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In dit hoofdstuk leert u wat er allemaal komt kijken bij het aanvragen van langdurige zorg bij het CIZ.
Hierbij maakt u kennis met de website van het CIZ: ciz.nl.

Wat is langdurige zorg?
Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben, zoals
chronisch zieken en gehandicapten. Maar ook ouderen voor wie het niet meer verantwoord is om alleen
thuis te wonen. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege toenemende dementie niet meer goed voor zichzelf
kunnen zorgen.
Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of in
een gehandicapteninstelling. Maar iemand kan ook thuis langdurige zorg ontvangen.
Langdurige zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor deze zorg in
aanmerking te komen moet iemand blijvend 24 uur per dag zorg nodig hebben. Zorg in de nabijheid
(thuis) of zorg onder permanent toezicht (in een instelling).

Wat doet het CIZ?
Mensen van het CIZ kijken of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz.
Dat noemen we een indicatie stellen. Hiervoor moet u een aanvraagformulier invullen. Het CIZ hanteert
in heel Nederland dezelfde regels. Het CIZ is dus onafhankelijk en objectief. Het CIZ is een afkorting van
Centrum Indicatiestelling Zorg en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De website ciz.nl
Als u naar ciz.nl gaat, komt u op de startpagina van de website. Op de startpagina staat allerlei
informatie, waaronder het filmpje CIZ in beeld. Dit filmpje van nog geen drie minuten legt kort uit wat
het CIZ doet en hoe het aanvragen van langdurige zorg verloopt. Ook vindt u op de startpagina
verschillende links waarop u kunt klikken. Zo is er de link Wat is Wlz?, die verwijst naar een webpagina
met informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz). En zo kunt u ook via de link Doe de Wlz-check
controleren of u eventueel in aanmerking kunt komen voor Wlz-zorg.
De website bevat meerdere tabbladen, zoals de tabbladen Cliënt, Zorgprofessional, Partners, Over
het CIZ en Contact. Voor u is bij deze eerste kennismaking vooral het tabblad Contact belangrijk.
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Het aanvragen van langdurige zorg via de website van CIZ: wat heeft u nodig?
Wilt u langdurige zorg aanvragen via de website van CIZ? Dan heeft u het volgende nodig:
•

Een computer met een veilige en stabiele internetverbinding en eventueel een printer.

•

Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Op de website staat een online formulier
en een formulier dat u kunt downloaden en printen. Gebruikt u het geprinte formulier? Dan moet u
dit met de post verzenden nadat u het heeft ingevuld en ondertekend.

•

Medische gegevens over uw situatie, zoals een diagnose.

•

Uw zorgplan (als dat er is).

•

Vult u het formulier voor iemand anders in? Stuur dan een ondertekende machtiging mee, het
machtigingsformulier. Ook dit formulier staat op de website. Het ingevulde formulier moet worden
geprint en met de post verzonden.

Welke stappen moet u zetten bij het online aanvragen van langdurige zorg bij het CIZ?
Het online aanvragen van langdurige zorg via ciz.nl gaat in een aantal stappen. Hieronder ziet u een
korte uitleg. Daarna leggen we met hulp van een voorbeeld uit wat u per stap moet doen.

Stap 1

Ga naar de website ciz.nl

Bekijk de website.

Stap 2

Doe de Wlz-check

Met de Wlz-check kunt u controleren of u in
aanmerking kan komen voor Wlz-zorg. De
check is een online vragenlijst.

Stap 3

Regel een cliëntondersteuner bij uw
gemeente

Het aanvragen van zorg vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz) is behoorlijk
ingewikkeld. Het is daarom verstandig de
hulp in te roepen van een onafhankelijke
cliëntondersteuner. Alle gemeenten in
Nederland bieden deze hulp gratis aan.

Stap 4

Vul samen met uw cliëntondersteuner
het aanvraagformulier in

U kunt het online formulier invullen en dit
formulier online versturen. Of u kunt het
geprinte formulier invullen en met de post
versturen.

Stap 5

Lees het indicatiebesluit, dat u binnen
zes weken van het CIZ ontvangt

Dit besluit ontvangt u per brief. Het
zorgkantoor uit uw regio ontvangt
rechtstreeks van het CIZ een bericht wanneer
u recht heeft op langdurige zorg vanuit de
Wlz. Het zorgkantoor regelt vervolgens met u
de uitvoering van de zorg.
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Hoe leggen we het aanvragen van langdurige zorg uit?
Om u uit te leggen hoe u via de website van CIZ langdurige zorg aanvraagt, volgen we de stappen aan
de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld gaat over meneer Pieterse. Hij wil bij het CIZ langdurige
zorg aanvragen en maakt hierbij gebruik van een cliëntondersteuner uit de gemeente waar hij woont,
Tilburg.

Voorbeeld: meneer Pieterse uit Tilburg wil online langdurige zorg aanvragen bij het CIZ
Meneer Pieterse uit Tilburg is een alleenstaande man van 76 jaar oud. Het gaat niet goed met zijn
gezondheid. Hij woont zelfstandig maar kan door zijn ziekte niet meer goed voor zichzelf zorgen. Sinds kort
zit hij in een rolstoel en is zijn conditie achteruit gegaan. Hij moet dan ook regelmatig rusten. Waarschijnlijk
komt hij in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor vult hij het online
aanvraagformulier voor langdurige zorg in op ciz.nl. Dit doet hij samen met een cliëntondersteuner van zijn
gemeente, de gemeente Tilburg.

Wat moet u doen?
We gaan uit van het voorbeeld van meneer Pieterse. De docent laat u eerst klassikaal zien hoe de
website ciz.nl in elkaar steekt en waar meneer Pieterse de online Wlz-check kan vinden. Daarna laat de
docent zien welke stappen meneer Pieterse moet volgen om een cliëntondersteuner bij de gemeente
Tilburg te regelen. Tot slot besteedt de docent aandacht aan het online invullen van het
aanvraagformulier langdurige zorg. Daarna gaat u zelf oefenen op de website van uw gemeente en op
de website van het CIZ.
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Stap 1: Ga naar de website van het CIZ en bekijk de site
Meneer Pieterse heeft thuis een computer met internet en een printer. Hij gaat naar de website ciz.nl.
De startpagina van de site ziet er zo uit:

B

A

Als u voor het eerst op een website komt, is het altijd verstandig om de site eerst te verkennen. Zo
krijgt u een idee van de informatie op de site en welke informatie voor u belangrijk is.
Meneer Pieterse begint met het verkennen van de site door de startpagina te bekijken en op
verschillende links te klikken. Na wat geklikt te hebben, begint hij met het bekijken van de video CIZ in
beeld (zie pijl A in de afbeelding hierboven). De video geeft een goed beeld van wat het CIZ doet en hoe
het aanvragen van langdurige zorg verloopt. De video eindigt met een goede tip. Iedere aanvrager
heeft recht op een cliëntondersteuner vanuit de gemeente: een onafhankelijke deskundige die kan
helpen bij het aanvragen van langdurige zorg. Dat onthoudt meneer Pieterse. Hij kan de video goed
volgen, maar vindt alles bij elkaar veel informatie. Hij kan wel wat steun gebruiken bij het regelen van
zijn zorg.
Nu klikt meneer Pieterse op het blauwe vlak met de tekst Wat is de Wlz? (zie pijl B hierboven). Hij komt
op de volgende webpagina:
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Wlz blijkt de afkorting te zijn van de Wet langdurige zorg. Deze wet bepaalt of iemand recht heeft op
langdurige zorg. Het CIZ beslist op basis van objectieve criteria en de aard van iemands klachten of hij
of zij in aanmerking komt voor deze zorg. Meneer Pieterse leest de tekst en klikt op de link Uw
aanvraag in vier stappen (zie de pijl in de afbeelding hierboven). Hij komt nu op een webpagina met
een duidelijk schema, met daarin de vier stappen (zie voor het schema de volgende pagina).

Meneer Pieterse bekijkt het schema. Hij weet voorlopig genoeg en gaat terug naar de startpagina van
de site door op Home te klikken (zie de pijl in de afbeelding hieronder):
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Stap 2: Doe de Wlz-check
Meneer Pieterse heeft de site bekeken en is teruggekeerd naar de startpagina. Hij gaat nu de online
Wlz-check doen. Hij heeft gelezen dat dit kan. Door deze korte vragenlijst in te vullen, kan hij
controleren of zijn zorgvraag onder de Wet langdurige zorg zou kunnen vallen. Meneer Pieterse klikt
dus op het paarse vlak met de tekst Doe de Wlz-check (zie de pijl in de afbeelding hieronder).
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Hij komt nu op de webpagina met de Wlz-check en begint de online vragenlijst in te vullen:

Nadat meneer Pieterse de korte vragenlijst heeft ingevuld krijgt hij het volgende antwoord:

Het antwoord luidt dat het voor meneer Pieterse zinvol is om een aanvraag bij het CIZ te doen. Op naar
de volgende stap.
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Stap 3: Regel een cliëntondersteuner bij de gemeente
Meneer Pieterse wil graag ondersteuning bij het aanvragen van langdurige zorg. Dat had hij onthouden
van de video die hij heeft bekeken. Voordat hij een cliëntondersteuner gaat regelen bij de gemeente
waar hij woont (Tilburg), wil hij nog iets meer weten over wat deze ondersteuning inhoudt. Hiervoor
klikt hij op de link cliëntondersteuner (zie de pijl in de afbeelding hieronder).
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Meneer Pieterse komt nu op de volgende pagina:

Na de informatie op de webpagina gelezen te hebben, weet meneer Pieterse het zeker: hij wil graag
ondersteuning. Zo leest hij dat het gratis is. Hij klikt op de link clientondersteuning.co.nl (zie de pijl in
de afbeelding hierboven).
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Meneer Pieterse komt op een nieuwe website:

Meneer Pieterse leest de tekst onder de kop ‘Waar kunt u cliëntondersteuning krijgen?’ Hij heeft nog
geen Wlz-indicatie. Die wil hij juist aanvragen met hulp van een cliëntondersteuner. Dus hij moet niet
bij het zorgkantoor zijn, maar bij de gemeente. Hij klikt op de link via de gemeente (zie pijl hierboven).
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Meneer Pieterse komt op de volgende webpagina:

Meneer Pieterse leest de tekst op de pagina. Onder de kop ‘Hoe vindt u een cliëntondersteuner’ staat
een groene knop OVERZICHT PER GEMEENTE. Hij leest dat hij hierop moet klikken voor informatie
over hoe hij in zijn gemeente een ondersteuner vindt. Hij klikt op de knop en krijgt de volgende
webpagina:
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Op de pagina staat een lange lijst met alle gemeenten van Nederland, met daarachter de link naar de
cliëntenondersteuning. De gemeenten staan op alfabet. Meneer Pieterse scrolt naar beneden totdat hij
bij gemeente Tilburg komt:

Hij klikt op de link Onafhankelijke cliëntondersteuning (zie pijl hierboven).
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Hij komt op de juiste webpagina van de gemeente Tilburg:

Meneer Pieterse besluit te bellen met de gemeente (zie pijl hierboven).
Hij wordt goed geholpen. Een cliëntondersteuner van de gemeente zal hem komen helpen met het
aanvragen van een indicatie bij het CIZ. Het zorgkantoor bepaalt daarna welke zorg daarbij hoort.
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Stap 4: Vul samen met de cliëntondersteuner het aanvraagformulier in
Meneer Pieterse gaat nu samen met zijn cliëntondersteuner de online aanvraag voor langdurige zorg
vanuit de Wlz invullen. Voordat zij dit samen gaan doen, moet meneer Pieterse de volgende informatie
bij de hand hebben. Welke informatie dit is, is ook terug te vinden in het online aanvraagformulier zelf.
Het is belangrijk dat meneer Pieterse het online aanvraagformulier invult op een computer met een
veilige en stabiele internetverbinding. Hij vult namelijk privacygevoelige gegevens in en de gegevens
kunnen tussentijds niet worden opgeslagen.
Meneer Pieterse moet de volgende informatie bij de hand hebben:
•

Zijn burgerservicenummer (BSN).

•

Zijn e-mailadres.

•

De gegevens van zijn contactpersoon. Een contactpersoon is iemand die het CIZ pas zal benaderen
als het CIZ meneer Pieterse niet kan bereiken. Deze persoon moet op de hoogte te zijn van meneer
Pieterse zijn situatie.

•

De gegevens van zijn huisarts.

•

De gegevens van andere behandelaars, als die er zijn (andere behandelaars, zoals medisch
specialisten).

•

De gegevens van de zorgverzekeraar van meneer Pieterse.

•

Het polisnummer van zijn zorgverzekering.

•

Een toelichting op de zorgbehoefte. Dit kan een behandelplan zijn. Is dit een apart document, dan
kan dat na het indienen van de online aanvraag worden geüpload. Hoe dit moet, staat in de
bevestigingsmail van het CIZ die meneer Pieterse krijgt toegestuurd. Hij krijgt deze mail nadat hij
de online aanvraag heeft ingediend.

Ook is toestemming van meneer Pieterse nodig. Toestemming aan zijn huisarts en aan eventuele
andere behandelaars, zodat zij medische gegevens van meneer Pieterse kunnen delen met het CIZ. Het
CIZ heeft deze gegevens nodig om goed na te kunnen gaan of meneer Pieterse in aanmerking komt
voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (het zogenaamde indicatieonderzoek). Meneer Pieterse kan
deze toestemming geven via de online aanvraag.
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Meneer Pieterse en zijn cliëntondersteuner gaan naar de website van het CIZ en klikken op het rode
vlak met de tekst Aanvraag doen (zie de pijl in de afbeelding hieronder).

Ze komen na drie keer doorklikken (Ik ben een client, Wlz en Mijn Wlz-aanvraag) op de webpagina
met het online aanvraagformulier:

Samen vullen ze het formulier in en dienen ze de aanvraag in. Meneer Pieterse ontvangt een
bevestigingsmail van het CIZ. Hierin staat hoe de aanvraag moet worden ondertekend en hoe er
bijlagen kunnen worden toegevoegd aan het formulier. De cliëntondersteuner helpt meneer Pieterse
met het uploaden van de ondertekening en eventuele bijlagen bij de aanvraag.
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Stap 5: Lees het indicatiebesluit, dat u binnen zes weken van het CIZ ontvangt
Als de aanvraag compleet is en geen vragen oproept, ontvangt meneer Pieterse binnen zes weken een
besluit van het CIZ, het indicatiebesluit.
Als het nog niet direct duidelijk is of meneer Pieterse in aanmerking komt voor Wlz-zorg, dan neemt
een medewerker van het CIZ contact op om een huisbezoek in te plannen. De medewerker van het CIZ
komt dan bij meneer Pieterse thuis om goed inzicht te krijgen in zijn situatie. Bij dit bezoek mag de
cliëntondersteuner van de gemeente aanwezig zijn. Na het huisbezoek ontvangt meneer Pieterse
eveneens binnen zes weken het indicatiebesluit.
Het indicatiebesluit ontvangt meneer Pieterse per brief. Daarin staat ook de naam van zijn
contactpersoon bij het CIZ. Deze medewerker van het CIZ licht het besluit altijd mondeling toe.
Het zorgkantoor uit de regio van meneer Pieterse ontvangt rechtstreeks bericht van het CIZ wanneer
hij in aanmerking komt voor langdurige zorg vanuit de Wlz. Het zorgkantoor neemt contact op en
regelt vervolgens met meneer Pieterse de uitvoering van de zorg. Een medewerker van het
zorgkantoor kan hem hierbij goed helpen. Meneer Pieterse vindt het een geruststellende gedachte dat
ook zijn cliëntondersteuner van de gemeente hem kan blijven helpen bij het regelen van zijn zorg en de
administratieve afhandeling die erbij hoort.

- 17 -

Module 5 - Meer leren?

Aanvragen langdurige zorg (CIZ)

Oefen nu zelf!
U gaat nu zelf oefenen. U gebruikt hiervoor de website van het CIZ, ciz.nl.

Oefening 1: De Wlz-check doen
Korte uitleg
Als u wil weten of u mogelijk in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan is
het verstandig om de Wlz-check te doen.
Opdracht
1. Ga naar ciz.nl.
2. Doe de Wlz-check.
3. Bekijk het antwoord.

Oefening 2: Informatie over cliëntondersteuning bij uw gemeente opzoeken
Korte uitleg
Cliëntondersteuning vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit aanvragen gaat
meestal per telefoon of per e-mail. Deze contactgegevens staan op de website van uw gemeente. Elke
gemeente in Nederland heeft haar eigen website. Deze websites lijken op elkaar, maar zijn niet
hetzelfde. Ze kunnen verschillend zijn ingedeeld.
Opdracht
1. Ga naar de website van uw gemeente.
2. Zoek met de zoektermen cliëntondersteuner of cliëntondersteuning. Gebruik hierbij het zoekvenster
van de website.
3. Bekijk de resultaten van uw zoekopdracht. Zit er een resultaat bij dat gaat over gratis cliëntondersteuning? Zo ja, staan er dan ergens contactgegevens vermeld, zoals een telefoonnummer of
e-mailadres? Zo ja, noteer het e-mailadres en/of het telefoonnummer. Of gaat het contact leggen
anders? Zo ja, hoe dan?
4. Controleer de contactgegevens die u bij opdracht 3 hebt gevonden via de website
clientondersteuning.co.nl. Misschien heeft u bij opdracht 3 bij uw gemeente geen contactgegevens
gevonden wat betreft cliëntondersteuning. Vindt u via clientondersteuning.co.nl wel
contactgegevens?
Let op: Het regelen van langdurige zorg bij het CIZ is best ingewikkeld. Het is verstandig om dit samen
te doen met een cliëntondersteuner.
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Tips
Folder
U kunt alle informatie over het aanvragen van langdurige zorg bij het CIZ nog eens rustig nalezen in een
folder. De titel van de folder is: Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz).
Ga naar de startpagina en scrol naar beneden en klik op Folders bestellen (zie de pijl in de afbeelding
hieronder):

U komt dan op de volgende pagina met het bestelformulier. Als u het formulier invult, krijgt u de folder
gratis opgestuurd. U kunt de folder ook online bekijken, downloaden en uitprinten. U klikt dan op de
link Folders (zie de pijl in de afbeelding hieronder).
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Papieren aanvraagformulier
Meneer Pieterse en zijn cliëntondersteuner uit het voorbeeld hebben de online aanvraag gebruikt. U
kunt ook het papieren aanvraagformulier gebruiken, als u dat prettiger vindt of als u geen stabiele en
veilige internetverbinding hebt. Hiervoor gaat u naar ciz.nl en klikt u op het rode vlak met de tekst
Aanvraag doen, dan op Ik ben een cliënt en vervolgens op Wlz. U komt nu op de webpagina met de
link aanvraagformulier (zie de pijl hieronder in de afbeelding):

Als u op deze link klikt, krijgt u op uw scherm het aanvraagformulier (zie de afbeelding hieronder. Dit
formulier kunt u uitprinten en met de hand invullen. U klikt hiervoor op het icoontje Printer (zie pijl in
de afbeelding hieronder):
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Contact
Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met medewerkers van het CIZ. De contactgegevens
vindt u onderaan elke webpagina van de site. Hiervoor moet u wel even naar beneden scrollen. Hier
vindt u het telefoonnummer dat u kunt bellen en de link Veelgestelde vragen cliënten (zie de pijlen in
de afbeelding hieronder). U kunt bellen tijdens kantooruren. Maar misschien staat uw vraag wel tussen
de veelgestelde vragen van cliënten. Het loont de moeite om hier altijd even te kijken.

U kunt ook op het tabblad Contact klikken (zie pijl in de afbeelding hieronder). Dit tabblad staat ook op
elke webpagina van de site.

U komt dan op de volgende webpagina, met links zoals Ik wil iets opsturen of Ik heb een vraag (zie de
pijl in de afbeelding hieronder). Als u op één van deze links klikt, wordt u uitgelegd hoe het opsturen
gaat of hoe u een vraag kunt stellen.
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