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GGZ-B herindicatietraject van start
Bij bijna 7500 cliënten met een GGZB indicatie met einddatum 31

GGZ-B

december 2017 valt vandaag een

herindicatie

brief op de deurmat. In deze

Onderzoeken

brief staat informatie over het GGZ-B
herindicatietraject.
Ook zorgaanbieders zijn aangeschreven.
Op grond van het overgangsrecht is deze indicatie geldig tot 1
januari 2018. Om ervoor te zorgen dat cliënten en hun
zorgaanbieders op tijd eventuele zorg uit een ander domein
kunnen regelen, hebben we de desbetreffende cliënten en de
zorgaanbieders nu al aangeschreven. Meer informatie over het
herindicatietraject en de doelgroepen vindt u hier.

Positieve resultaten onderzoek
indicatieproces
Objectiviteit is een belangrijke
doelstelling van het CIZ. Maar is de
toegang tot zorg overal in Nederland
gelijk? Het Talma Institute deed
onderzoek. Ook adviesbureau
BMC hield zich bezig met de
indicatieprocedure.
Het Talma Institute gebruikte voor haar onderzoek CIZ-data
van 2000 tot 2013. De onderzoekers stelden vast dat
'vergelijkbare patiënten tot gemiddeld 1.5% meer of minder
kans maken op een indicatie voor institutionele langdurige
zorg afhankelijk van de regio'. Internationaal gezien zijn de

verschillen erg klein. Onafhankelijke indicatiestelling draagt bij
aan gelijke toegang tot zorg, is dan ook de conclusie.
Aanvraagproces onderzocht
Om toegang tot de Wet langdurige zorg te krijgen,
zijn toelatingscriteria vastgesteld. Zorgaanvragers doorlopen
een vastgestelde procedure. Hoe ervaren de zorgaanvragers
en professionals dit? Adviesbureau BMC ondervroeg 652
aanvragers (zorgvragers of hun naasten), 278 CIZmedewerkers en 86 medewerkers van zorgkantoren. Een van
de conclusies is dat zorgvragers en hun directe omgeving vaak
positief zijn over de aanvraagprocedure bij het CIZ.
Wel is er nog meer behoefte aan informatie over de
toegangscriteria voor de Wlz.
Meer lezen over deze onderzoeken?
Talma Institute
BMC
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indicatiestelling zorg (CIZ). In deze nieuwsbrief leest u over
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ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de Wet langdurige

I www.ciz.nl

zorg (Wlz) en over de uitvoering hiervan door het CIZ. De
informatie in de nieuwsbrief is vooral bedoeld voor
zorgaanbieders, brancheorganisaties, landelijke
cliëntorganisaties en andere ketenpartners. CIZ info verschijnt
maandelijks.

