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Stand van zaken afronding
herindicaties GGZ-B
Het CIZ voert een herindicatietraject
voor GGZ-B-cliënten uit. Dit traject
loopt op 1 juli aanstaande af. Wij
informeren u graag over de stand
van zaken en hoe het na 1 juli verder
gaat.

Bescherming
persoonsgegevens van

Hoe zat het ook alweer?

cliënten

GGZ-instellingen en heeft het CIZ het merendeel van de

In de periode april tot juni zijn er contacten gelegd met alle
aanvragen ontvangen. Het gaat hierbij om aanvragen van
meer dan 4.000 cliënten: voor een verlenging, voor een
gewijzigd GGZ-B zorgprofiel of voor zorg uit een andere reeks,
bijvoorbeeld gehandicaptenzorg of V&V.
Het afhandelen van de aanvragen
De wijze van afhandeling verschilt per type aanvraag.
Afhandeling bij een gelijkblijvend zorgprofiel
De aanvragen voor een gelijkblijvend zorgprofiel GGZ-B
worden in de week van 3 - 7 juli afgehandeld. De
indicatiebesluiten krijgen een einddatum van 31-12-2020.
In deze week worden ook de iWlz-berichten naar de
zorgkantoren geëxporteerd. Het betreft ongeveer 4.000
berichten, die verspreid over meerdere dagen worden
verzonden. Cliënten ontvangen zoveel mogelijk in dezelfde
week een besluitbrief.
Wijziging van zorgprofiel
Bij een wijziging van zorgprofiel kan de ingangsdatum van het
indicatiebesluit eerder zijn dan 1 juli. Inmiddels hebben deze
cliënten een indicatiebesluit GGZ-B gekregen.

Geen verlenging van het GGZ-B-profiel
Er is een kleine groep cliënten waarvoor geen aanvraag is
gedaan. Het gaat om cliënten die al met ontslag zijn, de
instelling hebben verlaten of nog gaan verlaten. Dit proces
van uitstroom uit de GGZ-instelling vanwege de beëindiging
van het voortgezet verblijf staat los van het
herindicatieproject en vindt doorlopend plaats. De indicaties
van deze cliënten zullen op 31 december 2017 van rechtswege
vervallen. Voor een deel van deze cliënten zal de zorg in het
gemeentelijk domein worden voortgezet.
Goed contact
De tijdsplanning van dit project was krap. Dat neemt niet weg
dat alle cliënten tijdig zijn voorzien van een nieuw
indicatiebesluit. We willen de betrokken instellingen hartelijk
bedanken voor hun constructieve medewerking aan deze
herindicaties. Zonder deze actieve inzet was het niet mogelijk
geweest om deze herindicatieprocedure tijdig uit te voeren.
Aanvragen na 1 juli
Aanvragen die na 1 juli binnenkomen, kunnen we niet meer
via de verkorte aanvraagprocedure afhandelen. Voor deze
cliënten moet een reguliere aanvraag worden gedaan. Op 1
juli verwijderen wij het verkorte aanvraagformulier van onze
website. Als u voor een specifieke cliënt een afspraak heeft
gemaakt met uw CIZ-contactpersoon, bijvoorbeeld dat een
specifieke aanvraag later dan 1 juli mag worden ingediend,
dan blijft deze afspraak van kracht. Neemt u wel even contact
op met uw contactpersoon bij het CIZ.
Ontbreken van een handtekening onder de aanvraag
Het ontbreken van een handtekening van de cliënt onder de
aanvraag kan een reden zijn voor het niet halen van de
deadline 1 juli. Ook hier geldt: als u hierover voor specifieke
cliënten al afspraken met het CIZ hebt gemaakt en u nog
wacht op een handtekening van een wettelijk
vertegenwoordiger, kunt u de aanvraag na 1 juli indienen.
Voor de situaties waarbij een cliënt afziet van het zetten van
een handtekening en er ook geen wettelijk vertegenwoordiger
is, wordt, in overleg met het ministerie van VWS, naar een
oplossing gezocht.
Heeft u nog vragen?
Kijkt u eerst op onze website www.ciz.nl op de pagina Vraag
en antwoord. Voor overige vragen kunt u contact opnemen

met het CIZ. Er zijn voor het GGZ-B herindicatietraject
speciale telefoonnummers waar u ons kunt bereiken.
Regio Noordwest: 088-7891060
Regio Noordoost: 088-7891061
Regio Zuidwest: 088-7891062
Regio Zuidoost: 088-7891063

Afhandeltermijnen BOPZ
Het CIZ beoordeelt aan de hand van
de Wet Bopz of gedwongen opname
of verblijf van een cliënt in een Bopzaangemerkte instelling of afdeling
noodzakelijk is. Als een cliënt zich
verzet tegen noodzakelijke opname
of verblijf, moet een rechter of burgemeester daar een
beslissing over nemen.
Er komen vragen binnen over de afhandeltermijn van een
Bopz-toets en de wettelijke verplichtingen. We leggen in dit
bericht uit hoe het CIZ met ingang van heden omgaat met de
afhandeltermijnen 48 uur, twee weken en zes weken.
Het uitgangspunt is dat een Bopz-toets in principe voor een
opname wordt afgenomen. Als dit niet mogelijk is, moet de
Bopz-toets binnen een redelijke termijn na opname worden
afgenomen.
Het CIZ is bij wet niet verplicht om de Bopz-aanvragen voor
cliënten die zonder Bopz-toets zijn opgenomen binnen 48 uur
af te handelen. Daarom heeft het CIZ besloten om bij deze
aanvragen in beginsel uit te gaan van een doorlooptijd van
twee weken.
De Bopz en de WGBO
De WGBO benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de
hulpverlener voor zijn handelen door hem te verplichten altijd
te handelen als goed hulpverlener. Een hulpverlener kan zich
niet beroepen op het feit dat de Bopz-toets nog niet is
afgerond en opname weigeren. Mocht de IGZ toch vragen
stellen over een cliënt in de periode dat nog geen Bopz-toets
is afgenomen, dan zal de hulpverlener moeten kunnen
aantonen dat een aanvraag bij het CIZ is gedaan en kan hij/zij
zich beroepen op de bepalingen in de WGBO.

Na een acute opname kan het noodzakelijk zijn om middelen
en maatregelen toe te passen. Een Bopz-toets is geen
voorwaarde om deze toe te mogen passen. Indien de Bopztoets nog niet heeft plaatsgevonden, kan onder de WGBO door
middel van informed consent van
partner/kinderen/gemachtigde de noodzakelijke zorg ingezet
worden.
Wat betekent dit nu concreet?
Voor de aanvragen die vanuit het ziekenhuis worden gedaan,
verandert er niets. Deze worden afgehandeld binnen 48 uur.
Voor de afhandeltermijn van 48 uur in verband met
crisisituaties is het volgende van belang.
Als in een crisissituatie nog geen Bopz-toets heeft
plaatsgevonden en directe opname is in verband met een
gevaarlijke situatie noodzakelijk, is het wenselijk dat zo
spoedig mogelijk de Bopz-toets wordt afgenomen om
duidelijkheid over de status te krijgen.
Voor de afhandeltermijn van twee weken gaat het om een
opname die om zorginhoudelijke redenen noodzakelijk is. Het
betreft hier een onvoorziene verandering in de
gezondheidssituatie van de cliënt. Zoals hierboven al is
toegelicht, kan sprake zijn van opname zonder dat de Bopzstatus is vastgesteld. Voorwaarde hiervoor is dat de
zorgaanbieder kan aantonen dat er een aanvraag voor de
Bopz-toets bij het CIZ is ingediend.
Omdat het onderscheid tussen een opname met een
afhandeltermijn van twee weken voor de Bopz-toets vanwege
bijzondere omstandigheden en een opname binnen 48 uur
vanwege een crisissituatie niet altijd duidelijk is, vindt in een
dergelijke situatie overleg plaats tussen zorgaanbieder en CIZ
om te bespreken wat het meest passend is.
Soms is het voor de familie van een cliënt en professionals
duidelijk dat het verzet van een cliënt niet onwrikbaar is maar
voortkomt uit de ontstane crisis of uit de acute opname.
Verwacht wordt dat cliënt na een korte periode geen verzet
meer zal tonen. Ook in deze situatie is overleg tussen
zorgaanbieder en CIZ noodzakelijk om te bespreken wat in
deze situatie het best passend is: 48 uur of twee weken.

De afhandeltermijnen
Hieronder de afhandeltermijnen nog eens op een rijtje:



Wlz-aanvraag in combinatie met een Bopz
regulier: zes weken



Wlz-aanvraag in combinatie met een Bopz i.v.m.
bijzondere omstandigheden: twee weken*



Wlz-aanvraag in combinatie met een Bopz i.v.m.
crisissituatie: 48 uur*



Een losse Bopz (ZP al aanwezig) regulier: zes weken



Een losse Bopz (ZP al aanwezig, ELV of GRZ) i.v.m.
bijzondere omstandigheden: twee weken*



Een losse Bopz (ZP al aanwezig) i.v.m. crisissituatie:
48 uur*



Ziekenhuisaanvragen Bopz worden afgehandeld
binnen 48 uur*

* Een voorwaarde voor het versneld afhandelen van een
Bopz-aanvraag is dat bij de aanvraag voldoende (medische)
informatie beschikbaar is om te kunnen vaststellen dat een
Bopz-toets op de juiste inhoudelijke gronden kan worden
afgenomen.
Verzet
De professionals betrokken bij de opname zullen in eerste
instantie de houding van de cliënt ten opzicht van de opname
vaststellen. Toont de cliënt een duidelijk en onwrikbaar verzet
dan zal een rechterlijke machtiging (rm) of inbewaringstelling
(ibs) nodig zijn. Het is niet noodzakelijk noch wenselijk dat dit
verzet eerst door het CIZ wordt vastgesteld, alvorens een rm
of ibs te starten.
Vragen
Heeft u vragen over de Bopz? Op www.ciz.nl vindt u
veelgestelde vragen op de pagina Vraag en antwoord.

Bescherming persoonsgegevens van
cliënten
Ook voor het CIZ is het belangrijk te blijven voldoen
aan de strenger wordende BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) en de wet- en regelgeving op

het gebied van de bescherming van
de privacy van persoonsgegevens.

Dit vraagt onder meer om een herziening of aanscherping van
een aantal van onze beheersmaatregelen. Zorgaanbieders die
gebruik maken van Portero, krijgen daarmee te maken en
hebben hierover inmiddels een brief ontvangen. Zo is
afgelopen maand het wachtwoordbeleid in Portero gewijzigd.
Later dit jaar volgen er maatregelen op het gebied van
controle op toestemmingsformulieren en worden alle
bestaande contracten vervangen.
De afgelopen weken kreeg het CIZ vanuit diverse organisaties
vragen over de controle op toestemmingsformulieren. Hoe
gaat dit er precies uit zien? Wat betekent dit voor onze
organisatie? Kunnen wij onze eigen formulieren nog blijven
gebruiken?
We begrijpen dat u deze vragen heeft. Echter, op dit moment
zijn we nog volop bezig met de voorbereidingen van dit
onderdeel en is het nog niet mogelijk om op alle vragen
adequaat te antwoorden. Zodra er meer duidelijk is,
informeren wij u via onze website, CIZ Info en de lopende
regionale contacten over de ontwikkelingen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan
kunt u contact met ons opnemen via contractbeheer@ciz.nl.
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CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het Centrum
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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
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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
regelmatig.

