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Careaz: Thema Indicatiestelling 

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Verpleeghuiszorg (somatiek/PG), verzorgingshuiszorg, thuiszorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,0 

 

Indicatiestelling ‘Wlz-zorg op maat’   

Binnen het thema Indicatiestelling werken 12 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. 

 

Careaz is zorgaanbieder in de regio West-Achterhoek. Begin 2016 was er een stijging in de vraag naar 

eerstelijnsverblijf. In de regio kon niet altijd worden voorzien in de vraag naar tijdelijk 

verblijf/herstelzorg en andere dringende vragen voor verblijf in een zorginstelling. Inwoners van de 

Achterhoek waren soms noodgedwongen aangewezen op plaatsen buiten de regio. Eén van de 

oorzaken is dat de plaatsen voor herstelzorg bezet raken met mensen die niet meer terug naar huis 

kunnen. Careaz trekt samen met Azora, Sensire en Menzis op om vraag en aanbod beter te laten 

aansluiten.  

 

Het hoofddoel van het project was het realiseren van de juiste zorg op het juiste moment, op de 

juiste plaats door het uitvoeren van een versnelde procedure indicatiestelling. Zo wordt de wachttijd 

voor indicatiestelling verkort en wordt de bekende cliëntinformatie optimaal benut. Ook wordt een 

regionale normstelling nagestreefd: de norm voor de indicatie ELV verblijf is gesteld op zes weken. 

Een tweede doel was inzicht in herkomst en ontwikkeling van de vraag naar eerstelijnsverblijf en de 

samenhang met andere tijdelijke verblijfvragen zoals crisisopnames. Binnen het project wilden de 

samenwerkingspartners informatie verzamelen over ELV cliënten en een casuistiekanalyse uitvoeren. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Uit de effectmeting verkorte indicatiestelling van Berenschot blijkt 

dat cliënten zich minder belast voelen door de verkorte indicatiestelling. De cliënt kan door 

de verkorte procedure binnen twee werkdagen beschikken over een indicatiebesluit, in plaats 

van in zes weken. Door de snellere procedure kan de zorg sneller starten. Mantelzorgers 

worden hierdoor eerder ontlast.  

Uit de afrondende presentatie van het project ELV blijkt dat projectdeelnemers een kortere 

verblijfsduur ELV bij een doorstroming naar de Wlz realiseren: cliënten zijn gemiddeld 20 

dagen eerder uit de herstelzorg. 

- Professionals: Er is meer kennis over indicatiestelling bij de projectdeelnemers. Door het 

project wordt er op regionaal niveau meer kennis uitgewisseld om de zorg beter te 

organiseren. Tevens is er volgens de projectleider betere afstemming in de keten, 

bijvoorbeeld over de informatievoorziening aan cliënten. Zowel in het ziekenhuis als thuis 

wordt gecommuniceerd over het tijdelijke karakter van zes weken verblijf. Door het 

verzamelen van feiten bleek dat sommige beelden niet helemaal juist waren. De verwijzingen 

naar eerstelijnsverblijf komen 50/50 vanuit de eerstelijn en het ziekenhuis. Het beeld was 

dat huisartsen de route naar de ELV niet wisten te vinden.  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-project.pptx
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Resultaat: Opbrengsten  

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

In dit rapport zijn de resultaten van de evaluatie beschreven.  

- 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.  

- Eindpresentatie project ELV.  

- Proces van ELV naar Wlz is verbeterd (zie bijlage voor een afbeelding van het proces). 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

- De opvolging naar een door de cliënt gewenste Wlz woning is een knelpunt. De capaciteit in 

de regio sluit niet altijd goed aan op de vraag. Zowel bij eerstelijnsverlijf (piekperioden) als 

in de behoefte aan wonen in de WLZ ontstaan knelpunten. In regionaal verband wordt met de 

verschillende financiers (ZVW en WLZ) gewerkt aan oplossingen. Bijvoorbeeld meer capaciteit 

en het verbeteren van samenwerking bij acute zorg vragen. Meer inzet van de specialist 

ouderengeneeskunde in de eerstelijn en op de spoedeisende hulp is een oplossingsrichting, 

waarbij ook meer samenwerking met wijkverpleegkundigen mogelijkheden biedt.  

- Het rapport ‘Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek’ geeft een onderzoek weer van 

gemeenten, Menzis en zorgaanbieders naar regionale knelpunten en casuïstiek in de 

ouderenzorg. Dit onderzoek is de basis voor een regionaal plan van aanpak. 

 

Tips & Tops 

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

- Organiseer de werkzaamheden rondom indicatie aanvragen en begeleiding bij opvolging van 

eerstelijnsverblijf centraal in de organisatie. Kennis en netwerk zijn essentieel om dit 

optimaal te ondersteunen. 

- Zoek verbinding met samenwerkingspartners op regionaal niveau (ziekenhuis, huisartsen, 

eerstelijn, WLZ aanbieders en financiers). Bijvoorbeeld door inzet van de specialisten 

ouderengeneeskunde in de eerstelijn en gezamenlijke besprekingen van resultaten. 

- Zorg voor eenduidige informatievoorziening in de gehele keten aan cliënten en stakeholders. 

In regio de Achterhoek was het bijvoorbeeld een enorm winstpunt om niet de maximale 

periode van drie maanden voor eerstelijnsverblijf te communiceren, maar steeds uit te gaan 

van een norm van zes weken (waarbij verlenging mogelijk is, doch niet vanzelfsprekend). 

 

Meer weten:  

http://www.careaz.nl  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/careaz/verkorte-indicatieprocedure-

eerstelijnsverblijf/  

https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf  

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

waardigheid-en-trots/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-

project.pptx  

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
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/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-project.pptx
http://www.careaz.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/careaz/verkorte-indicatieprocedure-eerstelijnsverblijf/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/careaz/verkorte-indicatieprocedure-eerstelijnsverblijf/
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
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/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-project.pptx
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie-januari-2018_ELV-project.pptx
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Careaz: Thema Persoonsvolgende bekostiging in de instelling  

 

Persoonsvolgende bekostiging in de instelling ‘Samen delen we de zorg’ 

Careaz is één van de elf zorgaanbieders die deelnamen aan het thema Persoonsvolgende bekostiging 

in de instelling. De groep persoonsvolgende bekostiging in de instelling bestaat inmiddels uit twee 

subgroepen: Familiezorgleefplan (FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU) en de groep BEL (Baas Eigen 

Leven). In Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen hebben zij gezamenlijk naar een doel 

toegewerkt deze afgelopen twee jaar, om aantoonbaar maatwerk te leveren voor de cliënt op basis 

van beschikbare middelen. De cliënt op enige wijze zeggenschap geven over de middelen die voor 

hem/haar beschikbaar zijn, betekent een overdracht van de regiefunctie van de zorgaanbieder naar 

de cliënt en daarmee de versterking van de positie van de cliënt. De professional moet daarom 

aantoonbaar sterker worden in het ondersteunen van de cliënt bij het uitvoeren van de gewenste 

behandelingen. De zorg zal hierdoor meer op maat zijn, doordat zij beter luisteren naar de wensen 

en denken in mogelijkheden. 

 

Vanuit de subgroep FLZP/PGU heeft Careaz met drie locaties gewerkt aan het verbeterplan ‘Samen 

delen we de zorg’. Dit traject was onderdeel van een cultuurverandering die binnen Careaz plaats 

vond. Deze cultuurverandering had als doel continue in dialoog te zijn met cliënt, familie en 

vrijwilligers/betrokkenen om de beste zorg te kunnen bieden. De nadruk lag op het goed leren kennen 

van de cliënt en zijn naasten. Wat zijn de behoeften en wensen van cliënten en hoe kan het leven bij 

Careaz zoveel mogelijk aansluiten bij het leven dat de cliënt gewend was? Eén van de belangrijkste 

onderdelen van het traject was het aanpassen van het eerste gesprek met aankomende bewoners, 

door een verpleegkundige (in plaats van verzorgende), bij de toekomstige cliënt  thuis. Uiteindelijk 

draagt de verpleegkundige (via het zorgplan dat door anderen digitaal ingekeken kan worden) de 

zorginhoudelijke verantwoordelijkheid voor een cliënt. De cliënt en familie hebben dan direct een 

bekend gezicht waarmee zij (zorginhoudelijke) afspraken kunnen maken.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De kennismaking in de huidige woonsituatie van de toekomstige 

bewoner zorgt er volgens de projectleider voor dat de verhuizing voor zowel de nieuwe 

bewoner als voor de familie/mantelzorger soepel verloopt. Het is voor de toekomstige 

bewoner prettiger en makkelijker om in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving de persoonlijke 

wensen kenbaar te maken. Evenals het bespreken van de mogelijkheden van mantelzorgers 

ten aanzien van blijvende betrokkenheid en samenwerking met de zorgprofessional. 

- Professional: De verpleegkundigen ervaren het kennismakingsbezoek thuis als positief. Met 

name het zien en beleven van de woon- en leefomgeving van de toekomstige bewoner. De 

behoeften en gedragingen van de toekomstige bewoner kunnen beter vastgesteld worden in 

zijn/haar eigen woonsituatie. Volgens de projectleider heeft de verschuiving van de 

kennismaking in het verpleeghuis door een verzorgende naar een kennismaking thuis door een 

verpleegkundige, veel invloed gehad op medewerkers. Voor de verzorgenden in het team was 

het een spannende verandering, aangezien een deel van het werk dat zij voorheen deden, nu 

door de verpleegkundige wordt gedaan. Tegelijkertijd is het prettig dat de verpleegkundige 

een duidelijke taak heeft en de zorg voor de bewoner op alle onderdelen in het zorgplan 
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vastlegt. Verzorgenden kunnen op onderdelen bijstellen in afstemming met de 

verpleegkundige. Daarnaast is het team beter voorbereid op de komst van de nieuwe 

bewoner. Op de dag van de verhuizing is er tijd om de kennismaking voort te zetten zonder 

allerlei nodige informatie op te vragen bij de bewoner. De bewoner kan zelf ook in het 

Zorgleefplan en kan reageren op de inhoud. Ook is er een betere voorbereiding op eventuele 

hulpmiddelen en of aanpassingen die er nodig zijn om de zorg te kunnen verlenen. De teams 

organiseren familiebijeenkomsten. Hieruit komen onderwerpen waarmee het team aan de 

slag gaat. Het zijn veelal cliënt-overstijgende onderwerpen, die de gehele locatie / team 

aangaan. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget: Gezamenlijke publicatie met een 

overzicht van de ervaren dilemma’s en de oplossingen voor werken met een persoonsvolgend 

budget. Deze publicatie is ontwikkeld op basis van verhalen uit de praktijk, die zijn opgehaald 

bij de deelnemers aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. 

- Verslagen van de themabijeenkomsten persoonsvolgende bekostiging: Verslagen over 

gezamenlijke bijeenkomsten op dit thema. 

- Meting voor cliënten, verwanten en medewerkers: Er is met de groep van instellingen die 

werkten met een Familiezorgleefplan, een gezamenlijke meting opgesteld, die elke instelling 

zelf naar eigen taal en smaak aangepast heeft.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De belangrijkste opgave voor Careaz in de toekomst is de verschillende trajecten binnen de 

organisatie in een logische samenhang met elkaar op te pakken. En deze samenhang ook goed te laten 

zien in de organisatie. Een vraagstuk dat voor Careaz in de toekomst relevant zal zijn, is de vertaling 

van de eigen regie in relatie tot de behoeftes van bewoners naar zorg op maat. Dit wil Careaz in gaan 

vullen door bewoners zelf arrangementen te laten samenstellen waarin verschillende keuzes gemaakt 

kunnen worden. De keuzes van een cliënt worden dan gekoppeld aan de hoogte van de indicatie van 

de cliënt. Careaz is van plan bovenstaande zaken via een verdieping op het zorgplan te implementeren 

om zo de toegevoegde waarde van persoonsvolgende bekostiging zichtbaar te maken 

 

Tips & Tops 

- Taakherschikking over de functies van verpleegkundigen en verzorgenden bij de toenemende 

complexiteit in de ouderenzorg vraagt tegelijk lef en tijd om te wennen aan nieuwe rollen en 

verantwoordelijkheden. Maar deze herschikking is zeker belangrijk.  

- Careaz kiest ervoor in haar veranderaanpak de veranderingen in de praktijk kleinschalig uit 

te proberen, en hiervan proberen te leren wat helpt bij verdere toepassing in de organisatie. 

Dit geeft veel snelheid in het aanpakken van veranderingen, maar zorgt er ook voor dat 

onderwerpen in een andere volgorde worden opgepakt. Dat is wennen en vraagt een andere 

overleg- en besluitvorming die meer toegesneden en procesmatig van aard is. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/careaz/zorg-persoonlijk-maken/ 

http://www.careaz.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/PVB-client-in-regie.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=persoonsvolgende-bekostiging
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/careaz/zorg-persoonlijk-maken/
http://www.careaz.nl/
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https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-dialoogtafel-careaz/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-dialoogtafel-careaz/

