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Hoe is uw zorg geregeld tot 1 juli 2017?
U krijgt een brief van het CIZ dat uw indicatie is verlengd tot 1 juli 2017.

Het zorgkantoor blijft verantwoordelijk voor uw zorg/pgb.
De zorg blijft hetzelfde als in 2016.

Verandert uw zorgvraag voor 1 juli 2017?
Overleg eerst met het zorgkantoor wat mogelijk is binnen uw huidige indicatie.

Vraag zo nodig een nieuwe indicatie aan bij het CIZ.

Cliëntondersteuning tot 1 juli 2017
U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning via uw zorgkantoor.

Voorbereiding op de situatie ná 1 juli 2017

Uw Wlz-overgangsrecht loopt tot 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 valt uw zorg niet meer onder de Wlz
Op wlz-overgangsrecht.nl staat waar welke wet de vroegere AWBZ-functies zijn overgegaan

Heeft u jeugdhulp of Wmo-ondersteuning nodig?
De gemeente krijgt in oktober 2016 gegevens over uw huidige indicatie.

De gemeente neemt contact met u op voor een gesprek.
Neem zelf vóór 1 januari 2017 contact op als u dan nog niets heeft gehoord.

Heeft u wijkverpleging nodig?
Neem voor [datum?] contact op met de wijkverpleegkundige in uw buurt.

Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar wie de wijkverpleegkundige is.

Heeft u een voorkeur voor een pgb?
U kunt een pgb aanvragen bij uw gemeente of zorgverzekeraar. Zij beoordelen uw aanvraag 

op basis van de nieuwe voorwaarden voor een pgb (zie wlz-overgangsrecht.nl/pgb).

Uw zorg en ondersteuning vanaf 1 juli 2017

Wmo-ondersteuning of jeugdhulp via uw gemeente en/of 
wijkverpleging via uw zorgverzekeraar

Kijk voor actuele informatie op wlz-overgangsrecht.nl
Of neem contact op met Meldpunt Juiste Loket: juisteloket.nl
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Hoe is uw zorg geregeld tot 1 januari 2020?
Het CIZ heeft u uw Wlz-indicatie en uw zorgprofiel gestuurd.

Het zorgkantoor regelt dat uw zorg/pgb hetzelfde blijft als in 2016.
U houdt de status ‘Wlz-indiceerbaar’ tot 1 januari 2020.

Woont u in een ADL-woning?
Uw zorg blijft hetzelfde tot 1 januari 2020 (ADL-assistentie en overige zorg).

Cliëntondersteuning
U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning via uw zorgkantoor.

Uw Wlz-overgangsrecht loopt tot 1 januari 2020

Kijk voor actuele informatie op www.wlz-overgangsrecht.nl
Of neem contact op met Meldpunt Juiste Loket: juisteloket.nl

Uw zorg en ondersteuning vanaf 2020

Op 1 januari 2020 vervalt de status ‘Wlz-indiceerbaar’.
U krijgt voor die tijd meer informatie over uw zorg vanaf 2020.

Verandert uw zorgvraag voor 1 januari 2020?

Overleg met het zorgkantoor wat er mogelijk is binnen uw huidige indicatie.
Zo nodig heeft u toegang tot de regeling Extra kosten thuis en de Meerzorgregeling.

Is uw zorgprofiel niet meer passend? Vraag dan een nieuwe indicatie aan bij het CIZ.
Na 1 januari 2017 indiceert het CIZ alleen nog in zorgprofielen, niet meer in functies/klassen.

Woont u in een ADL-woning?
Tot 1 juli 2017 geldt: als uw zorgvraag wijzigt of als u tijdelijk uit uw woning bent, 

kunt u voor de benodigde zorg een aanvraag doen bij het CIZ. 
Informatie over aanvragen vanaf 1 juli 2017 volgt later.

http://www.wlz-overgangsrecht.nl/

