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Verlenging overgangsrecht Wlz-indiceerbaren
Ruim 13.000 cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel hebben gekozen voor
het Wlz-overgangsrecht. Het gaat om de groepen genoemd in de Regeling Wlz-indiceerbaren en de
cliënten die zich tijdig hebben gemeld bij het informatiepunt van Per Saldo/Ieder(in). Geregeld is dat
het overgangsrecht een jaar van toepassing is. Om deze reden is het CIZ al gestart met het
benaderen van cliënten voor een herindicatie om te bezien of zij ook na de periode van
overgangsrecht via de Wlz zorg kunnen blijven ontvangen.

Ik ben voornemens het overgangsrecht voor cliënten met een extramurale indicatie die nu gebruik
maken van het overgangsrecht te verlengen tot 1 januari 2017. In de Regeling langdurige zorg is al
opgenomen dat voor bewoners van een Fokuswoning het overgangsrecht zal gelden tot deze datum.

Met het verlengen van het overgangsrecht beoog ik in de eerste plaats de cliënten die een Wlz
indicatie hebben gekregen in functies en klassen met einddatum 31 december 2015duidelijkheid te
geven over de situatie per 1 januari 2016. Er hebben mij signalen bereikt dat cliënten zich zorgen
maken of men na 1 januari a.s. de zorg thuis nog kan blijven organiseren. Deze zorg wil ik wegnemen.
Ook wil ik waarborgen dat het CIZ het herindicatietraject dat nodig is om te beoordelen of cliënten
voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz zorgvuldig kan uitvoeren. Omdat deze toegang voor
onbepaalde tijd is, is het van belang dat de beoordeling op basis van recente inzichten plaatsvindt.
Cliënten en indicatiestellers moet de tijd worden gegund om de relevante gegevens te verzamelen.

Ik vind het van groot belang dat cliënten tijdig weten of zij na het overgangsrecht nog Wlz-zorg kunnen
blijven ontvangen zodat zij daarop kunnen anticiperen. Aangezien het hier gaat om een kwetsbare
groep cliënten is het wenselijk dat de overgang naar het juiste domein met zo min mogelijk risico’s
gepaard gaat. Ook voor de uitvoering heeft het verlengen van het overgangsrecht voordelen. Het gaat
hierbij om de pgb-uitvoering, de afhandeling van eventuele aanvragen voor meerzorg, de (zorg)inkoop
door gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren en de warme overdracht van cliënten naar
gemeenten en verzekeraars indien zij niet langer in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.

Het CIZ zal de komende maanden als eerste fase van het herindicatietraject uitvoering geven aan de
motie Siderius31. In deze motie wordt de regering gevraagd het budget voor zorg op school aan de
huidige indicaties van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen toe te voegen, zodat het
overgangsrecht in de Wlz wordt gerespecteerd. Het gaat om ca. 2300 kinderen die mogelijk in
aanmerking komen voor een hogere indicatie voor verpleging en/of persoonlijke verzorging. Deze
extramurale indicatie zal geldig zijn tot 1 januari 2017. Indien men voldoet aan de toegangscriteria
voor de Wlz zal met een Wlz-indicatie krijgen in termen van een zorgprofiel. De indicatie in termen van
een profiel zal ingaan per 1 januari 2017.

De bedoeling is dat het herindicatietraject nog dit jaar wordt afgerond. Vermoedelijk zal het overgrote
deel van de Wlz-indiceerbaren voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz. In de meeste gevallen

kunnen zij ook dan de zorg die zij nu ontvangen krijgen op basis van de regels die nu onder de Wlz
gelden voor toekenning van pgb en MPT. Het komt echter ook voor dat de huidige zorgvraag fors
hoger is dan de zorg behorend het best passende Wlz-zorgprofiel. Graag wil ik meer inzicht in de
specifieke omstandigheden van deze cliënten en dat met hen individuele gesprekken worden gevoerd.
Ik wil met betrokken partijen goed naar deze situaties kijken. Ook is het wenselijk om met de
zorgkantoren nader te bezien of de huidige meerzorgregeling en de bijbehorende procedures rond
aanvraag en advies nog aanpassing verdienen alvorens deze toe te passen voor de Wlzindiceerbaren.

Goede communicatie naar cliënten is van groot belang. Het is belangrijk dat zij ruim voordat hun
nieuwe indicatie ingaat concrete antwoorden krijgen op vragen over de gevolgen van hun nieuwe
indicatie. De komende tijd kan de groep Wlz-indiceerbare cliënten daarom net als vorig jaar met
vragen terecht bij het informatiepunt van Per Saldo en Ieder(in) op www.juisteloket.nl. Ook zal
informatie te vinden zijn op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

