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Procedure Opzegging zorg door Stichting ijgenwys en Anders 
 
 

Inleiding 
Het kan voorkomen dat  Stichting ijgenwys en Anders wordt geconfronteerd met 
situaties waarbij er een overweging moet worden gemaakt om de zorg, reeds 
geboden door Stichting ijgenwys en Anders, eenzijdig te beëindigen. In onderliggend 
stuk staan de situaties beschreven waarbij dit aan de orde is, de routing hoe met een 
dergelijke situatie om te gaan en de administratieve afwikkeling. 
 
In onderliggend stuk staat een aantal keer dat de zorg per direct wordt opgezegd. 
Per direct wil voor cliënten met een ambulant product of cliënten de geen indicatie 
(meer) hebben ook werkelijk zeggen per die datum. Voor cliënten die geldige 
indicatie hebben, betekent per direct dat ijgenwys en anders een opzeggingstermijn 
van twee maanden hanteert. 
 
Indicatie verlopen 
Als de indicatie is afgegeven komt de cliënt in zorg. Een indicatie heeft echter een 
beperkte geldigheidsduur. Iedere indicatie wordt gecontroleerd en door 
zorgadministratie  verwerkt. 
 
Indien indicatie niet wordt verlengd, schrijft het bestuur op de dag dat de indicatie 
verlopen is, een bevestiging dat de zorg per direct wordt opgezegd. 
 
Geen verzekeringsgegevens 
Naast een geldige indicatie moet de cliënt ook aantonen dat hij 
verzekeringsgerechtigd is. Dit doet hij door het overleggen van zijn BSN nummer bij 
de identificatie . Normaliter zijn deze gegevens door CLA opgevraagd en verwerkt. 
Voordat deze gegevens ontvangen zijn kan de zorg niet aanvangen. In het geval van 
een crisisopname kunnen de verzekeringsgegevens achteraf worden overlegd. Deze 
cliënten kunnen dus in zorg zijn zonder dat Stichting ijgenwys en Anders weet of zij 
verzekeringsgerechtigd zijn. 
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 Week 1 

Zodra bekend is dat deze gegeven ontbreken, stuurt de administratie een brief 
waarin ze aangeeft dat het overleggen van de gegevens noodzakelijk is om 
recht te blijven houden op de reeds geboden zorg. 
 
Week 4 
Bij geen respons stuurt administratie een herinnering waarin gemeld wordt dat 
de zorg opgezegd gaat worden als de documenten niet binnen drie weken 
binnen zijn. 
 
Week 6 
Bij geen respons belt een administratief medewerker één week voor de 
gestelde termijn van drieweken om cliënt eraan te herinneren dat hij nog één 
week heeft om de documenten te overhandigen en maakt hiervan een 
telefoonnotitie in het dossier van de cliënt. 

 
Week 7 
Bij geen respons meldt CLA dit bij de divisiemanager die de directie op de 
hoogte stelt. De directie schrijft op de dag dat de termijn verstreken is een 
bevestiging dat de zorg per direct wordt opgezegd. 

 
Niet ondertekenen plaatsingsovereenkomst. 
De plaatsingsovereenkomst is het contract dat de wederzijdse rechten en plichten 
tussen ijgenwys en anders en de zorgvrager vastlegt. Een plaatsingsovereenkomst 
staat dus aan de basis van de te leveren zorg. Voor nieuwe cliënten geldt dat zij de 
overeenkomst moeten ondertekenen voordat de zorg aan kan vangen. Voor 
bestaande cliënten geldt dat ijgenwys en anders een inhaalslag aan het maken is. 
 
 dagbesteding 
 Week 1 

De manager geeft tijdens het intake gesprek aan dat de 
plaatsingsovereenkomst getekend moet worden. Als de cliënt niet tekent uit 
onvrede over de inhoud van de overeenkomst, gaat de manager een gesprek 
aan om de motivatie van cliënt te horen en waar nodig en wenselijk voor 
cliënt, de inhoud van de overeenkomst aan te passen. 

 
Indien  tijdens de start dagbesteding het plaatsingsovereenkomst niet is     
getekend: 

 Week 5 
Bij geen respons geeft de manager een seintje aan cliënt dat de documenten 
niet zijn ontvangen. Stuurt een herinnering waarin zij aangeeft dat de zorg 
opgezegd gaat worden als het getekende exemplaar niet binnen vier weken 
retour is. 
 
Week 8 



Kwaliteitshandboek Stichting ijgenwys en Anders  Markenland 96 Etten-Leur  2021 

 

Bij geen respons geeft de manager weer een seintje dat de documenten niet 
zijn ontvangen. 
De cliënt heeft dan nog één week heeft om de documenten te ondertekenen 
en maakt hiervan een telefoonnotitie die in het dossier van de cliënt wordt 
bewaard. 
 
Week 9 
Bij geen respons schrijft het bestuur op de dag dat de termijn verstreken is 
een bevestiging dat de zorg per direct wordt opgezegd conform de algemene 
voorwaarden behoren bij het plaatsingsovereenkomst  waarin is opgenomen 
dat de zorg pas feitelijk wordt beëindigd wanneer er in een alternatief is 
voorzien tenzij dit redelijkheid niet van Stichting ijgenwys en Anders kan 
worden verlangd. 
 

Niet ondertekenen begeleidings- en ontwikkelingsplan. 
 
In het ontwikkelingsplan zijn de afspraken vastgelegd die tussen cliënt, wettelijk 
vertegenwoordiger en Stichting ijgenwys en Anders zijn de overeengekomen met  
betrekking tot de ondersteuning die de komende periode geboden gaat worden. Het 
ontwikkelingsplan wordt regelmatig  besproken en opnieuw vastgesteld. Voor nieuwe 
cliënten geldt dat er binnen zes weken een eerste concept ontwikkelingsplan is 
opgesteld. De ervaring leert dat er cliënten zijn die het ontwikkelingsplan niet 
tekenen. Dit kan zijn uit onachtzaamheid, Maar ook uit onvrede over de geboden 
zorg. Uitgangspunt is dat de manager zo,  zo nodig  ondersteund door de activiteiten 
coördinator, in gesprek gaat met de cliënt om zo te komen tot overeenstemming. 
Daar waar Stichting ijgenwys en Anders tot de conclusie komt dat zij, op basis van 
professionele verantwoordelijkheid, niet meer concessies kan doen aan het 
beschreven ontwikkelingsplan en de cliënt niet tekent zal  Stichting ijgenwys en 
Anders de zorg opzeggen. Dit op basis van duurzaam en ernstig verstoorde 
verhoudingen tussen de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en ijgenwys en 
ander. Om dit zorgvuldig vorm te kunnen geven is er, na onderhandeling, met een 
maximale termijn van twee maanden gerekend. 
 
De manager geeft tijdens de ondersteuningsplan bespreking aan dat  het plan de 
basis vormt voor de te bieden zorg dat het dus belangrijk is om hier 
overeenstemming over te hebben. Het plan moet na aanbieding binnen een maand 
getekend geretourneerd zijn. Als de cliënt aangeeft niet te willen tekenen uit onvrede 
over de inhoud van het plan gaat de manager een gesprek aan om de redenen van 
de cliënt te horen. Waar nodig of wenselijk voor cliënt en voor zover mogelijk voor  
Stichting ijgenwys en Anders, 
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