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Onderwerp:  startdatum nieuwe systematiek 

meerzorg 

Tilburg, 20 juli 2022 

 

 

Beste bestuurder, 

 

Met deze brief informeren wij u  over de procedure en startdata van de nieuwe systematiek meerzorg. 

  

Nieuwe aanvragen vanaf 1-10-2022 op basis van de nieuwe systematiek 

Nieuwe aanvragen moeten vanaf 1-10-2022 worden aangevraagd op basis van de nieuwe systematiek.  

Tot 1-10-2022 kunnen zorgaanbieders voor nieuwe aanvragen gebruik maken van de oude (huidige) 

systematiek. Startdatum 1-10-2022 voor nieuwe aanvragen geeft zowel zorgaanbieders als zorgkantoren de 

mogelijkheid om alvast ervaringen op te doen met de nieuwe systematiek voor meerzorg.  

  

Her-aanvragen individueel vanaf 1-1-2023 op basis van de nieuwe systematiek 

Voor her-aanvragen gaat de systematiek in per 1-1-2023.  Alle her-aanvragen met oorspronkelijke einddatum 

tussen 1-1-2022 en 31-12-2022 worden met 1 jaar verlengd vanaf de oorspronkelijke einddatum van de 

beschikking; dat wil zeggen, de einddatum voordat we zijn gaan verlengen.  

De beschikkingen met einddatum tot 1-7-2022 zijn reeds met 1 jaar verlengd. De beschikkingen met einddatum 

1 juli tot en met 31 december 2022 zullen in totaal ook met 1 jaar worden verlengd. 

Het verlengen van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke einddatum heeft als voordeel, voor zowel zorgaanbieders als 

het zorgkantoor, dat de spreiding van de aflopende beschikkingen behouden blijft, zoals het voorheen was. 

  

Her-aanvraag groepsmeerzorg vanaf 1-1-2023 op basis van de nieuwe systematiek 

Voor groepsmeerzorg zijn in 2022 de beschikkingen veelal verlengd tot 1-1-2023. Voor deze groepen is de 

instroom  datum in het nieuwe systeem 1-1-2023. We houden hierbij wel rekening met de aanlever termijn van 

de her-aanvragen.  Een her-aanvraag voor groepsmeerzorg kan tot 31 januari ingediend worden. De 

toekenning zal dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 ingaan.  

  

Wijzigingen zorginhoud, declaraties en beëindiging meerzorg 

• We gaan ervanuit dat alleen de geleverde zorg gedeclareerd wordt en dat deze bij een eventuele materiële 

controle te herleiden is naar de meerzorg vraag en de afgegeven beschikking.  

• Wanneer de beschikking niet meer passend is bij de zorgvraag en/of er afbouw heeft plaatsgevonden 

vragen wij u om wel een her-aanvraag te doen. Ook wanneer er extra zorginzet nodig is, kunt u een her-

aanvraag doen.  

• Bij beëindiging: u meldt dit via de normale weg. Een verlenging van de huidige beschikking is in deze 

situaties dus niet van toepassing. 
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Aanvullende informatie vragenlijsten 

Recent zijn de vragenlijsten voor meerzorg en het beleid op onze website gepubliceerd. Om de werkdruk te 

verminderen adviseren we om hier alvast mee aan de slag te gaan en niet te wachten tot de rekentool 

beschikbaar is. Deze komt uiterlijk 1 september beschikbaar. Graag willen we nog benadrukken dat de 

handleiding hierbij een richting geeft maar niet 1 op 1 overgenomen dient te worden in het beantwoorden van 

de vragen. In het kader van administratieve lastenverlichting gaat het om de essentie en het onderscheidend 

vermogen waarom meerzorg nodig is. 

  

  

Wij verwachten u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Wilt u deze brief ook doorsturen naar de 

medewerkers in uw organisatie die betrokken zijn bij het dossier meerzorg?  

 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
H.M.J. Raaijmakers 

manager Sector Gehandicaptenzorg 

 

https://www.cz-zorgkantoor.nl/zorgaanbieder/zorg-leveren/meerzorg-voor-zorgaanbieders

