2019 geregeld zijn.
MIND vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de herindicaties die nu gaan
plaatsvinden. Los daarvan zullen we ons de komende tijd blijven inzetten voor volwaardige toegang
tot de Wlz voor die ggz-cliënten die het echt nodig hebben.
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