
  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Januari 2021  

Menzis Zorgkantoor heeft een informatieset gemaakt waarin u belangrijke en handige informatie 

vindt over het aanvragen van Meerzorg. We merken dat Meerzorgaanvragen vaak onjuist of onvolledig 

ingediend worden. Deze informatieset kan helpen bij het invullen en aanvragen van Meerzorg.  

  

  

Informatieset  

  

voor  

  

Meerzorgaanvragen 

  

  

  



Meerzorg aanvragen 

De regeling Meerzorg is bedoeld om extra zorg voor klanten met een zeer intensieve zorgvraag of extreme 

zorgbehoefte te betalen. Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de klant groter is 

dan de zorg die de klant krijgt uit het zorgprofiel (ZP). Meerzorg is dus zorg die een aanvulling is op het 

zorgprofiel. In 2019 is de regeling inhoudelijk gewijzigd naar aanleiding van de proeftuinen die sinds 2015 zijn 

opgestart. Er is meer focus op de kwaliteit van bestaan van klanten en hun context. Menzis heeft samen met 

andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling Meerzorg 

staat beschreven in het Voorschrift zorgtoewijzing 2021. Bijlage H: Regeling Meerzorg bij verblijfszorg of 

geclusterd VPT (pdf). 

 

Indienen meerzorgaanvraag 
Het Meerzorgsjabloon dient samen met de ‘Vragenlijst meerzorgsjabloon 2021’ via  ZOTO middels het 

beveiligde notitieverkeer  ingediend worden. We willen u vragen om deze documenten, eventueel 

samen met andere documenten ter onderbouwing, gezamenlijk in één .ZIP bestand te versturen. Op 

die manier hoeft er maar één notitie met één bijlage verstuurd te worden.  

  

We zien graag in de vragenlijst de contactgegevens van de persoon die benaderd kan worden bij 

inhoudelijke vragen over de meerzorgaanvraag.  

  

Het getekende voorblad hoeft niet meegestuurd te worden. Het getekende voorblad moet wel door de 

zorgaanbieder zelf in het dossier van de klant bewaard worden.  

  

Als het CCE al betrokken is bij de klant, vragen we u om een gespreksverslag van de laatste overleggen 

met het CCE mee te sturen bij de (her)aanvraag.  

 

Bij meerzorgaanvragen in de sector V&V en GGZ mogen de extra uren niet hoger zijn dan 40 uur per week 

extra (directe) zorg bovenop het gemiddelde aantal uren uit het zorgprofiel. 

Invullen sjabloon en vragenlijst  

Alle tabbladen van het Meerzorgsjabloon zijn ingevuld en alle vragen uit de Vragenlijst zijn 

beantwoord voor de aanvraag ingestuurd wordt.  

  

Is er sprake van één of twee inzet op één cliënt? Dan moet er zeer goed onderbouwd worden waarom 

dit noodzakelijk is. Ook dient dit altijd directe zorg te betreffen, en moet inzichtelijk gemaakt worden 

welke zorg er op deze momenten geleverd wordt en op welke termijn en wijze dit wordt afgebouwd. 

Ontbreekt de onderbouwing en een afbouwplan, dan wordt de aanvraag niet in behandeling 

genomen. Bij het vullen van het dagprogramma moet er onderscheid gemaakt worden tussen directe 

zorgverlening en nabijheid/toezicht. De uren/minuten waarin er nabijheid/toezicht geleverd wordt, 

kunnen niet opgevoerd worden in het dagprogramma als één op één zorg maar de begeleiding dient 

gedeeld te worden over het aantal cliënten dat aan de groep verbonden is.   

  

 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/-/media/files/zorgkantoor-zilveren-kruis/zorgaanbieders/downloadpagina/zorg-regelen/zorg-toewijzen/voorschrift-en-bijlagen/bijlage-4-voorschrift-zorgtoewijzing-2021.pdf
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/-/media/files/zorgkantoor-zilveren-kruis/zorgaanbieders/downloadpagina/zorg-regelen/zorg-toewijzen/voorschrift-en-bijlagen/bijlage-4-voorschrift-zorgtoewijzing-2021.pdf


Het dag-/weekendprogramma dient volledig ingevuld te worden. Als dit niet of matig gedaan is wordt 

de aanvraag niet in behandeling genomen. 

  

Wanneer er aanvullende informatie gevraagd wordt aan de aanvrager, geldt er een reactietermijn van 

maximaal 6 weken. Wordt binnen deze periode niet gereageerd, kan de aanvraag niet verder in behandeling 

genomen worden. 

 

Geef een toelichting wanneer u extra nachtzorg aanvraagt. De standaard uren voor de nachtzorg zijn ca. 2 uur 

per week. Hiervoor is ruimte in de vragenlijst.  

 

Doelen  

De doelen waarvoor Meerzorg aangevraagd wordt moeten gerelateerd zijn aan de extreme 

zorgzwaarte van de klant.  

 

De doelen waarvoor Meerzorg aangevraagd wordt moeten SMART geformuleerd zijn: Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De doelen moeten SMART geformuleerd zijn, zodat 

ze haalbaar zijn en Meerzorg op termijn afgebouwd kan worden.  

 

De doelen moeten geïntegreerd zijn in het zorgplan en er moet op een systematische wijze aan de 

doelen gewerkt worden.  

 

In de evaluatiecriteria moet duidelijk beschreven staan wanneer een doel behaald is. Dit moet 

duidelijk en meetbaar beschreven worden.  

Indirecte kosten  

Als er indirecte kosten opgevoerd worden in het Meerzorgsjabloon, dan dient de zorgaanbieder een 

factuur of een offerte mee te sturen. Is dit niet het geval dan wordt de aanvraag afgewezen.  

  

De indirecte kosten moeten direct verband houden met de extreme zorgzwaarte en de 

Meerzorgdoelen van de klant.  

  

Kosten die ook gemaakt zouden zijn als de klant geen Meerzorg had gehad, worden niet goedgekeurd.  

  

Als scholingskosten opgevoerd worden, moeten deze scholingskosten gedeeld worden over alle klanten 

die baat hebben gehad bij deze scholing. De scholingskosten kunnen niet volledig onder de indirecte 

kosten van één specifieke Meerzorgklant opgevoerd worden. Ook kunnen enkel de kosten voor de 

training worden opgevoerd, personele kosten die hiermee gepaard gaan worden niet gefinancierd uit 

Meerzorg. 



   

Controle 

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het 

kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen. Bijvoorbeeld: 

• Of de omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren 

• Of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten bij en in verhouding staan tot de individuele Meerzorg 

• Of de restposturen onder de 5% van het totaal aantal nodige zorguren blijven 

• Of de klant beschikt over een actueel begeleidings- of behandelplan dat periodiek wordt geëvalueerd. En of 

daarbij behandelaars zijn betrokken. 

Constateren wij dat het budget ondoelmatig of onrechtmatig wordt besteed? Dan kunnen we (een gedeelte 

van) het budget terugvorderen. 
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