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Geachte bestuurder, 

 

De nieuwe systematiek meerzorg is bijna gereed. De systematiek en inhoud staan. Hierin zien we een goede 

verbetering ten opzichte van de oude systematiek.  

 

Na validatie van, met name, het financiële gedeelte hebben wij meerdere geluiden van zorgaanbieders 

ontvangen met de vraag om de ingangsdatum van de nieuwe meerzorg-systematiek uit te stellen.  

De reden hiervoor is dat er meer tijd voor de validatie van de systematiek nodig is en dat zorgaanbieders in de 

zomerperiode met een krappe bezetting te maken hebben. Wij delen het belang van een zorgvuldige validatie 

en implementatie van het nieuwe systeem en gaan daarom over tot uitstel. 

De ingangsdatum van de nieuwe meerzorg-systematiek wordt 1 oktober 2022 in plaats van 1 juli 2022 

  

Het verschuiven van de ingangsdatum geeft meer ruimte om de nieuwe meerzorg-systematiek vorm te geven 

en de validatie zorgvuldig te laten plaatsvinden. Daarnaast geeft het zorgaanbieders meer tijd om de nieuwe 

meerzorg-systematiek tot zich te nemen en in de organisatie te implementeren.  

Dit betekent het volgende:  
 

Tot 1-7-22 Tussen 1-7-22 en 30-9-22 Vanaf 1-10-22 

Nieuwe aanvragen individueel, met 

ingangsdatum… 

Sjabloon 2022 Sjabloon 2022  Nieuwe 

systematiek 

Heraanvragen individueel en groep, 

beschikkingen met einddatum… 

Zijn al automatisch 

verlengd 

Automatische verlenging 

met 3 maanden 

Nieuwe 

systematiek 

  

Nieuwe aanvragen individueel  

Wanneer u een nieuwe meerzorgaanvraag doet, gebruikt u tot 1 oktober 2022 het sjabloon 2022 en na 1 

oktober 2022 de nieuwe systematiek.  

 

Heraanvragen individueel en groep  

Wanneer een individuele of groepsmeerzorgbeschikking afloopt, is het afhankelijk van de einddatum van de 

beschikking wat u moet doen: 

 

Einddatum tussen 1-7-2022 en 1-10-2022 

Wanneer de einddatum van de aflopende beschikking ligt tussen 1-7-2022 en 1-10-2022 hoeft u niets te 

doen.  Er volgt een automatische verlenging van 3 maanden, tenzij:  

1. De beschikking niet meer passend is bij de zorgvraag: Wanneer er afbouw heeft plaatsgevonden 

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

heraanvraag doen. Dit kan met het meerzorg sjabloon 2022.  

2. 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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Einddatum na 1-10-2022 

Voor beschikkingen die aflopen vanaf 1-10-2022 kunt u een heraanvraag indienen middels de nieuwe 

systematiek. Normaliter dient u een heraanvraag minimaal 12 weken voor het verlopen van de huidige 

beschikking in bij het zorgkantoor. Deze termijn wordt tijdelijk losgelaten voor aflopende beschikkingen 

tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022. Deze tegemoetkoming geldt alleen voor de aflopende 

meerzorgbeschikkingen in dit tijdvak en is eenmalig vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe 

systematiek.  

 

Het webinar op 13 mei gaat door 

De nieuwe meerzorg-systematiek op zich staat. De validatie zal naar verwachting niet tot grote aanpassingen 

leiden. Tijdens het webinar presenteren wij de nieuwe tijdslijnen. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

H.M.J. Raaijmakers 

manager Sector Gehandicaptenzorg 

 


