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Voorstellen

• Namen en rollen

• Janny Sijtsma (Zorgexpert)

• Marloes Arkink (Zorginhoudelijk adviseur Wlz, meerzorg)

• Susan Kaspers (Zorginhoudelijk adviseur Wlz, meerzorg)

• Yme Zuijdgeest (Zorginhoudelijk adviseur Wlz, meerzorg)



Vooraf

• We zullen ons vooral richten op het proces rondom de meerzorg

• Iedere cliënt is uniek en specifiek. Wat bij de één maakt dat er sprake is 

van meerzorg, kan bij de ander niet het geval zijn. 



De nieuwe systematiek in vogelvlucht



Opdracht

Ontwikkel een nieuwe systematiek voor de financiering van Meerzorg

Randvoorwaarden

• Betrek landelijke stakeholders

• Kosten meerzorg (macro) worden bij transitie niet groter dan huidige 
kosten

• Toets de nieuwe systematiek op kwaliteit, betaalbaarheid, 
toegankelijkheid en toepasbaarheid



Stakeholders



Ingangsdatum 

• 1 september 2022 nieuwe systematiek geheel online

• Vanaf 1 oktober 2022 nieuwe aanvragen via nieuwe systematiek

• Lopende beschikkingen 2022 met 12 maanden verlengd -> 

geleidelijke instroom heraanvragen

• Groepsmeerzorg niet verlengd



Wat behouden we uit de huidige 
werkwijze meerzorg?

1. Meerzorgdialoog en ontwikkeltrajecten met CCE

2. Individuele- en groepsmeerzorg

3. Indirecte kosten 

4. Aandacht perspectief van de cliënt 

5. Toegangsdrempel van 25%

6. Landelijk toetsingskader voor de zorgkantoren  



Denkrichting nieuwe systematiek 

Besluit over de richting van de nieuwe systematiek 

Er is in gezamenlijkheid met de stakeholders de keuze gemaakt voor de 

vormgeving van de nieuwe systematiek: meerzorgprofielen



Opbouw nieuwe systematiek 



Procesbeschrijving



Profielen

De zorgprofielen in de Wlz zijn ontwikkeld en vastgesteld door de 

overheid in samenwerking met het werkveld. Uitgangspunt is dat een 

zorgprofiel passend is voor degene die geïndiceerd is voor dat 

zorgprofiel.



Proces beschrijving



• Waarom past de zorgvraag niet binnen het geïndiceerde zorgprofiel?

• Is de basis/context op orde?

• Wat is gedaan om meerzorg te voorkomen?

• Wat zijn de mogelijkheden zonder meerzorg?

• Is het aanvragen van meerzorg passend gezien kwaliteit en 

doelmatigheid 

Check 
vooraf



Proces beschrijving



Essentie van de aanvraag

• Wie is je cliënt?

• Wat heeft de cliënt nodig? 

• Hoe wil je dat bereiken?

• SMART doelen, waarin afbouw zichtbaar wordt (om uiteindelijk de 
zorg/begeleiding weer te kunnen bieden vanuit het reguliere 
profiel).

Aanvraag 
meerzorg via 
Aanvraag-
formulier



Meerzorg aanvraag (formulier)

Meerzorg aanvragen (menziszorgkantoor.nl)

Aanvraag 
meerzorg via 
Aanvraag-
formulier

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorginkoop/meerzorg-aanvragen


Rekensjabloon

Meerzorg aanvragen (menziszorgkantoor.nl)

Aanvraag 
meerzorg via 
Aanvraag-
formulier

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorginkoop/meerzorg-aanvragen


Meerzorg beoordeling 

• Toetsingskader

• Kwaliteit van leven

• Doelmatigheid

• Maatschappelijk verantwoord

Toetsingskader (menziszorgkantoor.nl)

Aanvraag 
meerzorg via 
Aanvraag-
formulier

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/zorginkoop/meerzorg-aanvragen


Beschikking

Er volgt een beschikking met daarin het etmaalbedrag wat voor de 

betreffende cliënt gedeclareerd kan worden.

Aanvraag 
meerzorg via 
Aanvraag-
formulier



Proces beschrijving



Borging

Volgen van meerzorg

• Borgen in cliëntplan

• Meerzorg dialogen

• Meerzorg plan

• Resultaatafspraken en verantwoording (inhoudelijk en financieel)

• Ontwikkelgesprekken

• Delen en gebruik maken van goede voorbeelden

• Inzetten hulp en externe expertise

• Monitoring door middel van spiegel informatie (inhoudelijk en 
financieel)

• Morele beraadkamer meerzorg

Volgen van de inzet 
van meerzorg en 

werken aan context 
verbetering



Afronding

Sloot deze presentatie aan op de verwachting? 

Dank voor uw aandacht!


