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per 1 januari 2012

Geachte mevrouw Ei jkhout,

Inleiding
Met deze brief informeren het ministerie van VWS, het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
en het Centrum indicat iestel l ing zorg (CIZ) u over de wi jz igingen in de bekost iging van de ADL-
assistent ie per 1 januari  20L2. Deze wi jz iging heeft  gevolgen voor de AWBZ-indicat ie waarover
u moet beschikken. In deze br ief  leggen wi j  u di t  ui t  en kunt u lezen wat u moet doen om op
1 januari  2012 over de juiste indicat ie te beschikken.

Van subsidie naar aanspraak
Per 1 januari  2072 vervalt  de subsidieparagraaf 'ADl-assistent ie '  in de Regel ing Subsidies
AWBZ. De ADl-assistentie in ADL-woningen wordt vanaf 1 januari 2012 als AWBZ-zorg
bekostigd. Het CVZ heeft u overde redenen hiervoor in oktober 2009 schriftelijk geïnformeerd.
Recentelijk heeft de Staatssecretaris van VWS besloten dat het pakket ADl-assistentie als
nieuwe AWBZ-aanspraak in het Beslui t  Zorgaanspraken zal worden omschreven en als geheel
zal worden bekostigd. Deze nieuwe aanspraak geldt voor twee jaar en omvat dezelfde ADL-
assistent ie die u in- en om uw ADl-woning gewend bent in te roepen bi j  uw huidige aanbieder
van ADL-assistentie.
Omdat u in een ADl-clusterwoning woonacht ig bent komt u vanaf 1 januari  2Ol2 in
aanmerking voor een indicat ie voor de nieuwe wettel i jke aanspraak ADl-assistent ie.

U heeft een nieuwe indicatie nodig
In 2009 zi jn al le bewoners van een ADl-woning ui tgenodigd om deel te nemen aan een
herindicat ietraject.  Volgens de gegevens van het CIZ heeft  u hieraan niet deelgenomen.
Misschien woonde u toen nog niet in een ADl-clusterwoning, was u niet in de gelegenheid deel
te nemen of wi lde u dat op dat moment (nog) niet doen. Het CIZ beschikt  daarom niet over
voldoende gegevens om uw indicat ie ambtshalve aan te passen. Om in aanmerking te bl i jven
komen voor ADl-assistentie moet u voor 15 december aanstaande een nieuwe aanvraag bij
het CIZ in te dienen. U kunt daarvoor bi jgaand aanvraagformul ier gebruiken.
Heeft u zelf al een herïndicatie aangevraagd bij het CIZ omdat u wilt weten op welke zorg u in
2012 aanspraak maakt en in welke omvang, dan wordt deze aanvraag binnen het komende
herindicatietraject afgeha ndeld,

Het CIZ indiceert uw aanspraak op ADL-assistentie
In uw nieuwe indicat iebeslui t  zal  het CIZ aangeven dat u aanspraak heeft  op ADl-assistent ie.
Die aanspraak zal  ingaan per l  januari  2072. Bi j  de aanspraak ADl-assistent ie is geen keuze
voor de leveringsvorm pgb mogelijk. Dat betekent dat u aanspraak krijgt op ADl-assistentie in
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natura. De ADl-assistent ie kan al leen worden geboden door de huidige aanbieder van ADL-
assistent ie in uw ADL-woning. U kunt dezezorg niet afnemen van een andere zorgaanbieder.
Het CIZ zal  op uw indicat iebeslui t  voor ADl-assistent ie geen omvang ( in uren) vaststel len. U
kunt dus de ADl-assistent ie bl i jven oproepen zoals u gewend bent dat te doen.

Heeft u naast ADl-assistentie ook andere AWBZ-zorg?
Mogel i jk heeft  u nu ook al  een indicat ie voor AWBZ-zorg die u niet ontvangt van uw aanbieder
van ADl-assistentie. Het CIZ zal in dat geval de omvang van de functie persoonlijke verzorging
vaststel len die u op di t  moment nodig heeft  in aanvul l ing op de ADl-assistent ie.  Voor al le
overige funct ies zal  het CIZ op basis van het indicat ieonderzoek de omvang opnieuw
vaststellen. Voor de aanspraak ADl-assistentie en de functies persoonlijke verzorging,
verpleging en individuele begeleiding zal  het CIZin het indicat iebeslui t  31 december 2013 als
einddatum hanteren.

Wanneer kunt u uw nieuwe indicatie verwachten?
Het CIZ zal  uw aanvraag in behandel ing nemen. Binnen 6 weken na uw aanvraag ontvangt u
uw indicat iebeslui t .  Indien u voor 15 december a.s.  uw aanvraag indient,  zal  de indicat ie voor
ADL-assistent ie met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari  2012.

Wat gebeurt er als u geen aanvraag indient?
Indien u bi j  het CIZ geen aanvraag indient voor ADL-assistent ie,  behoudt u de indicat ie die u
nu heeft .  U heeft  dan formeel geen AWBZ-aanspraak op ADl-assistent ie.  Uw aanbieder van
ADL-assistent ie kan dan de door u ingeroepen ADl-assistent ie niet ten laste van de AWBZ
declareren bi j  het zorgkantoor.  Als u toch ADl-assistent ie wi l t  bl i jven oproepen leidt  die si tuat ie
dus tot problemen, want de aanbieder zal  de zorg ui teraard ook niet kosteloos aanbieden.

Wat moet u doen als u denkt dat uw aangepaste indicatiebesluit niet klopt?
Het kan voorkomen dat het indicat iebeslui t  niet  aanslui t  bi j  uw verwacht ingen. Neemt u in dat
geval direct contact op met het CIZ. Als u het toch oneens blijft met het CIZ, dan kunt tegen
het indicat iebeslui t  in bezwaar gaan. In de toel icht ing bi j  het indicat iebeslui t  is aangegeven wat
u dan moet doen.
Het kan ook voorkomen dat voor uw indicatie voor persoonlijke verzorging verouderde of
foutieve gegevens zijn gebruikt waardoor uw indicatie te hoog is. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zi jn als in het ver leden bi j  het bepalen van de omvang van de geïndiceerde persoonl i jke
verzorging geen rekening is gehouden met het fei t  dat u ook ADl-assistent ie ontvangt.  In die
gevallen heeft u de plicht dit te melden bij het CIZzodat uw indicatie op basis van de juiste
gegevens kan worden bi jgesteld. Het CIZ is voornemens hier in de loop van 2012 op toe te
z ien .

Eigen bijdrage
Voor de nieuwe aanspraak ADl-assistent ie zal  tot  1 januari  2074 geen eigen bi jdrage gelden.
Over een eventuele eigen bi jdrage voor de aanspraak op 24-uurszorg op afroep die vanaf
1 januari 2Ol4 van kracht zal zijn, is nog geen beslissing genomen. Leden van de Tweede
Kamer hebben aangedrongen op beslui tvorming hierover in de eerste helf t  van het jaar 2012,

De aanspraak op 24-uurszorg op afroep per 1 januari 2OL4
De staatssecretaris van VWS heeft het voornemen om de aanspraak ADl-assistentie vanaf
l  januari  2Ol4te vervangen door een nieuwe aanspraak. Omdat de nieuwe aanspraak
enigszins zou kunnen verschi l len van hetgeen nu wordt verstaan onder ADl-assistent ie wordt
per l  januari2OL4 ook de aanspraak op de overige zorgfunct ies opnieuw beoordeeld. Om deze
reden hebben de funct ies persoonl i jke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en de
aanspraak ADl-assistent ie in uw nieuwe beslui t  een einddatum van 31 december 2013.
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De nieuwe aanspraak zal  vanaf 2014 niet langer exclusief gelden voor personen in een ADL-
clusterwoning. Ook cl iënten met een ernst ige l ichameli jke handicap in andere (aangepaste)
woningen zouden aanspraak kunnen maken op24-uurszorg. Om deze reden wordt nader
bezien welke cr i ter ia zul len gelden om voor de nieuwe aanspraak in aanmerking te kunnen
komen. De Staatssecretaris zal het College voor Zorgverzekeringen nog vragen een
uitvoeringstoets uit te voeren. Als zou blijken dat u niet aan de gewijzigde of nieuwe criteria
voor de nieuwe aanspraak voldoet,  zal  dat voor u geen gevolgen hebben voor de cont inuïtei t
van de assistent ieverlening in uw ADL-clusterwoning. U kr i jgt  dan ook na l  januari2Ot4

aanspraak op de 24-uurszorg op afroep zo lang u in uw ADl-woning woonacht ig bent.  Uiteraard
zul len voor u wel de huidige cr i ter ia bl i jven gelden,

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief?
Mocht u naar aanleiding van deze br ief  nog vragen hebben, dan kunt u afhankel i jk van het
onderwerp van uw vraag het volgende doen:
.  Voor vragen over de ui tgevoerde aanpassing van uw indicat iebeslui t  kunt u contact

opnemen met het CIZ: 0900 - t4O4;
o Voor vragen over de beëindiging van de subsidieregel ing, de overgang naar de AWBZ en de

inhoud van uw aanspraak op ADl-assistent ie en de si tuat ie per 1 januari  2014 kunt u
contact opnemen met het Minister ie van VWS. U kunt u vraag e-mai len naar:
ad l . team@minvws.n l

o Voor vragen over de ui tvoering van de ADL-assistent ie 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), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en het
minister ie van VWS hopen u met deze br ief  voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vr iendel i jke groet,
Mede namens,
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ),
College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

U-B
drs, C. van der Burg,
Minister ie van Volksgezondheid/ Welzi jn en Sport ,
Directeur Langdurige Zorg


