Onderwerp: Herindicaties ADL-assistentie
Geachte heer of mevrouw,
Inleiding
Met deze brief informeren het Ministerie van VWS en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) u
over een wijziging die is opgetreden in het herindicatieproject, zoals dit tot nu toe met u is
gecommuniceerd. Deze brief vervangt de brieven die u eerder heeft ontvangen.
Het CIZ zal uw indicatie ambtshalve aanpassen
Na grondig onderzoek en nader overleg is gebleken dat het oorspronkelijk ingezette
herindicatietraject niet zodanig uitgevoerd kan worden dat alle bewoners - naast de ADLassistentie - gebruik kunnen blijven maken van hun huidige dienstverlening. Daarom wordt het
herindicatietraject herzien.
Dit betekent dat uw gehele huidige indicatie, van het jaar 2011, verlengd gaat worden tot en met
31-12-2013. Wij zullen per 01-01-2012 de ADL-assistentie ambtshalve aan deze indicatie
toevoegen. ADL-assistentie is naturazorg. Voor de AWBZ-zorg naast ADL-assistentie behoudt u uw
leveringsvorm van 2011 zoals deze bij het CIZ bekend is. Is dat nu zorg in natura dan houdt u zorg
in natura, is dat nu een Pgb dan houdt u een Pgb. Mocht u daar veranderingen in willen
aanbrengen dan kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor.
Consequenties voor u
Heeft u afgelopen weken al een nieuwe indicatie ontvangen, dan zal deze in januari 2012
ambtshalve worden teruggezet naar de situatie op 31 december 2011. In januari 2012 zal ADLassistentie dan aan uw indicatie worden toegevoegd. U houdt dus dezelfde aanspraak als u had in
2011, met toevoeging van de ADL-assistentie.
Heeft u een aanvraagformulier ingevuld en verstuurd en heeft u van het CIZ nog geen reactie
ontvangen, dan zal uw aanvraag komen te vervallen. Als u het aanvraagformulier nog niet had
verstuurd dan hoeft u dit niet meer te doen.
Had u al een aanvraag gedaan en heeft er bij u al een huisbezoek of telefonisch onderzoek
plaatsgevonden, dan heeft dit geen invloed op de omvang van uw huidige indicatie.
Omdat we geen risico willen lopen dat bewoners achteruitgang ondervinden bij de overgang,
denken wij dat dit, gezien de ontstane problematiek, de beste oplossing is. Indien dat overlast
heeft bezorgd, bieden we daarvoor onze excuses aan.
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u afhankelijk van het
onderwerp van uw vraag het volgende doen:
• Voor vragen over de uitgevoerde aanpassing van uw indicatiebesluit kunt u contact
opnemen met het CIZ: 0900 – 1404;
• Voor vragen over de beëindiging van de subsidieregeling, de overgang naar de AWBZ en de
inhoud van uw aanspraak op ADL-assistentie en de situatie per 1 januari 2014 kunt u
contact opnemen met het Ministerie van VWS. U kunt uw vragen mailen naar
adl.team@minvws.nl
• Voor vragen over de uitvoering van de ADL-assistentie in- en om de woning neemt u
contact op met uw zorgaanbieder;
• Voor vragen en wensen ten aanzien van de zorgaanbieder van voorkeur of Pgb voor uw
overige AWBZ-zorg neemt u contact op met het zorgkantoor in uw regio.
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en het Ministerie van VWS hopen u met deze brief
voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
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