
 
 

 

Langdurige zorg in een zorginstelling (Wet langdurige zorg - Wlz)  

Mogelijk kunt u na uw opname in het ziekenhuis door medische redenen niet meer naar huis en is 

permanente opname in een verpleeghuis noodzakelijk. Het betreft zorg voor mensen die permanent 

zorg nodig hebben. Dat wil zeggen dat iemand blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of 

permanent toezicht nodig heeft.  

 

In overleg met u en/of uw naasten vraagt de verpleegkundig consulent transferpunt een indicatie 

voor de Wlz aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor deze aanvraag is afhankelijk van de 

indicatie, een handtekening van de patiënt of diens vertegenwoordiger nodig. Het CIZ beoordeelt of 

u in aanmerking komt voor deze zorg. Het kan zijn dat een medewerker van het CIZ telefonisch 

contact met u zoekt of u bezoekt in het ziekenhuis om de aanvraag met u te bespreken.  

De aanvraag voor het CIZ wordt ook naar de zorginstelling van de gewenste voorkeur gestuurd.  

 

Het is niet altijd mogelijk om direct vanuit het ziekenhuis naar uw zorginstelling van voorkeur te 

gaan. De voorkeursaanbieder zorgt dan voor een alternatief. U kunt niet langer in het ziekenhuis 

blijven. U wordt dan tijdelijk opgenomen in een andere zorginstelling totdat de zorginstelling van uw 

eerste voorkeur u kan opnemen.  

 

Langdurige opname in een zorginstelling valt onder de wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor 

een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage is wettelijk vastgesteld en is afhankelijk 

van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor 

(CAK) berekent deze bijdrage aan de hand van gegevens die bij de belastingdienst bekend zijn. Het 

transferpunt patiëntenzorg heeft een folder over de eigen bijdrage. Op de website van het CAK vindt 

u een rekenvoorbeeld.  

 

Meer informatie: 

 

Wet langdurige zorg (Wlz) 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

Wet Zorg en Dwang  

Zorgkantoor 

Centraal Administratie Kantoor (CAK) 

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
http://www.ciz.nl/
https://www.dwangindezorg.nl/wzd/
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/zorgkantoor
http://www.hetcak.nl/

