Wat is WLZ?
WLZ is de Wet Langdurige Zorg. De WLZ regelt langdurige intensieve zorg voor:
•
•
•
•

Ouderen
Personen met een chronische ziekte
Personen met een handicap
Personen met een psychische aandoening.

Langdurige intensieve zorg betekent zorg waarbij:
•
•

er 24 uur zorg in de nabijheid van de verzekerde aanwezig moet zijn
er permanent toezicht noodzakelijk is

Langdurige zorg is zowel voor personen die thuis blijven wonen als voor mensen die in een
instelling wonen.
Hoe heeft iptiQ de WLZ geregeld?
De WLZ wordt uitgevoerd door WLZ uitvoerders, die al dan niet een of meerdere zorgkantoren
beheren. iptiQ is zelf geen WLZ – uitvoerder. Wij hebben u daarom voor WLZ ingeschreven bij
VGZ Zorgkantoren.
Voor vragen over WLZ kunt u gewoon terecht bij het label waar u uw zorgverzekering heeft
lopen. Dat kan dus Promovendum, National Academic, Besured of AON zijn.
Wellicht vindt u hieronder ook al het antwoord op vragen.
Hoe kan ik langdurige zorg aanvragen?
Aanvragen van langdurige zorg gaat via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ
onderzoekt of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Als dat inderdaad het geval is, dan
geeft CIZ een indicatie af. In deze indicatie is ook het zorgprofiel opgenomen. Het zorgprofiel
geeft aan welke zorg je kan krijgen en hoe lang je deze zorg mag gebruiken.
Hoe krijg ik langdurige zorg?
Langdurige zorg kan op twee manieren worden uitgevoerd.
Zorg in natura
De zorg wordt geregeld door het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor baseert zich op de
indicatiestelling en het zorgprofiel dat werd afgegeven door het CIZ. Zorgkantoren zijn
regionaal ingedeeld. Om te weten welk zorgkantoor in uw regio actief is, kunt u kijken op de
website van Zorgverzekeraars Nederland.
Persoonsgebonden budget (pgb – WLZ)
Een pgb – WLZ vraagt u aan bij het zorgkantoor in uw regio. Daar kunt u ook terecht voor het
aanvraagformulier pgb – WLZ. Meer informatie over het persoonsgebonden budget kunt u
vinden in deze brochure van het Zorginstituut.

Eigen bijdrage
Op zorg vanuit de WLZ is een eigen bijdrage van kracht. De eigen bijdrage wordt door de WLZ
– zorg gebruiker betaalt aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van de eigen
bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie.
Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.

