
Cliëntprofiel registreren
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VPT thuis Verwachtingen

De heer x 75 jaar woont thuis en wil dat graag 
voortzetten. Voor verpleging en persoonlijke 
verzorging is hij hulpbevoelend. 
Hij vraagt een indicatie aan voor VPT, na 
orientatiegesprek met de huisarts. De heer X 
heeft een voorkeursaanbieder Soleil. 
Soleil kan direct leveren.  

- Met weinig inspanning gemakkelijk een 
aanvraag doen

- Inzicht in het totaalproces van aanmelding 
tot ontvangst zorg middels een PGODhr. X
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Informatie ophalen bij 
huisarts

Indicatie aanvragen bij het 
CIZ (straks aanvragen via 

PGO?)

Indicatie vastellen

1 2

Indicatiebesluit registreren
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Delen (attest) indicatiebesluit en 
cliëntprofiel met zorgaanbieder
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IR

1. Cliënt plaatst abonnement op 
verzamelen indicatiebesluit (IB) bij CIZ

2. CIZ notificeert cliënt dat IB verzameld 
kan worden.  

- Cliënt heeft meer inzicht in het proces

- Cliënt deelt zelf gegevens met netwerk, 
hierdoor meer regie

- Cliënt ontvangt meer uitleg over gegevens

- Netwerk ontvangt meer informatie (cliëntprofiel) 
over de cliënt, voor betere begeleiding en 
minder administratie

Voordelen

3. Cliënt verzamelt IB. 

Verzamelen indicatiebesluit
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PGO

4. Cliënt deelt attest met zorgaanbieder 
binnen Wlz netwerk

7. Cliënt plaatst 'abonnement op delen 
cliëntprofiel' bij zorgaanbieder 

8. DVA (ZA) notficeert PGO 'tot delen van 
update cliëntprofiel'

9. Cliënt plaatst 'abonnement op delen 
clientprofiel ' bij zorgkantoor 

10. DVA (ZK) notficeert PGO 'tot delen 
van update cliëntprofiel'

Zorgplan proces (voorgenomen 
zorg en levering)

11. Cliënt deelt cliëntprofiel met 
zorgkantoor

5. Cliënt deelt IB met zorgaanbieder 
(buiten iWlz)
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6. Cliënt deelt cliëntprofiel met 
zorgaanbieder

CR

==> Delen, abonneren en 
verzamelen altijd via persoon. 

==> Notificeren altijd via DVA 

Cliënt als actor

CIZ als actor

Zorgkantoor als 
actor

Zorgaanbieder als 
actor

Cliënt verzamelt attest

CIZ wijst op mogelijkheid beheren 
van eigen gegevens. 
Indien ja, dan--> wijzen op PGO 
keuze

Indien nee, dan--> 
registreet CIZ, namens de client, de 
CR-gegevens 

Denk aan Entiteit< attributen:
 
Voorkeurscriteria< voorkeur client 
leveringsvorm, voorkeuraanbieder(s), 
voorkeurlocatie(st)

Persoon< identificatienummer client, 
geslacht, geboortedatum, mantelzorger 
aanwezig ja/nee (Nog geen authentieke 
gegevens)

Naamgegevens
Adresgegevens (voorlopig nog geen 
brp-adres, maar verblijf en briefadres)
Contactgegevens.  

'Bemiddelen' cliënt 

Verzoeken tot delen 
indicatiebesluit en cliëntprofiel
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Doordat aanbieder als voorkeur 
benoemd is, plaats client 
abonnement? en kan aanbieder 
notificeren/verzoeken om 
bovenstaande gegevens te delen?  

Zorgkantoor(die hoort bij postkantoor) kan 
straks, na ontvangst notificatie 
indicatiebesluit (=grondslag) het 
cliëntregister raadplegen. 

Indien voorkeur bekend --> geen actieve 
bemiddeling (wel record in 
bemiddelinsregister)

Indien voorkeur niet bekend --> actieve 
bemiddeling. 
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