
Aanvraag indienen
U (of uw vertegenwoordiger) vraagt Wlz-zorg aan bij
het CIZ. U kunt dat vanaf januari 2020 doen. U kunt
de aanvraag online of op papier indienen. Uw zorg-
aanbieder of cliëntondersteuner kan u helpen. Het
CIZ beslist of u voor de Wlz in aanmerking komt.

Wonen
Wlz-zorg is mogelijk in uw eigen woning, in een
instelling of in een wooninitiatief. In principe kunt u
blijven wonen waar u nu woont. Als Wlz-zorg niet
mogelijk is op uw huidige woonplek, bespreekt het
zorgkantoor de opties met u.

Meer informatie
 Eenvoudige informatie over langdurige zorg staat op www.regelhulp.nl
 Uitgebreide informatie over de overgang van ggz naar de Wlz staat op www.informatielangdurigezorg.nl
 Informatie over de toegangscriteria voor de Wlz staat op www.ciz.nl
 Informatie over de zorgprofielen voor ggz vanuit de wlz staat op www.informatielangdurigezorg.nl

Heeft u vragen?
U kunt terecht bij uw zorgaanbieder, een cliëntondersteuner (vraag uw gemeente hiernaar) 
of het Juiste Loket (www.juisteloket.nl, tel. 030-7897878)

*Pgb = persoonsgebonden budget. Ggz-behandeling kunt u niet vanuit een pgb betalen, andere vormen van Wlz-zorg wel.
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Eigen bijdrage
Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. Die is
o.m. afhankelijk van uw inkomen en de plek waar u
zorg krijgt (eigen woning, wooninitiatief of instel-
ling). Uw eigen bijdrage kan hoger worden dan nu. U
kunt uw eigen bijdrage berekenen op www.hetcak.nl

Zorg, ondersteuning en behandeling
Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg. De zorg
staat omschreven in een zorgprofiel. Het kan gaan
om wonen met huishoudelijke hulp, dagbesteding,
begeleiding, vervoer, behandeling, verzorging en
verpleging. Zorg in natura en pgb zijn mogelijk*.

Voorwaarde voor Wlz-zorg: 
U heeft blijvend behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid

In 2021 verandert de zorg voor mensen met langdurige psychische problematiek
Informatie voor cliënten in de ggz

Heeft u uw hele leven intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig? En overziet u zelf 
niet altijd wanneer u hulp nodig heeft? Dan kunt u mogelijk vanaf 2021 uw zorg en ondersteuning vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. U hoeft dan geen ondersteuning meer aan te vragen bij uw gemeente of 
zorgverzekeraar. De Wlz biedt al uw langdurige zorg en de indicatie blijft uw hele leven geldig. 

Wat kunt u verwachten bij de overgang naar de Wlz?

http://www.ciz.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2021/ggz-naar-wlz
http://www.ciz.nl/
https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/documenten/publicaties/2019/07/26/ggz-wonen
https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/berekening-eigen-bijdrage-pgb-wlz
https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/documenten/publicaties/2019/07/26/ggz-wonen

