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Inleiding
Naar aanleiding van ons bericht van 20 september jl. met betrekking tot de nieuwe systematiek intramurale
meerzorg delen we graag de volgende informatie.
Algemeen
We zijn een aantal maanden bezig met het vormgeven van een nieuwe systematiek die gebruikt kan worden voor het
aanvragen, beoordelen en verantwoorden van intramurale 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. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe systematiek en
zoals eerder aangegeven verwachten we dat deze uiterlijk 1 juli 2022 geïmplementeerd is.
Gevolgen invoering nieuwe systematiek voor nieuwe en aflopende aanvragen
Het invoeren van de nieuwe systematiek heeft gevolgen voor nieuwe en aflopende aanvragen in 2022. We willen u als
zorgaanbieder niet confronteren met extra administratieve lasten en willen dat de benodigde meerzorg kwalitatief
en doelmatig ingezet kan blijven worden. Hieronder de werkwijze die we hierbij hanteren:
1.

Nieuwe en her-aanvragen 2021
Wanneer u in het laatste kwartaal van 2021 nog een nieuwe of een her-aanvraag heeft dan kunt u hiervoor
het sjabloon 2021 gebruiken.

2.

Her-aanvragen individuele meerzorg 1-1-2022 tot 1-7-2022
Alle lopende besluiten voor de individuele meerzorg met een einddatum tussen 1-1-2022 en 1-7-2022
worden verlengd met minimaal 6 maanden. Het zorgkantoor communiceert nog over hoe dit praktisch in
zijn werk gaat. Ook rondom de invloed van de veranderingen van de kwaliteitsgelden 2022 in relatie tot
meerzorg in de sector verpleging & verzorging.
De verlenging is wel onder voorbehoud van het melden van afbouw of beëindiging van de meerzorg.
Wanneer er afbouw heeft plaatsgevonden vragen wij u wel om een her-aanvraag te doen. Dit kan met het
meerzorg sjabloon 2022. Bij beëindiging meldt u dit via de normale weg.
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3.

Her-aanvragen groepsmeerzorg
Voor de groepsmeerzorg kunt u een her-aanvraag doen met behulp van het meerzorg sjabloon 2022, deze
zal op de normale wijze beoordeeld worden en voor de reguliere termijn afgegeven worden.

4. Lopende beschikkingen tot na 1-7-2022
Voor meerzorgbeschikkingen die aflopen na 1 juli 2022 hoeft u niets te doen. Zodra u hier de her-aanvraag
moet gaan doen is de nieuwe systematiek van toepassing.
5.

Nieuwe aanvragen 1-1-2022 tot 1-7-2022
Nieuwe meerzorg aanvragen vanaf 1-1-2022 kunt u tot het moment van de start van de nieuwe systematiek
aanvragen met behulp van het meerzorg sjabloon 2022. Per aanvraag zal een logische duur van de
beschikking bekeken worden, waarbij het streven is zo snel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe
systematiek.

Meerzorgsjabloon 2022
Het meerzorgsjabloon 2021 is geïndexeerd en wordt voor het eerste half jaar beschikbaar gesteld als
meerzorgsjabloon 2022 voor nieuwe aanvragen. Er verandert niets aan de onderliggende methodiek. Vanaf de week
van 11 oktober 2021 is deze beschikbaar op de site van de zorgkantoren.
Maatwerkafspraken
Als u in 2021 specifieke afspraken heeft met betrekking tot meerzorg, bespreekt u deze met uw eigen zorgkantoor.
We behouden de meerzorgdialogen en ontwikkeltrajecten in de nieuwe systematiek
De afgelopen jaren hebben bewezen dat de meerzorgdialogen en ontwikkeltrajecten een goede bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Deze instrumenten houden we in stand. Wanneer dit
van toepassing is kunt u samen met het CCE en de zorgkantoren deze voor 2022 al plannen.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de nieuwe meerzorgsystematiek
We nemen u graag mee in de ontwikkelingen van de nieuwe systematiek. Op 5 oktober 2021 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 2021 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. U kunt zich ook hiervoor aanmelden door een mail met naam, mailadres, organisatie en functie te
mailen naar: teamwlz@zn.nl.

Met vriendelijk groet,
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