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«Client_aanhef», 

 

Met ingang van 1 januari 2021 is het mogelijk om op basis van een psychische stoornis zorg te 
ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om deze reden heeft u op 
«Aanvraag_aanvraagdatum» langdurige zorg aangevraagd. Het CIZ heeft uw aanvraag beoordeeld. 
Wij noemen dit een indicatiebesluit.  

 

Wat is het besluit? 
U heeft met ingang van 1 januari 2021 recht op zorg uit de Wlz.  

 
Welke zorg kunt u ontvangen? 
De tabel hieronder is het indicatiebesluit. Daarin staat welke zorg u kunt ontvangen, en uw eventuele 
voorkeur.  
 

I N D I C A T I E B E S L U I T 

Indicatie voor: 
 

«Client_tenaamstelling», «Client_VA_adres» in 

«Client_VA_woonplaats» 
Datum besluit/ nummer: «Besluit_besluitdatum» (besluitnummer 

«Besluit_nummer») 
 «TableStart:Functie1» 

 
SOORT ZORG 

«vl:M_3434_functienaam» 

 

BEGINDATUM 

 

EINDDATUM 

 

UW VOORKEUR 

«vl:M_3432_startdatum

» 

«vl:M_3433_einddatum

» 

«vl:M_5061_financieringsbron» 

 
OMVANG 

 
EXTRA OMVANG 

 
MEERZORG 

«vl:M_3458_omvang» «vl:M_3459_extraomva

ng» 

«meerzorg» 

«TableEnd:Functie1» 

 

Hoe heeft het CIZ uw aanvraag beoordeeld? 
«Besluit_toelichting» 
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Wetten en regels  
Op dit indicatiebesluit is de wet- en regelgeving met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) en de Wet langdurige zorg (Wlz) van toepassing.  

 

Heeft u al eerder een indicatiebesluit voor Wlz-zorg ontvangen? 

Eerdere indicatiebesluiten voor Wlz-zorg vervallen met dit nieuwe indicatiebesluit. 

 
Wat kunt u doen? 
U heeft met ingang van 1 januari 2021 recht op zorg vanuit de Wlz. Indien u al voor deze datum zorg 

wilt ontvangen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) of vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg vanuit de Wmo, bijvoorbeeld 
begeleiding of ondersteuning, vraagt u aan bij uw gemeente. Zorg vanuit de Zvw, bijvoorbeeld hulp 
van de wijkverpleging, vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. De gemeente of uw zorgverzekeraar 
beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Bij uw gemeente kunt u vragen naar een 

cliëntondersteuner die u kosteloos kan helpen bij deze aanvraag. Fout! De hyperlinkverwijzing is 
ongeldig.Heeft u vragen over de aanvraag en het regelen van deze zorg? Dan kunt u terecht bij het 
Juiste Loket via 030 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl  

 
Eigen bijdrage 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaalt u voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Het 
CAK berekent hoeveel u moet betalen. Meer informatie en een rekenhulp staan op: www.hetcak.nl 

Ontvangt u nu voorzieningen of hulp die wordt betaald vanuit een andere wet dan de Wlz, 

bijvoorbeeld door de gemeente of uw ziektekostenverzekeraar? Geeft u dan aan die instantie door 

vanaf welke datum u zorg vanuit de Wlz gaat ontvangen. Hiervoor kunt u de kopie besluitbrief 

gebruiken. Dit om te voorkomen dat u mogelijk een dubbele eigen bijdrage moet betalen of PGB 

moet terugbetalen. 

 

Heeft u vragen over dit besluit? 

Neem dan contact op met «verantwoordelijke_mw_tenaamstelling» via telefoonnummer 

«verantwoordelijke_mw_telefoonnummer». Het CIZ is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 18.00 

uur. U kunt uw vraag ook e-mailen naar «verantwoordelijke_mw_emailadres».  

 

Wilt u het referentienummer vermelden als u ons belt, schrijft of een e-mail stuurt? Dit nummer staat 

bovenaan deze brief. Met dit nummer kunnen we u beter helpen. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan tot uiterlijk zes weken na de verzenddatum van deze brief.  

 

Hoe kunt u bezwaar maken? 

Daarvoor stuurt u een brief (het bezwaarschrift) naar het CIZ. In de folder ‘Een bezwaar indienen, 

hoe doet u dat?’ staat wat er volgens de wet in het bezwaarschrift moet staan. Deze folder staat op  

www.ciz.nl/over-ciz 
 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

CIZ 

 T.a.v. team Bezwaar en Beroep 
 Postbus 2891 

3500 GW  Utrecht 

 

Wilt u de zorg op een andere manier ontvangen?  

In het indicatiebesluit staat op welke manier u de zorg wilt ontvangen. Dit staat onder ‘Uw voorkeur’. 

Het CIZ geeft uw voorkeur door aan het zorgkantoor. 

Wilt u uw voorkeur veranderen? Neem dan contact op met uw zorgkantoor: «zk_naam», 

«zk_pa_adres», «zk_pa_postcode» «zk_pa_woonplaats». U kunt ook bellen: 

mailto:meldpunt@juisteloket.nl
mailto:meldpunt@juisteloket.nl
http://www.ciz.nl/over-ciz
http://www.ciz.nl/over-ciz
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• Heeft de verandering te maken met een persoonsgebonden budget (pgb)? Bel dan 

«zk_telnrPGB». 

• Gaat het om andere voorkeuren? Bel dan «zk_telnrZIN». 

 

Bewaar deze brief goed 

U krijgt deze brief eenmalig. De bijgevoegde kopie van deze brief kunt u gebruiken als u contact heeft 

met uw zorginstelling, gemeente of zorgverzekeraar. Bewaar hem daarom goed. Als u de brieven van 

het CIZ al digitaal ontvangt via MijnOverheid.nl kunt u deze brief ook terugvinden in de Berichtenbox. 
 

 

Met vriendelijke groet,  
«Medewerker_ondertekening» 


