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Congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg 
 
Recente ontwikkelingen binnen de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet 

Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet in de financiële toegang tot langdurige zorg voor 

mensen met verstandelijke beperkingen, ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen met 

Multimorbibiditeit komen tijdens dit congres aan bod. 

Dit congres is de opvolger van de succesrijke reeks congressen sinds 1995 over indicatiestelling in 

de AWBZ. Het is hét platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen met indicatiestelling.  

Wij beogen kennis aan te reiken die nog niet in overheidscirculaires en vakbladen bekend is 

geworden. In workshops staat steeds de vraag centraal: wat doe ik met de kennis en ervaringen 

die op het congres boven tafel komt?   

 

Waarom dit congres? 

In het jaar 20015  zijn gemeenten bezig met het herinrichten van het sociale domein. Overal is aan 

de orde zijn de volgende vraagstukken:  

1. Het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van dorp- en wijkbewoners  

2. De integratie van het sociale domein en de zorg  

3. De procedures om te verwijzen naar gespecialiseerde zorg en de Wet Langdurige zorg  

4. De positionering van de wijkverpleegkundige: bij de huisarts?  in het sociale wijkteam? Bij de 

zorgaanbieders? Of bij de zorggroepen voor mensen met chronische aandoeningen?  

5. Verder speelt de vraag of een WMo-team dat werkt voor nul tot 100-plussers beter functioneert 

dan twee teams: één voor de jeugd (waarin opgenomen de oude CJG’s) en één voor volwassenen.  

 

Op dit congres Financiële Toegang tot de Langdurige Zorg (voorheen het jaarlijkse AWBZ congres 

van het Julius Centrum) op 30 september 2015 geven tal van sprekers met overzicht van 

ontwikkelingen in alle delen van het land informatie over de stand van zaken met bovenstaande 

punten. Zij werken met nationale instituten en instanties. Hun vertegenwoordigers vertellen in 

plenaire inleidingen en in workshops over de laatste, veelal nog niet gepubliceerde, stand van 

zaken. Wie naar dit congres gaat, weet na afloop niet de definitieve antwoorden, maar wel wat er 

daarover in de pijplijn zit.  

CIZ Bestuursvoorzitter Daan Hoefsmit start de dag door uit te leggen hoe de indicatiestelling voor 

de Wet Langdurige Zorg verloopt in 2015 en wat de plannen zijn daarvoor in latere jaren. Hij is 

een begenadigd spreker die al eerder sprak op onze AWBZ congressen: en ieder jaar een actueel 

betoog.  

Daarna volgt oud-hoogleraar Schrijvers met commentaar op de bovengenoemde vijf punten. Hij 

geeft dat op basis van zijn boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel’ en zijn 

betrokkenheid bij deze punten in de provincie Friesland.  

Alice De Boer geeft leiding aan onderzoek bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP 

bestudeert al jaren de ontwikkeling van vraag en aanbod van mantelzorg in Nederland. Is het 

aanbod te stimuleren? Is de vraag echt zo groot in de komende jaren? De Boer vat alle SCP 

studies samen en trekt lessen voor de toekomst. 

 

In workshops komen tal van adviesbureaus hun ervaringen delen met innovatieve projecten rond 

de toegangsregulering. Let wel, de bredere onderwerpen ‘herinrichting van het sociale domein’ en 

‘functioneren van de sociale wijkteams’ behandelen zij slechts beperkt: Het gaat op dit congres 

over indiceren en doorverwijzen naar de tweede lijn en om financiële toegang tot langdurige zorg. 



 

Voor de onderwerpen van de workshops verwijzen wij naar het uitgebreide programma elders in 

deze brochure. 

Na de lunch kan een aantal congresdeelnemers in drie minuten (in flitspresentaties!) vertellen wat 

in hun wijk of instelling een innovatie anno 2015 is. Ben jij een kleinschalig experiment begonnen 

om de financiële toegang en doorverwijzing anders op te zetten? Heb jij een nota geschreven om 

bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget nieuw leven in te blazen in jouw gemeente? Ben jij 

trots op de manier waarop jullie de indicatiestelling gaan organiseren? Meld je dan aan als 

flitsende spreker van drie minuten en win de flitsprijs 2015. Die bestaat uit twee kaartjes voor een 

Musical naar keuze. Aanmelden via: l.vanschaik@umcutrecht.nl  

 

Voor wie? 

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en paramedici), 

zorgmanagers, leidinggevende professionals, RvB leden, beleidsmedewerkers van 

ziekenhuizen, inkopers zorgverzekeraars, wethouders en medewerkers van gemeenten, 

onderzoekers, innovatoren, projectleiders en organisatieadviseurs bij al dan niet gestarte 

zorgpaden, vertegenwoordigers van nationale instanties, wetenschappelijke verenigingen en 

brancheorganisaties, leden van patiëntengroeperingen en hun regionale platforms, 

vakbladredacteuren en alle anderen die werkzaam zijn op of interesse hebben in zorgpaden. 

 

Accreditatie 

Geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. 

Accreditatie wordt aangevraagd voor Artsen Maatschappij en Gezondheid 

Staat uw beroepsgroep hier niet bij, informeer dan tijdig naar de mogelijkheden. Accreditatie 

kunnen wij uiterlijk 6 weken van tevoren aanvragen. 

 

Praktische informatie 
Locatie:  Achmea congrescentrum,  Zeist 

Prijs:   €295,- 

Aanmelding:  Via www.juliusacademy.nl of via bijgevoegd inschrijfformulier 

Informatie:  Via www.juliusacademy.nl  of via Liane van Schaik, coördinator nascholing  

Julius Academy (Telefoon: 088-7569258; E-mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl) 

Organisatie:  Julius Academy, Divisie Julius Centrum, UMC Utrecht, Pand Zeist, Broederplein 39, 

3703 CD Zeist 
 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij schriftelijke annulering vóór 15 augustus 2015 berekenen wij € 25,- aan  

administratiekosten. Bij annulering na deze datum wordt het gehele bedrag in  

rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in bezit  

van uw bevestigingsbrief – van harte welkom. 
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Programma 
 
Dagvoorzitter: dr. Wynand Ros, senior onderzoeker Julius Centrum UMC Utrecht 

 
 

08.30  

 

 

Inschrijving, koffie en thee 

 

09.30  Welkom en opening dagvoorzitter Wynand Ros, senior onderzoeker 

Julius Centrum UMC Utrecht 

 

09.35 - 10.15 Recente ontwikkelingen in de financiële toegang tot langdurige zorg 

voor ouderen, mensen met verstandelijke beperkingen en mensen met 

ernstige psychiatrische aandoeningen, gezien vanuit het CIZ. 

Daan Hoefsmit, voorzitter Centrum Indicatiestelling Zorg  

 

10.15 - 11.00 

 

 

 

 

 

11.00 

 

11.30 – 12.15 

 

 

 

 

 

12.15 – 13.00 

                                                                                                                                         

Tien maanden ervaring met de vijf aandachtspunten van de drie 

decentralisatie (zie elders in dit programma). 

Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht, auteur 

van het boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel’ en interim 

directeur van Zorgbelang Fryslan. 

 

Koffiepauze 

 

Mantelzorg, alle studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau sedert 

1995 beoordeeld op hun relevantie voor de komende jaren bij de 

toegangsregulering voor de Wmo en de Wet langdurige zorg. 

Alice de Boer, senior onderzoeker Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding 

bij het Sociaal en Cultureel Planbureau te Den haag 

 

Flitspresentaties van max 10 minuten met recente goede voorbeelden 

met toegangsregulering  uit het veld (aanmelden bij congresorganisator 

Liane van Schaik via l.vanschaik@umcutrecht.nl)     

 

13.00 

 

13.45 

 

15.00 

 

15.15 

 

16.30 

Lunchpauze 

 

Eerste ronde van workshops 

 

Wisselen van workshop 

 

Tweede ronde van workshops 

 

Afsluiting met hapje en drankje 
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WORKSHOPS  Eerste Ronde    13:45 – 15.00 uur 

 

 

 
 

1. De ontwikkeling van het nieuwe afwegingskader voor de Wet Langdurige Zorg in relatie 

tot de ontwikkelingen in de Wmo.  

Patrick Jansen, senioradviseur bureau HHM te Enschede 

 

2. SVB en Trekkingsrechten: op weg naar de ideale oplossing voor budgethouder, gemeente 

en zorgkantoor.                                                                                                                                          

Martin Tuin, senior beleidsmedewerker , SVB Servicecentrum PGB te Utrecht  

 

3. Het Cliëntgebonden Budget in de AWBZ en Wmo in 2016.                                                                  

Hans van der Knijff, adviseur bij Per Saldo  

 

4. Tien maanden ervaring bij transferbureaus met Wmo, WLZ en de Zorgverzekeraar. De 

afstemming tussen wijkverpleegkundigen en transferverpleegkundigen in de regio 

Haaglanden.  

Eef Peelen, voorzitter van de V&VN transferverpleegkundigen, Patricia Huijbrechts en Mia 

van Leeuwen, beide werkzaam bij Stichting Transmurale Zorg te Den Haag. 

 

5. De integratie van zorg en welzijn in diverse Nederlandse Gemeenten 

Eric Damoiseaux en Anouk  Op het Veld, beiden werkzaam bij adviesbureau AEF te 

Utrecht en Bert Geertsema, werkzaam bij Menzis Zorgverzekeraar 

 

6. Praktijkvoorbeeld samenwerking gemeente en verzekeraar voor kwetsbare ouderen in de 

wijk 

Rosalie Klinkhamer, beleidsontwikkelaar Strategie & Ananlyse en Ellen van der Vorst, 

strategisch adviseur gemeenten, beide Zilveren Kruis. Reina van Cadsand, projectmanager 

transitie, Gemeente Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 



WORKSHOPS  Tweede Ronde    15.15 – 16.30 uur 
 

                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. De indicatiestelling in de Wet Langdurige Zorg  in de jaren 2015 en 2016.                                                      

Marcel de Krosse, manager Beleid Juridische Zaken Centrum Indicatiestelling Zorg 

 

8. De rol van patiëntenorganisaties bij de toegangsregulering tot de langdurige zorg. 

Guus Schrijvers, interim directeur Zorgbelang Fryslan  

 

9. De toegangsregulering tot langdurige zorg: ervaringen van een organisatie-

adviseur die thuis is in meedoen.  

Eddy de Bruin, directeur SCIO Consult  

 

10. Succesfactoren binnen gemeenten voor het realiseren van een decentralisatie 

waarin de verwachte effecten zoals maatwerk, integrale aanpak, wijkgericht werken 

en actief burgerschap zichtbaar worden. Enkele praktische tips.                                                                                                                

Rogier den Uyl, directeur RADAR-groep te Amsterdam 

 

11. De volhoudtijdvraag, respijtzorg en dagbesteding als instrumenten om mantelzorg 

te verlengen. 

Henk Kraijo, auteur van het proefschrift ‘Perseverance time of informal carers: A 

new concept in dementia care’ 

 

 

 

  



Inschrijfformulier U527 Online inschrijven gaat sneller, kijk op www.juliusacademy.nl 
Congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg,  

d.d. 30 september 2015  
 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Achternaam:.…………………………………………………………………..................................................................... 

Functie: ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Organisatie: .…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats: .…………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIG-/relatienummer: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemd congres én verklaart akkoord te gaan met de 

inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. 
 
Betaling inschrijfgeld (aankruisen wat van toepassing is) 

 

chtig ik de administratie van het UMC Utrecht om éénmalig de deelnemers-bijdrage á €290,- 

van af te schrijven van: 

Bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

Ten name van: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Te: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 €295,- (incl. € 5,- administratiekosten). De factuur wordt 

verzonden aan bovenstaand adres. 

 

 stuurt u mij een factuur van €310,-  inclusief het boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel  

 

 

informatie over de gezondheidszorg en de door de Julius Academy georganiseerde  

activiteiten. 

 

Datum:                                                                Handtekening: 

 

Retourneren: Per e-mail naar l.vanschaik@umcutrecht.nl Per post naar Julius Academy,  

UMC Utrecht , T.a.v. Liane van Schaik, Str. 6.131 , Antwoordnummer 8419, 3500 VW Utrecht 
 

http://www.juliusacademy.nl/
mailto:l.vanschaik@umcutrecht.nl


 

Postadres 

Broederplein 43 

3703 CD Zeist 

Bezoekadres 

Julius Academy, Pand Zeist Unit 1 

Broederplein 39, 3703 CD Zeist 

Tel 088 75 692 55 

juliusacademy@umcutrecht.nl 

www.juliusacademy.nl 


