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Stand van zaken project herindicatie GGZ-behandeling met verblijf  
 
Achtergrond 
Alle cliënten met op 31 december 2014 een geldige indicatie voor GGZ-behandeling met verblijf (GGZ-B 
indicatie) zijn op grond van het overgangsrecht (artikel 11.1.3 Wlz) automatisch in de Wlz 
terechtgekomen. Op grond van dit overgangsrecht hebben zij van het CIZ een indicatie gekregen voor drie 
jaar. Dit betekent dat de indicaties voor cliënten zullen aflopen op 1 januari 2018.  
 
Die cliënten die voortgezet verblijf met behandeling nodig hebben in een ggz-instelling, moeten een 
nieuwe Wlz- aanvraag doen. CIZ heeft behandelaars van deze groep benaderd met de vraag of hun 
cliënten wederom voor maximaal drie jaar een GGZ -B indicatie nodig hebben. Als de behandelaar van 
mening is dat dit het geval is, geeft het CIZ een nieuwe indicatie af. 

Vijf groepen 

Op basis van de mogelijk voorkomende zorgsituaties van cliënten zijn de volgende vijf groepen 
onderscheiden: 

1. Cliënten die de GGZ-B indicatie verzilveren binnen een GGZ instelling. 
2. Cliënten met een geldige GGZ-B indicatie die op 31 december 2014 woonden in een instelling 

voor beschermd wonen. 
3. Cliënten met een geldige GGZ-B indicatie die zorg in extramurale functies krijgen en cliënten die 

de zorg in MPT, VPT of PGB ontvangen. 
4. Cliënten met een  GGZ-B indicatie die  zorg ontvangen in een VV/GZ instelling. 
5. Cliënten die hun GGZ-B indicatie niet meer verzilveren. 

Uitkomsten herindicatie per groep 

1. Cliënten die de GGZ-B indicatie verzilveren binnen een GGZ instelling. 

 De herindicatie betrof in totaal een groep van ongeveer 4.500 cliënten. Voor een klein deel 
van deze groep (het gaat dan om ongeveer 230 cliënten) achten de behandelaar een nieuwe 
GGZ B indicatie niet passend.  

 Het merendeel van deze 230 cliënten is al uitgestroomd naar gemeenten of stroomt in de 
loop van 2017 nog uit (reguliere uitstroom). 

 Het restant van die 230 zal  zich nog bij gemeenten melden voor ondersteuning vanaf 1-1-
2018. Aanbieders worden gevraagd, in die gevallen waarin dit nog niet is gebeurd, uiterlijk 
voor 1 september contact op te nemen met centrumgemeenten voor warme overdracht.  

 
2. Cliënten met een geldige GGZ-B indicatie die op 31 december 2014 woonden in een instelling 

voor beschermd wonen (coulancegroep) 

 Dit zijn 259 cliënten die al voor 31-12-2014 woonachtig waren in een instelling voor 
beschermd wonen (GGZ-C). Omdat deze cliënten GGZ-C zorg ontvingen terwijl zij in bezit 
waren van een GGZ-B indicatie, zijn ze destijds niet tijdig aan gemeenten overgedragen. Om 
continuïteit van zorg voor deze cliënten te waarboren, is in 2015 een coulanceregeling 
getroffen. Deze coulanceregeling loopt tot 1-1-2018. De besluiten van de cliënten verlopen 
per 1-1-2018 van rechtswege. 

 VWS zal deze cliënten vanuit de Wlz over dragen aan centrumgemeenten. Ten aanzien van 
de gegevensoverdracht zijn aanvullende afspraken met ZN en de VNG gemaakt.  In de eerste 
helft van juli worden de zorgaanbieders en cliënten per brief geïnformeerd door het 
zorgkantoor. In deze brief wordt toegelicht dat de cliënt met zijn persoonlijk begeleider een 
aanvraag bij de Wmo kan doen. De zorgkantoren sturen aan de centrumgemeenten met één 
of meer cliënten uit de coulancegroep die in de regio zijn ingeschreven een brief/e-mail 
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 Deze brief bevat een korte uitleg en bevat als bijlage een lijst met: 
o  de AGB-codes van de instellingen; 
o de naam van de zorgaanbieder  

 Aanbieders worden in deze brief opgeroepen snel een aanvraag te doen bij gemeenten. 
Willen gemeenten zelf al snel inzicht krijgen in het aantal aanvragen en hier praktische 
afspraken over maken kunnen zij op basis van deze brief de betrokken instellingen zelf ook 
benaderen. Het gaat veelal om enkele cliënten per gemeente.  Een aantal centrum 
gemeenten heeft grotere aantallen, het betreft dan tientallen.   

 De VNG is op dit moment nog in overleg met het Rijk over de financiële consequenties van de 
overdracht van deze groep cliënten, mede omdat er slechts enkele gemeenten een 
substantieel aantal cliënten zal ontvangen. Eind augustus hopen we hier uitsluitsel over te 
hebben. 

3. Cliënten met een geldige GGZ-B indicatie die zorg in extramurale functies krijgen en cliënten die 
de zorg in MPT, VPT of PGB ontvangen. 

 Groep MPT/VPT (25 cliënten in totaal) wordt in de zomer nogmaals door CIZ bezien en 
getoetst op mogelijke zorgvraag uit de Wlz. Daarna draagt CIZ vanaf september de 
overgebleven cliënten over aan de centrumgemeenten. 

 
4. Cliënten met een geldige GGZ-B indicatie die al zorg ontvangen in een VV/GZ instelling. 

 Bij deze groep gaat het om ongeveer 300 cliënten die al lange tijd woonachtig zijn in deze 
instellingen. Afgesproken is dat deze cliënten daar moeten kunnen blijven wonen als zij dat 
willen. Deze groep cliënten gaat niet over naar de gemeenten. Zij krijgen op grond van hun 
VG/PG-grondslag of op basis van een ministeriële regeling een Wlz-indicatie aangeboden. 
 

5. Cliënten die hun GGZ-B indicatie niet meer verzilveren. 

 Deze groep betreft ongeveer 2.000 cliënten met oorspronkelijk een GGZ-B indicatie die 
feitelijk geen gebruik maken van zorg. Voor deze groep vindt geen gegevensoverdracht 
plaats. 

 


