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Inleiding
We zijn een aantal maanden bezig met het vormgeven van een nieuwe systematiek die gebruikt kan
worden voor het aanvragen, beoordelen en verantwoorden van meerzorg. In deze periode is in
gezamenlijkheid met diverse stakeholders (VWS, NZa, CCE, Zorginstituut Nederland, VGN, ActiZ, de
Nederlandse GGZ, zorgaanbieders en zorgkantoren) veel besproken en veel gedaan.
Meerzorgprofielen
Na uitwerking en bespreking van meerdere scenario’s is gekozen om meerzorgprofielen vorm te gaan
geven als basis voor de financiering van meerzorg. Een meerzorgprofiel is, aansluitend op de ZZP’s, een
vast budget waarvoor de meerzorg geleverd moet worden. Er wordt per sector een beperkt aantal
profielen (bijv. laag – midden – hoog) vanuit inhoud opgebouwd en hier wordt een gemiddeld budget aan
gekoppeld. Hiernaast blijft er een mogelijkheid om maatwerk toe te passen voor die situaties die
uiteindelijk het hoogste profiel overstijgen.
Verwachte voordelen van de meerzorgprofielen zijn:
• Meerzorgprofielen sluiten aan bij het ZZP, dus geen extra verantwoording op uren.
• Meerzorgprofielen sluiten aan bij het zorginhoudelijk perspectief van de cliënt.
• Binnen de marges van het meerzorgprofiel bestaat de mogelijkheid om tussentijds op en af te
schalen, zonder dat de meerzorgaanvraag aangepast hoeft te worden.
• Zorgaanbieder heeft binnen de te bereiken resultaten vrijheid bij het inzetten van het profiel voor
directe cliëntgebonden tijd, indirecte tijd en indirecte kosten.
• Administratieve lastenverlichting voor zorgaanbieders en zorgkantoren.
Planning – verschuiving invoering meerzorgprofielen
We willen een kwalitatief goede nieuwe tool neerzetten, die toekomstbestendig is en waar iedereen
achter kan staan. Het goed neerzetten van de inhoud als basis voor de meerzorgprofielen vergt meer tijd
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dan in eerste instantie gedacht. Met alle stakeholders is besproken dat kwaliteit voor tijd gaat. Hierom is
besloten om de deadline voor invoering van de nieuwe systematiek te verplaatsen naar uiterlijk 1 juli 2022.
In oktober ontvangt u hier nadere informatie over.
Gevolgen voor invoering nieuwe systematiek
Het invoeren van de meerzorgprofielen heeft gevolgen voor nieuwe en aflopende aanvragen in 2022. U
ontvangt voor 1 oktober een bericht hoe we met de overgangsperiode omgaan. Basis is dat we u als
zorgaanbieder niet willen confronteren met extra administratieve lasten en de benodigde meerzorg
kwalitatief en doelmatig gegeven kan blijven worden.
Er verandert in de nieuwe systematiek niets aan de werkwijze van de meerzorgdialogen en
ontwikkeltrajecten
De afgelopen jaren hebben bewezen dat de meerzorgdialogen en ontwikkeltrajecten een goede bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg. Deze instrumenten houden we in stand houden.
Samen met het CCE en de zorgkantoren kunt u deze voor 2022 plannen.
Vervolg
We nemen u graag mee in de ontwikkelingen van de nieuwe systematiek. Op 5 oktober van 14.30-16.00u
organiseren zorgkantoren een digitale bijeenkomst waarin de voortgang besproken wordt. Deze
bijeenkomst is voor alle geïnteresseerden vanuit zorgaanbieders. U kunt zich hiervoor aanmelden door
een mail met naam, mailadres, organisatie en functie te mailen naar: teamwlz@zn.nl.
In de ochtend van 11 november organiseren ZN, CCE en VGN een Webinar meerzorg, hierin zal onder
andere aandacht zijn voor ethische dilemma’s bij meerzorgvraagstukken en de nieuwe systematiek.
Nadere informatie hierover volgt nog.

pagina 2 van 2

