
Openstelling Wlz voor mensen met een ggz indicatie per 1 januari 2021 

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) gaat per 1 januari 2021 ook open voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid. Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig 

hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. 

 

Gevolgen voor inwoners 

 

Op dit moment zijn mensen die langdurig en intensieve ondersteuning nodig hebben bij het 

dagelijks leven, aangewezen op hulp van gemeenten in de vorm van beschermd wonen of Wmo-

ondersteuning aan huis. De inschatting is dat per 1-1-2021 een derde van de huidige cliënten gaat 

instromen in de Wlz. Dit zijn mensen waarvan vast staat dat zij blijvend zijn aangewezen op 24-

uurs beschermende woonomgeving en zorg op afroep. Het kan dus zijn dat je je GGZ zorg vanuit 

een andere wet gaat krijgen.  

 

Implementatie 

Het CIZ werkt nu aan de indicatiestelling voor mensen die vanuit andere domeinen zoals de Wmo 

maar ook de Zvw, GGZ-B en forensische zorg gaan instromen naar de Wlz. 

Het CIZ heeft met zorgaanbieders van beschermd wonen rechtstreeks contact over de aanvragen 

van hun cliënten voor de Wlz. Pgb-houder beschermd wonen kunnen alleen via de gemeenten 

worden benaderd.  

 

Wacht u op bericht over uw aanvraag voor een Wlz indicatie? 

U heeft voor 1 januari een Wlz-indicatie voor ggz-zorg in 2021 aangevraagd. Er zijn heel veel 

mensen die een aanvraag hebben gedaan. Daarom ontstaat er vertraging. Het kan dus zijn dat het 

langer duurt voordat u weet of u een Wlz-indicatie krijgt. U hoort dit uiterlijk in april 2021. 

 

De zorg die u nu heeft loopt door 

Met de zorgkantoren en gemeenten zijn afspraken gemaakt om uw huidige zorg tot de overgang in 

2021 door te laten gaan.  

Als u zorg in natura heeft, houdt u uw zorg uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ 

en uw Wlz-zorg is geregeld door het zorgkantoor.  

 

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? En gaat u Wlz indicatie in na 1 januari 2021? Dan 

houdt u uw Wmo-pgb budget, totdat het zorgkantoor heeft besloten of u een pgb budget voor de 

Wlz krijgt.  

 

Kijk hier https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-

naasten/vertraging/faq-vertraging als uw wilt weten wat in uw situatie geldt. 

 

Informatie over uw aanvraag voor een Wlz-indicatie 

 

Alle betrokken partijen werken er hard aan om alles soepel te laten verlopen. Als u een aanvraag bij 

het CIZ heeft ingediend, maar nog geen besluit heeft ontvangen, ontvangt u van het CIZ een brief 

met uitleg over de vertraging.  
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Heeft u wel al een besluit ontvangen maar is de zorg in de Wlz nog niet geregeld via het 

zorgkantoor? Dan heeft u hierover van het zorgkantoor een brief ontvangen. 

 

Heeft u vragen? 

 

In de meeste situaties verloopt alles goed en hoeft u niets te doen. Als u merkt dat er in uw situatie 

toch iets niet helemaal goed gaat, of als u vragen heeft over uw situatie, neem dan contact op met: 

 Uw gemeente https://almanak.overheid.nl, als u nog geen Wlz-indicatie heeft maar nog 

geen verlening van uw Wmo-beschikking. 

 Uw zorgkantoor als u wel al een Wlz-indicatie heeft en vragen heeft over uw (tijdelijke) Wlz-

pgb. Kijk op www.zn.nl/zorgkantoren om uw zorgkantoor te vinden. 

 De SVB https://www.svb.nl/nl/pgb/contact/hoe-kunnen-wij-u-helpen als u een opgb heeft 

en u vragen heeft over zorgovereenkomst of over de betaling aan uw zorgverleners.  

 Het CAK https://www.hetcak.nl/ als u vragen heeft over de eigen bijdrage die u moet 

betalen. U kunt bellen met (het tijdelijke) telefoonnummer: 0800-0300. 

 Het Juiste Loket https://www.informatielangdurigezorg.nl/contact met algemene vragen 

over de overgang naar de Wlz (zij hebben geen inzage in persoonlijke gegevens, dus 

kunnen geen vragen beantwoorden die over uw specifieke situatie gaan). 
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