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Veel gestelde vragen over de overgang Jeugdwet – Wlz:  
In verbindingssessies die het team oppakken en leren van complexe casuïstiek heeft georganiseerd 
rondom de overgang van de Jeugdwet naar Wlz kwamen in verschillende regio’s regelmatig dezelfde 
knelpunten naar voren. Onduidelijkheden over criteria of contractering, of (te) weinig kennis over wie 
kan helpen bij het aanvragen van een Wlz indicatie zorgen voor vertraging of zelfs vastlopen in dit 
proces. Met de veel gestelde vragen en antwoorden die we delen in dit document hopen we dat jullie 
met betrekking tot deze punten niet meer vastlopen. 
 

 

Bij welke criteria gaat de overgang naar de Wlz spelen? 
De Wlz is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per 
dag toezicht of zorg nodig hebben. Wil je weten of de jongere in aanmerking komt voor 
een Wlz indicatie? Doe de check op CIZ – Wlz check. 

   
Welke afspraken en procedures gelden voor de Wlz zorg? 

 

Wanneer je te maken krijgt met een casus waarbij de overgang naar de Wlz gaat spelen 
is het handig om kennis te hebben van de afspraken en procedures die gelden voor de 
Wlz zorg. Hiervoor kun je het voorschrift zorgtoewijzing raadplegen. Dit voorschrift is 
bedoeld voor zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners en zorgkantoren die 
zorg regelen voor cliënten met een indicatie voor de Wlz. Het maakt onderdeel uit van de 
Wlz-overeenkomst 2021 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en geldt voor alle 
zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren in Nederland. Wanneer een cliënt een Wlz indicatie 
krijgt gaat het zorgtoewijzing proces lopen. Dit proces staat uitgelegd in paragraaf 2.2. 
   

 

Kan er iemand helpen bij het aanvragen van een Wlz indicatie? 
Jazeker, (onafhankelijke) cliëntondersteuning kan hierbij helpen: 

• Lees op regelhulp de (actuele) informatie over cliëntondersteuning en welke 
partij gecontracteerd is voor cliëntondersteuning per gemeente en per 
zorgkantoor. 

• Lees op de website van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners met kennis 
van beperkingen meer over de taken van de cliëntondersteuner. 

   
Welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd voor de Wlz? 

 

Op de website van zorgatlas kan je vinden welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn. Bij 
de indicatie aanvraag mag de jongere zijn voorkeur voor een zorgaanbieder aangeven. 
Die zorgaanbieder krijgt de zorgtoewijzing. Wanneer de jongere geen voorkeur doorgeeft, 
gaat het zorgkantoor contact leggen met de jongere (of zijn vertegenwoordiger) om te 
komen tot een zorgtoewijzing bij een zorgaanbieder die het eerste aanspreekpunt gaat 
zijn. Deze zorgaanbieder is dan de dossierhouder. Aan deze rol hangen afspraken en 
verantwoordelijkheden, lees meer hierover op pagina 127 in het voorschrift 
zorgtoewijzing. 
   

 

Wanneer betrek je het zorgkantoor? 
Ben je betrokken bij een complexe situatie rondom een jongere waarbij naar verwachting 
de overgang naar de Wlz gaat spelen, betrek tijdig het zorgkantoor. Zodat het zorgkantoor 
mee kan denken in passende zorg en er een goede overgang van jeugdwet naar Wlz kan 
plaats vinden. Hier vind je het juiste zorgkantoor van de regio waar de jongere verblijft. 
Vraag bij het zorgkantoor naar de klantadviseur of casebehandelaar voor complexe 
casuïstiek. Wanneer je je gezamenlijk (domeinoverstijgend) verantwoordelijk voelt voor 
het organiseren van passende zorg resulteert dit in succeservaringen voor de jongere en 
zijn omgeving. 
 
 

 


