Let op! Dit formulier graag digitaal
invullen, uitprinten, ondertekenen en
retour sturen.
Houdt u er rekening mee dat verwerking
van een handmatig ingevuld formulier
meer tijd in beslag kan nemen.

Wet toelating zorginstellingen
Aanvraag wijziging

U wilt een wijziging op uw bestaande toelating aanvragen.
De behandeltermijn hiervan is acht weken. Wanneer langer nodig
is, dan wordt u hierover binnen deze acht weken van op de hoogte
gebracht. Deze verlenging mag maximaal acht weken duren.
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de aanvraag
compleet is.
Meer informatie
Lees de toelichting bij dit formulier op www.wtzi.nl

1

Uw gegevens
Instelling

> Lees de toelichting

KvK-nummer
Naam instelling

|

Website instelling

|

Contactpersoon voor deze aanvraag
Naam

|

Functie

|

> Lees de toelichting
man

vrouw

Telefoonnummer
Mobiele telefoon

|

E-mailadres

2

Uw verzoek betreft

> Lees de toelichting

> Meerdere keuzes mogelijk
Wijziging categorie instelling													> vul vraag 3 in
Wijziging verblijf																	> vul vraag 4 in

TZ21.08

2 van 2

3

Wijziging categorie instelling

> Lees de toelichting

> Ga uit van de nieuwe situatie. Vink alle categorieën zorg aan die u na de wijziging gaat verlenen.
> Van artikel 1.2. van het Uitvoeringsbesluit WTZi
> Meerdere keuzes mogelijk
Instelling voor medisch-specialistische zorg, namelijk:
Basisziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen (U dient een rampenopvangplan mee te sturen)
GGZ geleverd door een psychiater
Overige medisch-specialistische zorg (geen ggz)
Audiologische centra
Trombosediensten
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding
Behandeling, anders dan behandeling van gedragswetenschappelijke aard

4

Wijziging verblijf

> Lees de toelichting

> Vink alleen de soorten verblijf aan die u voor het eerst gaat bieden
> Meerdere opties mogelijk
WLZ-verblijf in kleinschalige woonvoorzieningen
>	Met kleinschalige woonvoorzieningen worden bedoeld: instellingen of delen daarvan (locaties) die: bestaan uit zelfstandige
woningen, dat wil zeggen woningen die naast één of meer privévertrekken een eigen voordeur, een eigen keuken, een eigen toilet en
een eigen badkamer hebben, een beperkte omvang hebben, dat wil zeggen dat zij huisvesting bieden aan ten hoogste zes personen,
en samen met andere in de directe omgeving gelegen zodanige voorzieningen aan niet meer dan 50 personen verblijf bieden.
WLZ-verblijf in grootschalige woonvoorzieningen
ZVW-verblijf in verband met psychiatrische aandoening

5

Toelichting op de aanvraag
> Geef in eigen bewoordingen uw aanvraag weer

|

6

Ondertekening
Ondergetekende is bevoegd of gemachtigd om namens de organisatie te tekenen en verklaart naar waarheid te
hebben geantwoord en zich er bewust van te zijn dat het verstrekken van verkeerde inlichtingen gevolgen kan
hebben voor de aanvraag van een toelating in het kader van de WTZi.

Handtekening aanvrager

|

Naam

|

Functie

man

|
																					Dag		maand		jaar

Plaats en datum
Machtiging

|
Ik stuur een machtiging mee.

TZ21.08

vrouw

