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Magentazorg: Thema Indicatiestelling 

 

Totaal 14 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, Korsakov, gerontopsychiatrie, 

eerstelijnsverblijf (grondslag pg) en geriatrische revalidatie. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,5 

 

Indicatiestelling ‘Expertisecentrum Dementie’  

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. 

 

Magentazorg neemt met haar locatie Zuyder Waert deel aan het thema Indicatiestelling sinds 

december 2015. De organisatie wilt van Zuyder Waert een expertisecentrum dementie maken. In dit 

expertisecentrum wordt kennis ontwikkeld en gedeeld, zijn verschillende specialisaties aanwezig en 

vindt innovatie plaats. De organisatie gebruikt de versnelde procedure voor indicatiestelling om 

cliënten zo snel mogelijk de juiste zorg te kunnen geven. De indicatieprocedure wordt in de hele 

organisatie ingezet.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: Magentazorg voert de verkorte procedure voor indicatiestelling uit voor een deel van 

de cliënten (ongeveer 50%). Dit draagt volgens de projectleider bij aan een snellere 

doorstroom van cliënten bij Magentazorg. Door de snellere procedure kan de zorg sneller 

starten. Dit betekent dat de cliënt sneller is geholpen. 

- Mantelzorger: De projectleider geeft aan dat de zorg sneller kan starten door de snellere 

procedure. Mantelzorgers worden hierdoor eerder ontlast.  

- Professional: De projectleider geeft aan dat omslag naar expertisecentrum dementie nog niet 

is afgerond. Wel past Magentazorg diverse methoden experimenteel toe in een aantal van hun 

locaties om het expertiseniveau van de professionals te laten groeien en nieuwe manieren 

van zorg in te voeren. Ook participeert Magentazorg in diverse landelijke netwerken, hetgeen 

volgens de projectleider bijdraagt aan het vergroten van de expertise van professionals.  

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Indicatiewijzer: Magentazorg heeft de indicatiewijzer van Vilente (opgesteld onder de AWBZ) 

geactualiseerd naar toepassing binnen de Wlz. De organisatie heeft de indicatiewijzer 

beschikbaar gesteld voor gebruik door indicatieadviseurs van de deelnemende organisaties. 

- 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. 

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/
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- Eindrapportage Indicatiestelling: Bureau Berenschot heeft de verkorte procedure 

geëvalueerd. In dit rapport zijn de resultaten van de evaluatie beschreven.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Op basis van de evaluatie van het CIZ in augustus 2017 blijkt dat nog een verbeterslag kan worden 

gemaakt op bestaande onduidelijkheden op de inhoud en de uitvoering van de procedure. Met name 

het verbeteren van de afspraken over het gebruik van de juiste handtekening, het gebruik van het 

format, en het afspreken van een andere manier om de dossiers te controleren, zijn aandachtspunten. 

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

Magentazorg krijgt hiermee de ruimte om nog een verbeterslag te maken. 

De omslag naar het expertisecentrum dementie is nog niet afgerond.  

 

Tips & Tops 

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

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/magentazorg/expertisecentrum-dementie/  

https://www.magentazorg.nl/  

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/  
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