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Q&A bijeenkomsten nieuwe meerzorgsystematiek  
 

In november 2022 organiseerde Menzis Zorgkantoor een aantal bijeenkomsten voor 

zorgaanbieders over de nieuwe meerzorgsystematiek. In dit document vindt u antwoord op alle 

gestelde vragen. 

 

Contactgegevens  
 

Wat zijn de contactgegevens voor (aanvragen) meerzorg bij het Zorgkantoor?  

- ziawlz@menzis.nl 

- 088-2224242 

 

Informatie op website 

De informatie over de nieuwe meerzorgystematiek, de aanvraagformulieren en de overige (hieronder 

genoemde) documenten kunt u vinden op de website van Menzis Zorgkantoor. 

 

Algemeen 
 

Klopt het dat deze systematiek meer gericht is op intramuraal? Hoe gaat het met een MPT? 

Dit is inderdaad de systematiek voor meerzorg bij Verblijf of (geclusterd) VPT. Voor meerzorg bij een 

MPT verwijzen wij u naar het Voorschrift Zorgtoewijzing 2023, paragraaf 3.3.14.    

 

Graag een voorbeeld profiel in V&V-sector waarvoor meerzorg gerechtvaardigd is/lijkt. 

Iedere cliënt en aanvraag is uniek. Daarom is het niet mogelijk om een voorbeeld te geven van een 

profiel/zorgvraag, waarvoor meerzorg gerechtvaardigd lijkt.   

 

Systematiek in vogelvlucht 
 

Is de randvoorwaarde van budgettair neutraal inclusief de gelden van gemaakte 

maatwerkafspraken meerzorg?   

Er  is uitgegaan van de kosten voor meerzorg exclusief de gemaakte maatwerkafspraken.Zie voor een 

verdere toelichting het document Verantwoording financiële keuzes in meerzorgsystematiek op onze 

website. 

 

Wat is binnen de V&V een redelijk percentage te verwachten meerzorgprofielen?  

Hier is op dit moment nog geen antwoord op te geven.  

 

Wordt er landelijk op dezelfde wijze getoetst? 

Alle zorgkantoren maken gebruiken van het landelijk vastgestelde Toetsingskader. Dit toetsingskader 

vindt u op onze website. Uiteindelijk is het aan ieder zorgkantoor en de betreffende medewerker om 

deze toetsing uit te voeren en kan er op nuances verschil zijn. Er vindt landelijke afstemming plaats 

tussen de zorgkantoren om de beoordeling zoveel als mogelijk te uniformiseren.  

 

Proces vooraf 
 

Wat als er gezien de benodigde context geen passende zorgaanbieder is? 

Middels een meerzorgaanvraag kan gekeken worden hoe de context passender gemaakt kan worden. 

Tevens kan het CCE of een andere externe partij betrokken worden. Ook kan een zorginhoudelijk 
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adviseur van ons Zorgkantoor betrokken worden om in de casus mee te kijken of er wellicht nog 

andere mogelijkheden zijn.  

Als een lopende beschikking, vastgesteld op basis van de ‘oude systematiek’, afloopt en 

meerzorg wordt nog noodzakelijk geacht voor deze cliënt, geldt dit dan als een nieuwe 

aanvraag of als een heraanvraag?  

Alle eerste aanvragen volgens de nieuwe systematiek  (dus inclusief de (her)aanvragen voor al 

lopende beschikkingen) moeten als nieuwe aanvraag worden ingediend. Een eventuele 

vervolgaanvraag kan dan als heraanvraag worden ingediend.  

 

Wat zijn de voorwaarden voor groepsmeerzorg? 

- Lopende beschikkingen groepsmeerzorg 2022 zijn niet verlengd; 

- Groepsmeerzorg, met een einddatum 31 december 2022, waarvoor opnieuw groepsmeerzorg 

gewenst is, moet als nieuwe aanvraag worden ingediend; 

- Groepsmeerzorg wordt per kalenderjaar toegekend. Dit kan 1 of 2 jaar zijn; 

- In de nieuwe systematiek wordt bij groepsmeerzorg een individueel etmaalbedrag per cliënt 

toegekend; het etmaalbedrag kan per cliënt verschillen; 

- Voorwaarden voor groepsmeerzorg zijn terug te lezen in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2023, 

paragraaf 4.5.7; 

- Uitgangspunt is om eerst de individuele zorgvraag van de cliënt te verwoorden en daarnaast 

de groepsdoelen voor de groep 

 

 

Aanvraagformulier (inhoudelijk) 
 

Hoe zit het bij 1 cliënt met groot effect op de groep. Mag dat verwerkt worden in een individuele 

aanvraag? 

Dat kan verwerkt worden in een individuele aanvraag. Met wel als kanttekening dat de vraag of een 

individuele aanvraag/toekenning van meerzorg de meest passende oplossing is afhankelijk is van de 

specifieke situatie en context. Dit zal per situatie beoordeeld (moeten) worden.  

 

Kunnen CCE verslagen worden meegestuurd om de reden van meerzorg te onderbouwen?  

Uitkomsten, zoals verwoord in CCE verslagen, kunnen onderdeel zijn van de onderbouwing van de 

meerzorgaanvraag. Zorgkantoren gaan uit van het principe van hight trust; er wordt van uitgegaan dat 

de juiste context en informatie gedeeld wordt. In het kader van AVG is het niet wenselijk om onnodig 

cliëntgegevens, zoals verslagen, te delen met het Zorgkantoor.  

Welke deskundige binnen een zorgorganisatie kan het beste een meerzorgaanvraag doen?  

Wie binnen een zorgorganisatie het beste een meerzorgaanvraag kan doen, is aan de organisatie 

zelf. Gezien de gevraagde onderbouwing is het logisch dat directe zorgverleners van een cliënt een 

rol hebben bij de onderbouwing en beoogd resultaat van de meerzorgaanvraag. Aanbieders met 

meerdere meerzorgaanvragen kiezen vaak voor een medewerker met een coördinerende rol op de 

meerzorgaanvragen, om zo eenduidigheid en een juiste onderbouwing voor meerzorg te kunnen 

borgen. Hierdoor verloopt de communicatie tussen zorgaanbieder en Zorgkantoor constructief. 

Excel Rekentool  
 

Kunnen de velden op het Voorblad ook op een later moment worden gevuld? 

De velden op het Voorblad moeten eerst worden ingevuld. Het is belangrijk dat alles volledig en op de 

juiste wijze is gevuld, voordat het formulier wordt ingediend. Controle hierop is of op het tabblad 

Overzicht individueel (individuele aanvraag) een etmaalbedrag berekend is. Staat dit er niet, zit er 

ergens een fout in de rekentool.  
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Wanneer 24 maanden als looptijd voor een aanvraag wordt ingevoerd, wordt het bedrag dan 

geïndexeerd (bij doorloop naar een volgend kalenderjaar)? 

(Landelijk uniforme) besluitvorming over indexeren van beschikkingen over kalenderjaren heen is nog 

niet definitief. Zodra deze besluitvorming afgerond is, wordt u hierover geïnformeerd.   

 

Kan het Zorgkantoor de aangevraagde periode aanpassen? 

Het Zorgkantoor kan in de toekenning tot een ander besluit komen; dit gebeurt in overleg met de 

aanvrager met motivatie van de aanpassing.  

 

Als een zorghandeling langer duurt dan een kwartier dan is het toch de bedoeling deze als een 

half uur aan te geven? Het lijkt administratief belastend dit allemaal uit te splitsen per kwartier. 

Belangrijk is dat het gemiddeld uitkomt op datgene wat gebeurt/nodig is. Het is in deze rekentool (nog) 

niet mogelijk om met kleinere eenheden te werken dan een kwartier. Probeer daarom bij het invullen 

rekening te houden met gemiddelden over de week.  

 

Wat opvallend is bij gebruik (dagprogramma) dat niet 7.00-7.10 ingevuld kan worden. Waarom 

werkt de rekentool met 15 minuten? 

Belangrijk is dat het  gemiddeld uitkomt op datgene wat gebeurt/nodig is. Het is in deze rekentool 

(nog) niet mogelijk om met kleinere eenheden te werken dan een kwartier. Probeer daarom bij het 

invullen rekening te houden met gemiddelden over de week.  

 

Graag nog een keer uitleg over hoe het zit met 1 begeleider op ..... cliënt 

Twee begeleiders op een groep van 8 cliënten wordt genoteerd als 1 op 4. Dit is ook terug te zien in 

de formatie berekening in het rekensjabloon. Als 1 op 0,5 wordt aangegeven, betekent dit dat er 2 

begeleiders op dat moment bezig zijn met 1 cliënt.  

Belangrijk: individuele begeleiding is wat anders dan 1 op 1 begeleiding. Bij een individueel 

begeleidingsmoment (persoonlijke verzorging, samen de dag doornemen, wandelen, samen eten op 

de kamer van cliënt) is er vaak sprake van 1 op 4 omdat begeleiders naast de individuele momenten 

met de desbetreffende cliënt óók nog andere cliënten begeleiden óf andere werkzaamheden kunnen 

uitvoeren. Is dit niét het geval en wordt er schouder aan schouder begeleid door de begeleider die 

geen enkel moment weg kan (en als hij/zij dat wél doet een collega moet vragen om het over te 

nemen om ernstig nadeel te voorkomen) én de begeleider kan geen andere werkzaamheden doen: 

dan is er sprake van 1 op 1 begeleiding.  

 

Als de indicatie exclusief behandeling is, is het dan de bedoeling niets in te vullen bij 

behandeling, ondanks dat een regiebehandelaar betrokken is?  

In de tarieven van de zzp's exclusief behandeling is rekening gehouden met de bekostiging van 

behandelaars op de achtergrond. Wanneer er voor een cliënt een zorgzwaartepakket exclusief 

behandeling is afgesproken, kunnen er geen uren inzet behandelaren in de meerzorgaanvraag 

worden meegenomen. In deze situatie is in de meerzorgaanvraag wel uitdrukkelijk uitleg nodig hoe de 

behandeling extramuraal is geborgd en afdoende is ingezet voordat een meerzorgvraag wordt 

gesteld.  

 

In onze organisatie doen zich een aantal situaties voor waar de behandelaar extreem betrokken 

is. Kan dat verwerkt in de normale uren behandelaar of is sprake van een bovengrens? Of gaat 

dat naar context gebonden uren?  
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De benodigde behandeluren kunnen worden opgenomen in de rekentool als er sprake is van direct 

cliëntgebonden tijd. Dus niet zijnde administratie, MDO, enz. Het is wel belangrijk dat de (extreme) 

inzet goed gemotiveerd wordt in de aanvraag en wordt aangegeven hoe deze inzet weer zal worden 

afgebouwd.    

 

Hoe om te gaan met kader extra context gebonden uren? Een voorbeeld?  

Context geboden uren kunnen in de eerste plaats alleen aangevraagd en opgevoerd worden als ze in 

relatie staan tot het beantwoorden van de extreme zorgvraag; daarnaast moet de inzet van de context 

gebonden uren voor een duidelijke afname van de specifieke meerzorgvraag zorgen. Denk hierbij aan 

een specifieke training van medewerkers. Bijvoorbeeld voor beademing op een PG/VG groep waar dit 

niet regulier wordt ingezet. Dan is er aanvullende scholing nodig specifiek voor deze medewerkers.  

Bij de aanvraag ontvangt het Zorgkantoor graag een factuur of offerte met betrekking tot de 

gevraagde extra context gebonden uren.   

 

Hoe om te gaan met kader extra context gebonden middelen? Een voorbeeld?  

Context gebonden middel kunnen in de eerste plaats (net als context gebonden uren) alleen 

aangevraagd en opgevoerd worden als ze in relatie staan tot het beantwoorden van de extreme 

zorgvraag; daarnaast moet de inzet van de context gebonden middelen voor een duidelijk afname van 

de specifieke meerzorgvraag zorgen. Denk hierbij aan specifieke aanpassingen (in bijvoorbeeld de 

woning) voor de cliënt of groep die bijdragen aan een goede context om de zorg te verlenen of de 

inzet van 1 op 1 kan verminderen.  

Bij de aanvraag ontvangt het Zorgkantoor graag een factuur of offerte met betrekking tot  de 

gevraagde extra context gebonden middelen.   

 

Als een behandelaar in de context gebonden uren wordt meegenomen, zit daar dan ook de 

rekenfactor van 1,9 in?   

De factor 1,9 is alleen van toepassing op de directe zorginzet van behandelaren, niet op de context 

gebonden uren. 

 

Waarom kunnen alleen maar directe uren voor behandelaren worden aangegeven. In het oude 

sjabloon was dit direct en indirect?  

De inzet van meerzorg is gericht op directe zorg aan de cliënt. De indirecte tijd van een behandelaar is 

onderdeel van het reguliere zorgprofiel. Voor de verrekening van de indirecte tijd in het reguliere 

zorgprofiel verwijzen wij u naar de toelichting in het document Verantwoording financiële keuzes in 

meerzorg systematiek op onze website 

 

Hoe zit het met de range binnen de verschillende meerzorgprofielen? Is het etmaalbedrag bij 

een bepaald profiel altijd hetzelfde? 

Ja, behalve als er sprake is van context gebonden middelen in euro’s boven het drempelpercentage 

van 7,12%. Dan zal het jaarbedrag en daarmee etmaalbedrag worden verhoogd met deze context 

gebonden middelen in euro’s.  

 

Hoe zit het met min-uren?  Kunnen die ook worden ingevuld als een cliënt (in groepsmeerzorg) 

in het weekend (of om het weekend) afwezig is? 

Ja, waarbij uitgegaan moet worden van het gemiddelde van de afwezige tijd.  
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Hoe kan goed aangesloten worden op de ondersteuningsvraag bij een relatief groot aantal 

cliënten die buiten de meerzorg (profiel 1) vallen, maar ook meer nodig hebben dan 

gefinancierd wordt binnen het ZZP? Is het juist dat de eerste extra 25% niet binnen de 

meerzorg vallen? 

Klopt, de 25%-drempel blijft van toepassing, deze is vastgelegd in de Regeling Langdurige zorg 

 

Wat is de reden dat in het sjabloon vanaf 7:00 als start wordt gegeven? 

Dit is een tijd die als standaard uitgangspunt voor de rekentool is gehanteerd. Het dagprogramma is 

bedoeld als ondersteuning/onderlegger om de benodigde zorginzet te kunnen vaststellen.  

 

Hoe zit het bij cliënten die continue toezicht nodig hebben of cliënten waarbij sprake is van een  

intern alarmeringssysteem, waarbij af en toe inzet nodig is in verband met alarmopvolging? 

Hoe kan dit worden aangegeven in de aanvraag? 

Dit valt onder reguliere zorg in het zzp. In de aanvraag wordt de gemiddelde inzet opgevoerd.  

 

Mogen uit de uren voor context gebonden middelen de uren gerekend worden voor een 

overleg? Als deze specifiek is voor de cliënt? 

Hiervoor verwijzen wij u naar het Voorblad van de Excel rekentool en het Toetsingskader. Daarin 

staan uitgangspunten genoemd wat onder context gebonden uren en/of middelen mag worden 

verstaan en wat niet.  

Wat er in ieder geval niet onder valt: Meerzorgoverleggen, overleggen met persoonlijk begeleider, 

multidisciplinaire overleggen, overleggen met dagbesteding, reguliere diagnostiek, overleggen met het 

hele team waarin betreffende cliënt centraal staat, contact onderhouden met verwanten, 

behandelingen zoals EMDR, evaluatie WZD: toetsing middelen en maatregelen (onvrijwillige zorg), 

tijdsinvestering voor aanvragen meerzorg. 

Wat als de zorg aan de cliënt per dag verschillend is, hoe kan dit worden aangegeven in de 

aanvraag? 

De zorg is over het algemeen niet dagelijks hetzelfde. Het dagprogramma is bedoeld als 

ondersteuning/onderlegger om de benodigde zorginzet over de dag goed te kunnen onderbouwen 

Probeer daarbij zoveel als mogelijk uit te gaan van gemiddelden.  

   

Waarom kan de handtekening niet digitaal worden gedaan op blad 1? 

Hier wordt nog aan gewerkt. Zodra dit goed is ingeregeld, zullen wij u hierover berichten.  

 

Hoe moet nachtzorg worden ingevuld? 

Als sprake is van inzet in de nacht mag de zorgaanbieder 2 uur nachtzorg opvoeren in de rekentool. 

Deze 2 uur zit in het zorgprofiel. Als er geen inzet is in de nacht, kan er geen nachtzorg worden 

opgevoerd. Als meer dan 2 uur worden opgevoerd moet het waarom hiervan onderbouwd worden op 

cliëntniveau. Bij 2 uur is geen onderbouwing nodig.  

In de onderbouwing gaat het om: Waarom is dit nodig? Waaruit blijkt dit? Kan het anders? Waarom 

moet het zo? Deze uren mogen alleen om directe zorghandelingen gaan. Het is belangrijk dat bij het 

opvoeren van nachtzorg niet wordt uitgegaan van hoe de organisatie het heeft ingeregeld, maar dat 

wordt uitgegaan van wat de cliënt aan directe zorg per week in de nacht nodig heeft.  

Voorblad: Wat wordt op het voorblad bedoeld met “Aangevraagde periode in maanden”? Vult 

de zorgaanbieder hier zelf de periode in waarin de zorgaanbieder meerzorg zou willen 

ontvangen?   
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Ja, de zorgaanbieder vult de gewenste periode in. Het Zorgkantoor neemt dit mee in de overweging 

van toekenning. Belangrijk is dat de termijn passend is bij de aanvraag en de daarbij gestelde doelen. 

De beoordelaar meerzorg van het Zorgkantoor kan – met onderbouwing waarom - een andere periode 

toekennen dan aangevraagd.  

 

Invullen rekentool: in de vorige rekentool kon in het dagprogramma de activiteit worden 

omschreven. Dit is nu niet meer mogelijk. Hoe specifiek moet de inzet worden toegelicht in de 

onderbouwing?  

Een meerzorgaanvraag in de nieuwe systematiek begint met een inhoudelijke onderbouwing in het 

Inhoudelijke aanvraagformulier. De inhoudelijke onderbouwing vertaalt zich naar een benodigde inzet 

in de Rekentool. Het gaat daarbij om de directe zorg aan de cliënt.  

 

Alle bijlages in een keer te kunnen sturen via VECOZO, is dat te realiseren? 

Dat is mogelijk via een ZIP bestand of 2 berichten via VECOZO met een Word en een Excel bestand.  

Klopt het dat er sprake moet zijn van minimaal 3 cliënten op een afdeling met individuele 

meerzorg alvorens groepsmeerzorg aangevraagd kan worden? 

Minimaal 2 cliënten van één groep en/of op één (intramurale) locatie kunnen in aanmerking komen 

voor groepsmeerzorg. Voor verdere voorwaarden voor groepsmeerzorg verwijzen wij graag naar 

paragraaf 4.5.7. van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2023.  

 

Klopt het dat voor een groepsaanvraag er eerst voor iedere cliënt individueel een aanvraag 

moet worden gedaan? En vervolgens dan deze aanvragen omzetten naar een aanvraag groep? 

Nee, bij een aanvraag voor groepsmeerzorg wordt voor iedere cliënt een individueel dagprogramma 

ingevuld; hiervoor kan het Excelformat ‘Dagprogramma Meerzorg tbv groepsmeerzorg’ worden 

gebruikt. Dit format vindt u op onze website.De informatie uit dit dagprogramma wordt vervolgens 

gebruikt om de Rekentool te vullen, tabblad Aanvraag overzicht groep. Tevens moet het formulier 

‘Inhoudelijk aanvraagformulier groepsmeerzorg' worden ingevuld.  

Uiteraard moet aan de voorwaarden voor groepsmeerzorg worden voldaan, zie hiervoor paragraaf 

4.5.7. van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2023. Tot slot geldt dat groepsmeerzorg alleen per 

kalenderjaar kan worden aangevraagd en niet gedurende het kalenderjaar. Wanneer een nieuwe 

cliënt in de groep komt te wonen kan deze dus niet tijdens  het lopende jaar worden toegevoegd aan 

de groepsmeerzorg. Voor deze cliënt zal eerst een individuele meerzorgaanvraag gedaan moeten 

worden (mits deze voor meerzorg in aanmerking komt).  

 

Wat wordt verstaan onder indirecte basis uren zorgzwaartepakket? 

Dit zijn de uren die in het betreffende zorgprofiel zijn toe te schrijven aan indirecte cliënt gebonden tijd. 

Dit is een gestandaardiseerde verrekening die door de rekentool wordt toegepast. Zie voor verdere 

onderbouwing het document Verantwoording financiële keuzes in meerzorg systematiek op onze 

website. 

 

Borging 
 

Ten aanzien van afbouw meerzorg kunnen wij als zorgaanbieder meerzorg deels afbouwen 

door zeer intensieve cliënten geclusterd te laten wonen in een specifiek ingerichte 

leefomgeving; deze setting is niet staande te houden vanuit de mogelijkheden van het hoogst 

haalbare ZZP. Hoe dan naar permanente afbouw toe te werken? De inrichting wordt gedragen 

door CCE en Zorgkantoor.  
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Wij realiseren ons dat er een zekere cliëntgroep kan zijn die structureel niet vanuit een regulier 

zorgprofiel gefinancierd kunnen worden. Echter, ook voor deze cliëntgroep is en blijft het gewenst om 

kritisch te blijven op inzet en afbouw daar waar mogelijk. Dit is steeds weer onderwerp van gesprek 

met uw zorginkoper en in de meerzorgdialoog.  

 

Komt er nog een format voor het meerzorgplan? 

Een format voor het meerzorgplan volgt nog en zal worden gepubliceerd op onze website.  

 

Bij de ontwikkelgesprekken voor een VG08, wat is dan de rol van het CCE? Zij zijn toch expert 

op het gebied van gedrag?  

Is er geen sprake van gedragsproblematiek dan hoeft het CCE niet te worden ingeschakeld, maar kan 

de zorgaanbieder een andere externe deskundige/ organisatie inschakelen. 

 


