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ZuidOostZorg: Thema Indicatiestelling 

 

Totaal 13 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, Somatiek, NAH, Revalidatie, Zvw en WMO.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7 

 

Indicatiestelling ‘Wlz-zorg op maat’   

Binnen het thema Indicatiestelling werken 16 zorgaanbieders samen met het CIZ aan een experiment 

om de procedure van indicatiestelling te versnellen, en de procedure zo vorm te geven dat deze 

minder belastend is voor de cliënt. Alles moet erop gericht zijn dat de cliënt zo min mogelijk hinder 

ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als 

dat nodig is. Het experiment is een voortzetting van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) uit 

2011. Bij deze experimentele werkwijze wordt het proces voor het indienen van de Wlz-aanvraag 

uitgevoerd door de zorgaanbieder die de voorkeur heeft van de cliënt. De zorgaanbieder stelt zelf 

een indicatieadvies op en geeft dat door aan het CIZ. Het CIZ toetst dit advies en zet dit bij een 

volledig, duidelijk en juist advies om in een formeel besluit. 

 

ZuidOostZorg neemt sinds begin 2016 met al haar locaties deel aan het thema Indicatiestelling.  

Zij werkte vanuit twee doelstellingen: 

Doelstelling 1: Wlz-zorg op maat: De nieuwe werkwijze versnelt de indicatiestelling, waardoor 

passende zorg sneller ingezet kan worden. Daarnaast heeft het als doel om de administratieve lasten 

te verminderen, door gebruik te maken van reeds aanwezige informatie vanuit de Groningen Frailty 

Indicator (GFI). 

- ZuidOostZorg heeft ten aanzien van de procedure indicatiestelling de interne procedures en 

de samenwerking met huisartsen zoveel mogelijk geoptimaliseerd.  

- Zij hebben geëxperimenteerd met het gebruik van de GFI. 

- ZuidOostZorg heeft goede afspraken gemaakt met huisartspraktijken over het gebruik van 

cliëntdossiers (uiteraard met toestemming van de cliënt). 

Doelstelling 2: Regie cliënt en netwerk: De cliëntsituatie en netwerk worden in beeld gebracht 

voordat de cliënt in zorg komt. Dit heeft als doel om het bestaande netwerk en activiteiten in stand 

te houden.   

- ZuidOostZorg heeft de kennismaking met de cliënt geoptimaliseerd door in het voortraject 

een intensieve kennismaking met de cliënt aan te gaan met behulp van de 'leefplezierboom'.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad is erg tevreden over de manier waarop de organisatie 

oog heeft voor de cliënt in aanloop naar de verhuizing. Zij vindt het mooi dat diverse 

'trajecten' samenkomen in één dossier. Dit krijgt mede vorm doordat de organisatie ervoor 

heeft gekozen om interviews te houden met cliënten over de nieuwe werkwijze om kennis te 

maken met de cliënt. Bij deze nieuwe werkwijze gaat de welzijnscoach zoveel mogelijk met 

de EVV-er op bezoek in de thuissituatie van de cliënt en gebruikt hierbij de ‘leefplezierboom’. 

Cliënten (en mantelzorgers) gaven als feedback aan dat zij zich hierdoor gezien en gehoord 

voelen, de doorstroom gaat eenvoudig en cliënten weten van te voren wat ze te wachten 

staat. Zij krijgen daarnaast een warm ontvangst op de locatie en heldere uitleg vooraf aan 

de verhuizing.  

- Professional: De Verzorgende Verpleegkundige Advies Raad ziet duidelijke meerwaarde in de 

samenwerking van verschillende afdelingen en ziet dat de cliënt rustiger en beter voorbereid 

is op de verhuizing. Daarnaast is er volgens de professionals door het voortijdige contact met 

huisartsenpraktijken een efficiënte en doelgerichte samenwerking ontstaan. Er zijn 

gesprekken geweest met betrokken professionals over de veranderingen rondom 
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indicatiestelling/intake. De nieuwe procedures worden door de professionals goed ontvangen 

en ze vinden het prettig om meer te weten over de cliënt voordat deze in zorg komt.  

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Richtlijn Beschrijven zorgbehoefte: Een door Informatie & AdviesCentrum ontwikkeld format. 

Dit format is ontwikkeld op de richtlijnen van het CIZ. Het ontwikkelen van het format heeft 

een twee ledig resultaat. Ten eerste is het format ter ondersteuning van de EVV–er om de 

zorgvraag inzichtelijk te maken bij de aanvraag voor ophoging van een indicatie. Door het 

format in te vullen ontstaat er een juist beeld van de zorgvraag. Tevens geeft het volledig 

ingevulde format de cliëntadviseur handvatten bij de aanvraag. Het tweede resultaat is dus 

verkort indiceren op basis van het vierogen principe. Waarbij het vierogen principe wordt 

toegepast door EVV- er en cliëntadviseur. 

- De ‘Leefplezierboom’: Deze heeft ZuidOostZorg ontwikkeld om in een vroeg stadium het 

gesprek aan te gaan met toekomstige cliënten. Dit instrument is beschikbaar op de website 

www.kenjeclient.nl van Waardigheid & trots.  

- Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ: In januari 2017 heeft CIZ een tussenevaluatie 

gehouden. 

- Steekproef CIZ: CIZ heeft een steekproef gehouden van 186 dossiers. Dit had als doel om na 

te gaan of de zorgaanbieder de informatie die ten grondslag ligt aan het indicatie-advies dat 

aan het CIZ is gegeven, voorhanden heeft en of die informatie ook leidt tot het 

indicatiebesluit zoals dat is verstrekt door het CIZ. De resultaten van de steekproef zijn 

beschreven in een rapport. 

- Eindevaluatie indicatiestelling: Bureau Berenschot heeft de verkorte procedure geëvalueerd. 

In dit rapport zijn de resultaten van de evaluatie beschreven.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

VWS heeft aangekondigd dat het experiment indicatiestelling nog een jaar langer doorgaat. Hierdoor 

heeft ZuidOostZorg de mogelijkheid om het project volledig af te ronden.  

Daarnaast gaat de organisatie aan de slag met een laatste uitdaging om het zorgplan en het nieuwe 

ECD in te richten met de informatie uit indicatiestelling en intake. ZuidOostZorg pakt dit op in het 

project ‘wijziging opnameproces’ waarvan de implementatie in januari 2018 start. De planning is om 

in 2018 de nieuwe werkwijze te implementeren. 

 

Tips & Tops 

- Een goede samenwerking met CIZ is noodzakelijk om goed te kunnen indiceren. 

- Pas de interne werkwijze zodanig aan dat de intake, indicatiestelling en opname geïntegreerd 

zijn in één werkwijze. 

- Met het voeren van een gesprek thuis bij de cliënt voorafgaand aan de verhuizing, leg je een 

brug tussen thuis en wonen bij ZuidOostZorg. De dag van verhuizing verloopt hierdoor soepeler 

en de cliënt en familie weten beter wat ze kunnen verwachten. 

- Behandelaars in de organisatie moeten ook op de hoogte zijn van de inhoud van de 

indicatiestelling. Intensieve samenwerking tussen indicatie adviseurs en behandelaars, is 

hierbij erg belangrijk. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zuidoostzorg/  

https://www.zuidoostzorg.nl/ 

https://www.kenjeclient.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/verkorte-indicatiestelling-geeft-client-en-

mantelzorger-rust-en-duidelijkheid/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/ZuidOostZorg-Richtlijn-beschrijving-zorgbehoefte-26022018.pdf
http://www.kenjeclient.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zuidoostzorg/
https://www.zuidoostzorg.nl/
https://www.kenjeclient.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/verkorte-indicatiestelling-geeft-client-en-mantelzorger-rust-en-duidelijkheid/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/verkorte-indicatiestelling-geeft-client-en-mantelzorger-rust-en-duidelijkheid/


 

  December 2017 
 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-

waardigheid-en-trots/  

 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/

