
 

 
pagina 1 van 2 

 

 

 

Samenwerken aan goede en betaalbare meerzorg 

Graag informeren we u over de laatste stand van zaken met betrekking tot het sjabloon meerzorg 2021.  

 

In december 2020 hebben we u geïnformeerd over de werkwijze met het meerzorg sjabloon in 2021. 

Na die communicatie heeft VGN  begin dit jaar een extra onderzoek laten uitvoeren op het sjabloon 

meerzorg 2021. De uitkomsten hiervan zijn  in meerdere gesprekken uitvoerig besproken met ZN en de 

NZa. In deze gesprekken kwam nogmaals naar voren dat het huidige meerzorg sjabloon niet goed meer 

aansluit bij de bedoeling van de regeling meerzorg en bij de bekostigingssystematiek van de ZZP.    

 

Het doel van de meerzorgregeling is om te komen tot passende financiering voor de tijdelijke extra zorg 

die cliënten nodig hebben, omdat zij ten gevolge van hun zorgvraag het huidige zorgprofiel ruim 

overstijgen. De verrekening met de reguliere bekostiging is met het meerzorg sjabloon 2021 niet op een 

eenvoudige transparante manier te maken. We hebben u hierover in december geïnformeerd. 

 

Het meerzorg sjabloon is een hulpmiddel en blijft voor 2021 ongewijzigd 

Het meerzorg sjabloon is een hulpmiddel om financiering van de kosten van de extra zorg vast te stellen.  

Het uitgangspunt hierbij is dat een zorgaanbieder voldoende middelen krijgt om deze zorg goed te 

leveren. Samen willen we dat de cliënten die met hun zorgvraag het huidige zorgprofiel ruim overstijgen, 

passende zorg blijven ontvangen. Hierbij hebben we de gezamenlijke taak om de meerzorg regeling 

toekomstbestendig te houden.  

 

De aanvragen voor meerzorg kunt u naar ons toesturen volgens de gebruikelijke procedure. Wanneer u 

denk dat u benadeeld bent door de invaliditeit van het meerzorg sjabloon 2021 dan kunt u alleen over het 

jaar 2021 met uw zorgkantoor in gesprek. Samen kijken we dan naar een oplossing die recht doet aan 

kwaliteit en doelmatigheid.  

 

De energie ligt op de toekomst van meerzorg 

In de analyses van de afgelopen jaren signaleren we een forse toename van meerzorg. In gevoerde 

gesprekken met zorgkantoren, VGN en CCE hebben we vastgesteld dat we een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hebben om deze ontwikkeling te onderzoeken en waar mogelijk bij te sturen.  

 

We beschouwen 2021 als een overgangsjaar om in gezamenlijkheid te komen tot een nieuwe doelmatige 

systematiek voor het aanvragen van passende bekostiging van  zorgvragen die de reguliere financiering 

middels zorgprofielen overstijgen. Eind maart is hiervoor een start bijeenkomst geweest met VGN, ActiZ, 

een aantal zorgaanbieders, NZa, Zorginstituut Nederland en VWS. Aankomende periode worden alle 
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zeilen bij gezet om 1 september 2021 een nieuwe systematiek voor het aanvragen van meerzorg te 

publiceren.    

 

Heeft u nog vragen over meerzorg? 

Wij hopen u hiermee voldoende informatie gegeven te hebben. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht 

bij uw zorgkantoor of branchevereniging. 

 


