
 

December 2017 
 

Vilente: Thema Indicatiestelling 

 

Totaal 8 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie, verzorgingshuiszorg en spoedzorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7 

 

Indicatiestelling ‘Thuis bij Vilente’ 

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. 

 

Vilente heeft als projectplan 'thuis bij Vilente'. De focus in dit plan ligt op welbevinden. De organisatie 

heeft als doel om de versnelde indicatieprocedure samen te voegen met de intake. Dit om de cliënt 

centraal te stellen en zoveel mogelijk vanaf de start vanaf het contact met één contactpersoon vanuit 

de organisatie te werken. 

Vilente vindt het belangrijk zo min mogelijk administratieve regels te hanteren. Want die verstoren 

volgens hen het echte gesprek tussen cliënt en medewerker, kosten onnodig veel tijd en leiden niet 

tot een betere kwaliteit. De cliënten en medewerkers van Vilente hebben de afgelopen jaren ervaren 

hoeveel snelheid en regie kan ontstaan wanneer regels worden losgelaten. Zo is door goede afspraken 

met het CIZ en VWS het indicatieproces versneld en teruggebracht van zes weken naar één week. 

Vilente heeft een hoop bereikt sinds de start van het zelf-indiceren: 

- Betere samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen en casemanagers (zij worden ook 

uitgenodigd bij intakegesprekken). 

- Huisartsassistenten gaan Vilente zelf al benaderen over mensen waar zij zich zorgen over 

maken. 

- Medewerkers zijn breder gaan kijken, ‘wat kunnen we doen als er nog geen plek is’. 

- Snelle doorstroom. 

- Hogere klanttevredenheid. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: Vilente voert de verkorte ERAI procedure voor indicatiestelling uit voor alle Wlz 

cliënten. Dit levert minder administratielasten op voor de cliënt en zijn naasten, vooraf aan 

de opname. Er is één contactpersoon, waardoor cliënten een betere begeleiding krijgen. 

Doordat Vilente zelf kan indiceren kunnen zij mensen sneller op de juiste plek plaatsen, is de 

doorstroom verbeterd en liggen mensen minder lang op de spoedafdeling.  

- Mantelzorger: Door de snellere procedure kan de zorg sneller starten. Mantelzorgers worden 

hierdoor eerder ontlast. Ze worden goed begeleid door het cliëntservicebureau. 

- Professional: Doordat medewerkers beter op de hoogte zijn van het indicatieproces, zijn zij 

meer betrokken geraakt. Ze laten meer verantwoordelijkheid zien en vragen eerder een 

passende zorgzwaarte aan. Vanaf het laatste kwartaal van 2016 is het CIZ gestart met de 

zogenaamde level-aanpak. De level-aanpak geeft de door de zorgaanbieders geleverde 

kwaliteit in relatie tot de door hen uitgevoerde experimentele indicatieprocedure aan. Vanaf 

april 2017 zit Vilente in level 2. Dit betekent dat Vilente bij 90% van haar indicatieadviezen 

conform scoorde en bij controle van de ingediende adviezen in Portero 95% conform scoorde. 
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Dit geeft aan dat de kennis van de professionals op het gebied van indicatiestelling sinds de 

start van het project vergroot is.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Screeningsformulier: Twee medewerkers van Vilente hebben een screeningsformulier 

opgesteld, welke zij samen met de cliënt, familie en zorgverleners invullen. Deze dienen zij 

vervolgens in bij het CIZ. Door gebruik te maken van dit formulier kost het Vilente gemiddeld 

een week om de indicatie op te stellen, tegenover zes weken door het CIZ.  

- 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. 

- Eindevaluatie 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, Vilente 

krijgt hiermee de ruimte om nog een verbeterslag te maken. 

Vilente heeft de ERAI werkwijze rondom indicatiestelling geïmplementeerd, maar er is nog geen 

ervaring met intake/indicatiestelling binnen één werkwijze. Komende maanden willen zij dit verder 

ontwikkelen. 

 

Tips & Tops 

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

- Zorg voor goede relaties met andere zorgverleners in het gebied, zoals huisartsen.  

 

Meer weten:  

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

https://www.vilente.nl/  

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

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

content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf  

Evaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots, Rapport door Berenschot, oktober 2017  
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