
Samen naar 2023

Eindejaarsbijeenkomst voor zorgaanbieders



Ontwikkelingen team 
Registratie en Uitvoering  
• Reorganisatie

• Nieuw team

• Telefonische bereikbaarheid

• Huidige stand van zaken
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Hans Lammers

Linn Ankoné
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Hetty Oude Booyink

Helma Kuipers



Wijzigingen en ontwikkelingen 
uitvoering Wlz in 2023

Marcel van Mourik 
beleidsadviseur Wlz



Wijzigingen iWlz

• Implementatie iWLZ2.4, startdatum 1-1-2023

• Inhoud release (impact zorgaanbieders)

1. Functies verwijderd uit iWlz

2. Extra classificatie bij Wachtstatus Urgent Plaatsen

“Doorstroom Klinische GGZ”

3. Meer grondslagen in Indicatiebesluit

4. Klasse verwijderd uit iWlz en ZZP

5. Toeslag logeren opgenomen in Toeslag Overig

• Meer weten? IWlz 2.4 | iStandaarden

• Netwerkmodel | Actieprogramma iWlz | iStandaarden

https://www.istandaarden.nl/iwlz/releases/release-iwlz-2.4
https://www.istandaarden.nl/iwlz/actieprogramma


Overige ontwikkelingen uitvoering Wlz

• Rekenmodule

• Rekenmodule 2023, verwachte publicatie medio december

• Ontwikkelen alternatief voor huidige Excel, 
implementatie 1-1-2024



Voorschrift Zorgtoewijzing 2023

Gepubliceerd op www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders

Belangrijkste wijzigingen:

• Wijzigingen iWlz opgenomen

• Periode toewijzing overbruggingszorg aangepast

• Aanscherping beschrijving Geriatrische Revalidatie Zorg

• Bijlage "Crisiszorg" naar eigen hoofdstuk

• Bijlage “Overzicht Meerzorg- en maatwerkprofielen” verplaatst

• Tekstuele verbeteringen

• Verbeteren procesflows

Alle wijzigingen zijn grijs gearceerd (versie met wijzigingen)

http://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders


Wachtlijstbeheer

Marlou Sommer
klantexpert Wlz



3 belangrijkste wijzigingen

1. Een nieuwe classificatie onder Urgent Plaatsen: 
Doorstroom Klinische GGZ

2. Twee processtromen bij aantal classificaties:

• UP – Palliatieve Zorg

• UP– Rechterlijke Machtiging of Zorgmachtiging

• AP – Voorkeuraanbieder leidend

3. Wachtstatus voor zorg thuis



Nieuwe classificatie urgent plaatsen

Doorstroom Klinische GGZ

• Geen medische noodzaak meer voor behandeling 

• Doorstromen naar passende Wlz-zorg lukt nog niet, omdat:

• Cliënt niet terug kan naar huis en er nog geen plek is

• Veranderde zorgvraag en geen passende plek

• Veranderde zorgvraag en veiligheid in geding

Streefnorm 0 tot 4 weken



Verbreding classificaties

Urgent Plaatsen - Palliatief Terminale Zorg: 

• Instroom terminale zorg (0 tot 5 dagen) 

• Doorstroom bij vervallen terminale status (0 tot 4 weken)

Urgent Plaatsen – RM / ZM

• Ingediende aanvraag voor RM/ZM (0 tot 6 weken) 

• Afgegeven RM/ZM (o tot 4 weken)

Actief Plaatsen – Voorkeuraanbieder leidend

• Cliënt woont nog thuis (0 tot 6 maanden)

• Tijdelijk andere aanbieder (0 tot 6 maanden)



Status en classificatie voor zorg thuis

Kleine uitbreiding wachtlijstbeheer

• Inzicht gewenst in wachtlijsten voor zorg thuis

Wat?

• Wachten op zorg thuis (mpt) aangeven via classificatie en status:
Wacht op Voorkeur/Wacht uit Voorzorg - Geen Aanvullende 
(woon)wens van toepassing



Ontwikkeling wachtenden 2022 (1)



Ontwikkeling wachtenden 2022 (2)



Digitale vragenuurtjes

• Iedere maand in kleine setting vragen stellen aan 

medewerkers Zorgkantoor 

• Én in gesprek gaan met andere zorgaanbieders

Aanmelden via website zorgaanbieders

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders


Wijzigingen Voorschrift Ztw,
aandachtspunten werkwijze

Miranda Zendman  /  Hetty Oude Booyink
team Registratie en Uitvoering 



Meerzorg nieuwe systematiek 
vanaf 01-10-2022

Voorschrift Zorgtoewijzing: Hoofdstuk 4.5

• Nieuwe formulieren: Rekentool en Inhoudelijk aanvraagformulier

• Recente formulieren en veel informatie te vinden op 
onze website zorgaanbieders 

• Beschikking Meerzorg

• Meerzorgprofiel, Jaarbedrag Meerzorg, Etmaalbedrag

• Declareren is ongewijzigd

• Groepsmeerzorg

• Vanaf 2023: Etmaalbedrag/Meerzorgprofiel per cliënt

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


Zorg ná de Geriatrische 
Revalidatiezorg (9VVb) (1)

CIZ heeft alleen een 9VVb geïndiceerd

• CIZ heeft tijdens intake bepaald dat de client behoort in de Wlz

• De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het aanvragen van 
een nieuw passend indicatiebesluit

• Voorschrift Ztw: 4.2, blz 153-154



Zorg ná de Geriatrische 
Revalidatiezorg (9VVb) (2)

CIZ heeft een 9VVb geïndiceerd met aansluitend een vervolg 
profiel (stapelindicatie)

• Als revalidatie is beëindigd, wordt een eventueel verblijf of MPT 
toegewezen op basis van het vervolg-profiel.

• Voorschrift Ztw, bijlage C: als een cliënt met zorgprofiel VV9B klaar is met 

revalidatie en in een verblijfs-setting woont. Het zorgprofiel VV9B kan dan eerder worden omgezet 
naar het geïndiceerde vervolg zorgprofiel (al opgenomen in hetzelfde indicatiebesluit).

• Volgens voorschrift ZTW mag er géén MPT worden toegewezen 
op basis van een 9VVb.



Logeren (1)

Voorschrift Ztw: 3.3.15.2
Zorgtoewijzingsproces voor logeren bij mpt (of pgb)

Logeren maakt altijd onderdeel uit van de leveringsvorm mpt of pgb en wordt niet aangevraagd via 
de leveringsvorm Verblijf. De leveringsvorm mpt of pgb geldt dus voor kortdurend logeren én voor 
een langere logeeropname of logeervakantie.

Eigen bijdrage Wlz : MPT/PGB

Aanspreekpunt

Krijgt een cliënt normaal gesproken zorg thuis via mpt, dan blijft de coördinator zorg thuis (CZT) 
tijdens de vakantieperiode het eerste aanspreekpunt voor de cliënt voor Wlz-zorg.



Logeren (2)

Rekenmodule

CZT vraagt percentage logeren aan in rekenmodule 

• Eerst bepalen hoeveel dagen cliënt gaat logeren op jaarbasis

• Daarna omrekenen wat ingevuld moet worden in 
rekenmodule per week = delen door 52

• Volgens voorschrift maximaal 156 etmalen op jaarbasis 

• dus in rekenmodule maximaal 3 etmalen (156 delen door 52)

Declareren

• Gebruik bij het declareren de prestatiecode 
die past bij het toegewezen zorgprofiel.
Voorschrift Ztw: 3.3.15.2: 
Declareren van logeren



Toeslag Maatwerk Logeeropvang

• Nieuw in 2023

• Doel: cliënt langer thuis wonen in eigen vertrouwde omgeving

Voorschrift Ztw: 3.3.15.2

Past het logeren niet in het basisbudget dat voor een cliënt beschikbaar is? Gebruik dan de toeslag 
Logeren om extra budget aan te vragen (zie paragraaf 3.3.12)

• Rekenmodule èn adviesformulier 2023

• Beoordeling door Zorginhoudelijk Adviseur

Logeren (3)



Wijziging leveringsvorm

Voorschrift Ztw: 2.7.3

De leveringsstatus Einde zorgvraag levert een zorgaanbieder aan bij beëindiging van een 
leveringsvorm of beëindiging van de (volledige) zorg bij een cliënt. 

• Het liefst ontvangen we een MUT-19 met AAT

• Mutatie/einde zorgvraag om de ene leveringsvorm te stoppen

• AAT om andere leveringsvorm aan te vragen

• Géén MUT-17–overplaatsing, dit bericht gaat niet naar het CAK

• Wijziging moet naar het CAK gestuurd worden, i.v.m. wijziging 
van eigen bijdrage Wlz



Hoe wijzig ik de dossierhouder? 

Situatie: cliënt is opgenomen bij aanbieder A, maar wil op de 
wachtlijst van aanbieder B 

• Aanbieder A doet een MUT17 (of een AAT) om verblijf-regulier 
over te zetten naar verblijf-regulier voor aanbieder B

• Aanbieder B is nu dossierhouder voor verblijf-regulier

• Aanbieder B doet een AAT en vraagt 1 dag later

Verblijf-overbrugging aan voor aanbieder A

• Aanbieder B blijft de dossierhouder

Er mag altijd maar één dossierhouder zijn in één tijdlijn



Rol CZT omzetten naar andere aanbieder

Als de Coördinator Zorg Thuis (CZT) stopt met de zorg en er 
zijn nog andere zorgaanbieders die wel zorg blijven leveren.

Voorschrift Ztw: 3.3.3.3, blz 116 

Is de vertrekkende zorgaanbieder ook de CZT? Dan stuurt hij via het Mutatie-bericht (AW39) niet 
alleen een MEZ, maar gelijktijdig ook een AAT. In de AAT vult hij het juiste % voor de overblijvende 
zorgaanbieder en geeft hij via het veld Coördinator zorg thuis aan dat deze aanbieder de rol van CZT 
overneemt. 

Situatie: 

CZT stopt per 10-12-2022 met de zorg, dan graag een MUT-19 per 
10-12-2022 en een AAT per 11-12-2022 voor de overgebleven 
zorgaanbieders en aangeven wie de nieuwe CZT moet worden. 



Verkeerde Bed

• Het ziekenhuis declareert deze ‘ligdagen’ bij het Zorgkantoor

• Staat gelijk aan ‘verblijf’ en mag dus niet overlappen met een MPT

• Declaratie Verkeerde Bed kan niet verwerkt worden als er een overlap 
is met zorgtoewijzing MPT (indien gedeclareerd: crediteren)

• Zorgkantoor gaat dit herstellen en brengt aanbieder op de hoogte.

• Casemanagement mag gedeclareerd worden tijdens 
ziekenhuisopname, maar niet tijdens een periode Verkeerde Bed. 
Daarom kan deze gedeclareerd worden op de laatste dag van de MPT-
toewijzing

• Wij geven dit door aan het CAK voor de juiste eigen bijdrage Wlz

Voorschrift Ztw: blz 50

Cliënt verblijft in het ziekenhuis, maar er is geen medische specialistische behandeling meer nodig 
(er is sprake van verkeerde bed problematiek vanaf het moment dat de cliënt is uitbehandeld). 

Op basis van een actuele Wlz-indicatie moet de cliënt doorstromen naar reguliere Wlz-zorg, zodat 
het ziekenhuisbed zo spoedig mogelijk beschikbaar komt voor een nieuwe cliënt.



Contactgegevens Menzis Zorgkantoor 

Meer weten over de langdurige zorg en de zorgvormen? Of andere vraag? 

Vragen over Registratie en Uitvoering en Declaratie? 

• Bekijk de veelgestelde vragen op de website;

• Stuur een notitie via het notitieverkeer (vecozo);

• Of bel onze afdeling Registratie en Uitvoering: 088 222 9000

Vragen over cliëntbemiddeling en wachtlijsten? 

• Bel onze afdeling Zorgadvies: 088 222 42 42

• Of gebruik het contactformulier op de website

Andere contactgegevens nodig? 

Ga naar menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders

https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/contact/telefoonnummers
https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/contact/contactformulier
https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/contact


Bedankt voor 
uw aandacht

Eigendomsrecht en geheimhouding

Deze presentatie is eigendom van Menzis Zorgverzekeraar N.V. (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is

vertrouwelijk. Het is niet toegestaan deze presentatie of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten)

maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij

derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele

eigendoms)rechten voor.

De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het

gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten.


