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   Hulpverlenen ook al wordt er niet om gevraagd maar blijkt het wel noodzakelijk te zijn. 

 

Het is algemeen bekend dat de burger voor WMO zaken moet aankloppen bij zijn/haar gemeente. 

Steeds vaker klinken er geluiden vanuit de gemeentelijke bestuurlijke organisatie dat de alsmaar 

stijgende kosten die de uitvoering van de WMO met zich meebrengt een punt van zorg en extra 

aandacht is Het is algemeen bekend dat er al gemeenten zijn die op zoek zijn naar manieren om grip 

op de toegang van de WMO te krijgen. Met andere woorden, hoe kunnen we als gemeente spelre-

gels bedenken om de toegang tot de WMO-voorzieningen in de hand te houden door het de burger 

mogelijk te maken om zijn/haar aanvraag in te dienen. 

Al is de WMO uitdrukkelijk de hekkensluiter dan nog dient er geïnvesteerd te worden in adequate 

algemene voorzieningen. Dat er goed onderzoek dient plaats te vinden naar de kwaliteit van de ge-

boden ondersteuning en dat waar nodig gebruik gemaakt dient te worden van gedegen medisch ad-

vies. Er kan zich dus een situatie voordoen dat een burger 24 uur per dag afhankelijk is van zorg en 

ondersteuning waar een aanvraag WLZ (Wet Langdurige Zorg) zeker op zijn plaats zou zijn.  

Als een dergelijke aanvraag zich gaat voordoen is het van belang dat de aanvrager duidelijkheid 

wordt geboden wordt betreft de weg die bewandelt gaat worden om te komen tot een beslissing 

aangaande de aanvraag. In dergelijke specifieke gevallen hebben we het om voorliggende voorzie- 

ningen. Maar dat neemt niet weg dat de WMO - consulent samen met de aanvrager de aanvraag in 

behandeling kan nemen en als de kennis ontbreekt er contact wordt gelegd met het CIZ ( Centraal 

Indicatiestelling Zorg)  om deskundig advies te verkrijgen. Als blijkt dat de aanvrager geen WLZ 

indicatie wil is het van belang dat de gemeente alles in het werk stelt om door deskundige bevestigt 

te krijgen dat een WLZ - indicatie in deze noodzakelijk is. Zodra het deskundig advies bij de ge-

meente is kan de gemeente eenvoudig aantonen dat de aanvrager niet bij de gemeente zijn/haar aan-

vraag moet indienen maar bij het CiZ. 

Zolang de aanvrager blijft volharden in zijn/haar standpunt maar de 24 uurs zorg noodzakelijk blijkt 

te zijn en de gemeente zich terecht niet geroepen voelt om de aanvraag verder in behandeling te 

nemen raden wij familie, kennis of de mantelzorger aan, in gesprek te gaan met de aanvrager en 

hem/haar te overtuigen dat het wel degelijk in eigen belang is om de aanvraag bij de gemeente weg 

te halen en neer te leggen bij het CIZ. Daar 24-uur zorg een noodzakelijke adequate voorziening is 

waar de aanvrager niet om heen kan gelet op zijn/haar medische, psychische en algemene situatie. 

Uit voorzorg en noodzakelijkheid, hierbij vooral aspecten als veiligheid en toezicht, niet uit het oog 

te verliezen bij een dergelijke zwaarwegende aanvraag, is het van sociaal maatschappelijk belang 

dat er een aanvraag komt te liggen bij het CIZ. Zij die in het dagelijks leven dicht bij de aanvrager 

staan zouden niet alleen uit sociale betrokkenheid op de aanvrager moeten inpraten maar vanuit de 

gedachten, dat zonder 24 uur zorg het onverantwoord is dat de aanvrager nog langer zelfstandig in 

zijn woonomgeving verblijft. Belangrijk is, dat er een goed onderbouwde aanvraag, waarin alle as-

pecten die de 24 uur zorg noodzakelijk maakt er helder in staat weergegeven, liefst onderbouwd met 

medische uitspraken van de vertrouwensarts(en) en de voorgeschreven noodzakelijke medicijnen- 

gebruik van de aanvrager. Op een dergelijke aanvraag aansturen komt niet voort uit bemoeienis 

maar uit betrokken zijn met, bezorgd zijn om en de wetenschap in het achterhoofd dat er tijd en 

energie wordt gestoken om de aanvrager de noodzakelijke hulp te laten verkrijgen. Desnoods buiten 

de aanvrager om, liever niet natuurlijk. Het kan zomaar zijn dat u, die de aanvraag heeft doorgezet 

later veel dankbaarheid verneemt van de aanvrager die tot dan toe niet bereid was om zelf de aan-

vraag bij de juiste instantie in gang te gaan zetten. 

 

Hebt u vragen over de zorg, ondersteuning over andere vragen behorende bij de WMO, WLZ, CIZ, 

neem gerust contact met BUS op, wij willen u graag met deskundig advies bijstaan.  

Mail naar: info@debus.nl wij helpen u geheel kosteloos.                          Bestuur BUS – 04.01.23 
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