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Beste, 

 

Hierbij informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe 

systematiek intramurale meerzorg.  

 

Voortgang en ingangsdatum nieuwe systematiek 

Op dit moment wordt door alle stakeholders hard gewerkt zodat op 1 juli 2022 de nieuwe systematiek 

intramurale meerzorg in kan gaan. Half mei 2022 wordt de nieuwe systematiek met bijbehorende 

aanvraagformulieren gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u hiermee aan de slag. 

 

Zorgkantoren gaan tot 1 oktober 2022 coulant om  met de indieningstermijn voor her-aanvragen voor 

intramurale meerzorg  in verband met  de nieuwe systematiek 

Alle meerzorgbeschikkingen die vanaf 1 juli 2022 aflopen en waarvoor een her-aanvraag gedaan dient te 

worden kunnen vanaf het moment van publicatie middels de nieuwe systematiek ingediend worden.   

Normaliter dient u een her-aanvraag meerzorg minimaal 12 weken voor het verlopen van de huidige 

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

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

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

systematiek. 

 

Dien uw her-aanvraag zo spoedig mogelijk in en in ieder geval vóór de afloopdatum van uw huidige 

beschikking 

We vragen u wel om de her-aanvragen zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor afloop van de huidige  

beschikking naar uw zorgkantoor  toe te sturen. Voorbeeld: een her-aanvraag met ingangsdatum 1 juli 

2022 wordt vóór 1 juli 2022 ingediend bij uw zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt deze dan, waarbij 

de ingangsdatum 1 juli 2022 blijft.  
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Mocht u als zorgaanbieder met deze termijnen in de knel komen, dan kunt u contact met uw zorgkantoor 

opnemen om hierover een aparte afspraak te maken. 

 

Nieuwe aanvragen  

Een nieuwe aanvraag meerzorg wordt tot 1 juli 2022 ingediend via het huidige sjabloon en vanaf 1 juli 

2022 via de nieuwe systematiek.  

 

Reserveer 12 mei 2022 van 15.00-17.00u vast in uw agenda 

Dan vindt het webinar plaats waarin de nieuwe systematiek wordt gepresenteerd. Nadere informatie 

hierover volgt nog. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

    

  

 

 


