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Maatregelen Portero
Vanuit de Wet bescherming privacy
worden steeds strengere eisen
gesteld aan het delen van
cliëntgegevens. Het CIZ is daarom
gekomen met een aantal
maatregelen om te voldoen aan deze
strengere norm. Hierover hebben alle betrokkenen
inmiddels een mail of een brief ontvangen. Hieronder
praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen.
Nieuwe Portero-contracten
Vanaf 5 augustus gelden er nieuwe criteria voor
zorgaanmelders om een contract te kunnen krijgen voor
Portero. Deze toegangscriteria kunt u hier vinden.
Een contract voor Portero wordt vanaf heden in eerste
instantie afgegeven voor 1 jaar, met de mogelijkheid om te
verlengen. Het CIZ monitort daartoe het gebruik van Portero
door de zorgaanmelder.
Lopende Portero-contracten
Zorgaanmelders die al een contract voor Portero hebben,
worden tussen oktober 2017 en maart 2018 door het CIZ
benaderd –telefonisch of schriftelijk- voor een (eventuele)
verlenging. Zij ontvangen daarna een nieuw contract met een
nieuwe einddatum. Tot die tijd blijft het huidige contract
geldig. Ter voorbereiding hierop vragen wij u om uw
organisatiebeheerder alvast te laten controleren of de
contactgegevens van uw organisatie nog actueel zijn, en deze
zonodig aan te laten passen.

In verband met de aangescherpte wetgeving, heeft het CIZ
een sanctiebeleid geformuleerd. Dit wordt toegepast bij
constatering van onzorgvuldig gebruik of misbruik van
Portero. Het sanctiebeleid kunt u hier raadplegen.
Controle op toestemmingsverklaring
Een volgende maatregel is die van controle op aanwezigheid
van de toestemmingsverklaring van cliënten. Volgens de wet
moeten cliënten toestemming geven aan de zorgaanmelder
om zijn of haar gegevens in Portero op te mogen zoeken.
Bijvoorbeeld om te kijken of er al een indicatie is en voor welk
profiel. Ook moet de cliënt altijd toestemming geven aan de
zorgaanmelder om de gegevens die reeds bekend zijn bij het
CIZ, te mogen gebruiken voor een Wlz-aanvraag.
In overleg met enkele zorgaanmelders (zorgaanbieders en
ziekenhuizen) kijken wij op dit moment naar een passende
werkwijze, waarbij de gegevens van de cliënt beschermd
worden. Tegelijkertijd mag zijn of haar belang niet geschaad
worden als het aanvraagproces langer duurt door het
opvragen van toestemming. Bij het kiezen van de juiste
oplossing is daarnaast de continuïteit in de zorgketen
belangrijk. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding en
afstemming met vertegenwoordigers van de verschillende
ketenpartners. De invoering van deze maatregel is gepland
voor 7 oktober aanstaande.
We ervaren dat er bij u veel vragen bestaan over de
praktische uitvoering van deze controle. We begrijpen dat u
behoefte heeft aan duidelijkheid, zodat u ook uw interne
processen kunt afstemmen op de nieuwe werkwijze. Zodra dit
kan, zullen we u informeren over de gevolgen voor uw
organisatie, zodat u eventuele noodzakelijk acties binnen uw
organisatie kunt uitzetten. Wij verwachten hierover in de
eerste week van september u te kunnen informeren.
Vragen?
Voor vragen en reacties over dit onderwerp, kunt u terecht bij
contractbeheer@ciz.nl. Kijk ook op onze website bij ‘Vraag en
antwoord’.

Laatste fase herindicatietraject GGZB
Zoals u op onze website en in CIZ
info 103 heeft kunnen lezen, is op 1
juli het GGZ-B herindicatietraject
voor het grootste deel van de
cliëntgroep afgerond. Het
herindicatietraject voor de groep
cliënten die verblijft in een instelling in de sector
Verpleging en Verzorging of een instelling voor
gehandicaptenzorg, start in augustus 2017.
Deze cliënten en zorgaanbieders zijn medio juli
aangeschreven. Uit de herindicatie kan blijken dat een cliënt
binnen deze groep niet voldoet aan de toegangscriteria van de
Wlz. Om te voorkomen dat dit leidt tot een gedwongen
verhuizing, gaat op 1 januari 2018 een ministeriële regeling
in.
Meer over deze regeling kunt u hier lezen. Wilt u meer weten
over het herindicatietraject zelf of heeft u vragen? Op ciz.nl
vindt u een pagina over dit onderwerp en veelgestelde
vragen.

Redactie

Colofon

Afdeling Communicatie,
Utrecht

CIZ info is de digitale nieuwsbrief van het Centrum

T 088 - 789 10 00

indicatiestelling zorg (CIZ). In deze nieuwsbrief leest u over

E communicatie@ciz.nl

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
regelmatig.

