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Onderwerp:  Overbruggingsperiode meerzorg tot nieuwe 

systematiek 

Tilburg, 22 oktober 2021 

 

 

Geachte directie, 
 

De afgelopen weken heeft CZ zorgkantoor u per brief meerdere keren geïnformeerd over de ontwikkelingen 

rondom het nieuwe systematiek intramurale meerzorg.  

Op dit moment wordt er door alle stakeholders hard gewerkt aan de nieuwe systematiek voor intramurale 

meerzorg en zoals eerder aangegeven verwachten we dat deze systematiek uiterlijk 1 juli 2022 

geïmplementeerd is. 

 

Door middel van deze brief informeert CZ zorgkantoor u over de wijze waarop uw organisatie om dient te gaan 

met een eventuele (her)aanvraag voor een cliënt met een meerzorgvraag tijdens de overbruggingsperiode. 

In het onderstaande schema kunt u zien welke welk sjabloon van toepassing is voor de aanvraag van meerzorg 

tijdens de overbruggingsperiode of dat er sprake is van een verlenging van de huidige beschikking.  

 

 

 Methode 

Type aanvraag m.i.v. 1-11-2021 31-12-2021  

– 1-7-2022 

 

Na 1-7-2022 

Nieuwe aanvragen individueel Sjabloon 2022 Sjabloon 2022 Nieuwe systematiek 

Nieuwe aanvragen groep Sjabloon 2022 Sjabloon 2022 Nieuwe systematiek 

Her aanvragen individueel, 

beschikkingen met einddatum ….. 

 

Sjabloon 2022 Automatische 

verlenging met 1 

jaar * 

Nieuwe systematiek 

Her aanvragen groep  Sjabloon 2022 Sjabloon 2022 Nieuwe systematiek 

 

 

Nieuwe aanvragen individueel 

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

nieuwe systematiek. Per nieuwe aanvraag meerzorg zal een logische duur van de beschikking bekeken 

worden, waarbij het streven is zo snel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe systematiek.  
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Nieuwe aanvragen groep 

Wanneer u een nieuwe aanvraag voor groepsmeerzorg wilt doen die ingaat per 2022, gebruikt u hiervoor het 

sjabloon 2022. Groepsmeerzorg kan slechts één maal per jaar aangevraagd worden. Groepsmeerzorg startend 

per 2023 wordt  aangevraagd middels de nieuwe systematiek.  

 

Heraanvragen individueel 

Wanneer een individuele meerzorgbeschikking afloopt, is het afhankelijk van de einddatum van de beschikking 

wat u moet doen. Met een einddatum vóór 31-12-2021 dient u een heraanvraag in m.b.v. het sjabloon 2022. 

Voor individuele meerzorgbeschikkingen die aflopen ná 1-7-22 kunt u een heraanvraag indienen middels de 

nieuwe systematiek.    

Wanneer de einddatum van de aflopende beschikking ligt tussen 31-12-2021 en 1-7-2022 hoeft u niets te doen, 

met uitzondering van 3 situaties*:  

1. Voor cliënten met een dagtarief meerzorg boven €500,- wordt de beschikking niet automatisch 

verlengd. Voor deze cliënten verzoeken wij u om een heraanvraag te doen middels het sjabloon 2022. 

2. Niet passende beschikkingen: 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. 

3. Bij beëindiging meldt u dit via de normale weg.  

Een verlenging van de huidige beschikking is in deze situaties dus niet van toepassing.  

 

Bij de automatische verlenging van de meerzorgbeschikking ontvangt u kort voor de einddatum een nieuwe 

beschikking. Het bedrag per client per dag wordt niet aangepast.  

 

Heraanvragen groep 

Wanneer u een heraanvraag voor groepsmeerzorg wilt doen, gebruikt u hiervoor het sjabloon 2022. Dit geldt 

voor alle heraanvragen groepsmeerzorg met een beschikking die afloopt tot 1-7-2022. Vanaf 1-7-2022 gebruikt 

u de nieuwe systematiek.  

Heraanvragen groepsmeerzorg zullen op de normale wijze beoordeeld worden en voor de reguliere termijn 

afgegeven worden.  

 

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. In 

tegenstelling tot eerdere communicatie verwachten wij dat het meerzorgsjabloon rond 1 november op onze 

website wordt gepubliceerd. De NZa past de tarieven aan als gevolg van de verhoging van de salarissen van de 

medewerkers in de zorg, zoals meegedeeld op Prinsjesdag. De NZa publiceert naar verwachting medio oktober 

de nieuwe tarieven, zodat de impact hiervan wordt opgenomen in het meerzorgsjabloon 2022.  

 

Uiterlijk in de laatste week van oktober vindt u de aangepaste planning op de website van CZ zorgkantoor.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

H.M.J. Raaijmakers 

manager Sector Gehandicaptenzorg 


