
Voor veel vormen van hulp, zorg en 
begeleiding is een indicatie nodig. Wij helpen 
u graag bij het doorverwijzen naar de juiste 
indicatiesteller of bij het aanvragen van een 
indicatie. 

Hoe krijg ik 
een (nieuwe) 
indicatie?

Waar kan ik meer informatie 
vinden?
●	www.regelhulp.nl
●	www.ciz.nl
●	www.isdbollenstreek.nl
●	www.hillegom.nl
●	www.hozo.nl 

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt met al uw vragen over dit onderwerp 
terecht bij onze cliëntconsulent:

Annemieke Schagen 
☎	0252 – 576 500
✉	a.schagen@hozo.nl

De inhoud van deze folder is voor het laatst gewijzigd op 09-10-2018
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CIZ, wijkverpleegkundige of ISD?
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
stelt indicaties voor zorg op grond van 
de Wet langdurige zorg (Wlz). Als het CIZ 
vaststelt dat u recht heeft op Wlz-zorg, 
dan krijgt u een zorgprofiel toegekend. 
Het zorgprofiel omschrijft op welke zorg 
u recht heeft. Met een Wlz-indicatie kunt 
u in een woonzorgcentrum gaan wonen. 
Onder bepaalde voorwaarden kunt u er ook 
voor kiezen de geïndiceerde zorg thuis te 
ontvangen.

 
Indicaties voor persoonlijke verzorging 
en verpleging thuis worden gesteld door 
onze wijkverpleegkundige. Deze zorg valt 
onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
Huishoudelijke hulp, individuele begeleiding 
en begeleiding in groepsverband worden 
geïndiceerd door de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst (ISD). Deze vormen van 
zorg worden gefinancierd vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

ZIN of PGB?
Er zijn twee manieren waarop u zorg 
kunt regelen: in natura en via een 
persoonsgebonden budget.
 
Bij zorg in natura (zin) regelen wij de zorg 
en de administratie daaromheen. De aan u 
geleverde zorg wordt rechtstreeks aan ons 
betaald. Daar merkt u verder niets van. Vaak 
moet u wel zelf een eigen bijdrage betalen. 
De hoogte van deze bijdrage wordt berekend 
door het CAK.
 
Bij een persoonsgebonden budget (pgb) 
krijgt u geld waarmee u zelf zorg kunt 
inkopen. Het budget wordt beheerd door 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar u 
moet zelf de nodige zorg en de administratie 
daaromheen regelen.  
 
In principe bent u zelf verantwoordelijk 
voor het aanvragen en/of verlengen van 
indicaties, maar wij helpen u graag daarbij.


