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Afkortingen rondom 
indicatieaanvragen

WMO
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De 
gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de vorm 
van huishoudelijke hulp, individuele ondersteuning en/of begeleiding groep.

ZZP
De overheid heeft de zorgverlening van verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven in zorgprofielen 
of wel zorgzwaartepakketten (ZZP’s). In een zorgprofiel staat omschreven op welke zorg u recht heeft 
en welke ondersteuning en/of behandeling daarbij hoort. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
bepaalt, op basis van uw zorgbehoefte, voor welk zorgzwaartepakket u in aanmerking komt.  Voor 
verpleeg- en verzorgingshuizen zijn er zeven zorgzwaartepakketten: ZZP 4 t/m 10.

WLZ
Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) opgeheven. Enkele 
verstrekkingen uit de AWBZ zijn overgeheveld naar een nieuwe wet: de Wet langdurige zorg 
(Wlz), andere verstrekkingen zijn overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet of naar de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierna een overzicht van de diverse zorgvormen per wet:
· De Wet Langdurige zorg (Wlz): Langdurige, intensieve zorg, in een verzorgingshuis of verpleeghuis, 
  dan wel thuis (overbruggingszorg)
· De Zorgverzekeringswet (ZVW): persoonlijke verzorging en
  verpleging
· De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): huishoudelijke hulp, individuele ondersteuning en 
  begeleiding groep

CIZ
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet 
langdurige zorg (WLZ), en geeft indicaties af in de vorm van ZZP’s.

CAK
Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan belast met de uitvoering van wettelijke 
taken in het domein van zorg en welzijn, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk 
verplichte eigen bijdragen. Deze eigen bijdragen zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen. 
Het CAK wisselt voor deze taken op grote schaal gegevens uit met zorginstellingen, zorgkantoren, 
gemeenten, Belastingdienst, UWV en de SVB.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van het CAK: www.hetcak.nl

ZVW
U betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de 
Belastingdienst. Deze bijdrage is een bijdrage die u - naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar 
- betaalt voor de zorgverzekering. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage.

Eigen bijdrage
WMO
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage, wordt geïnd via het CAK
WLZ
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage, wordt geïnd via het CAK
ZVW
GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg), persoonlijke verzorging en verpleging  en ELV (EersteLijns 
Verblijf) vallen onder de basisverzekering. U betaalt aan uw verzekeraar een eigen bijdrage met een 
maximum van (nu) €385,- per jaar, tenzij u vrijwillig een hogere eigen bijdrage met uw zorgverzekeraar 
bent overeengekomen.
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