Nieuwsbrief zorgaanbieders
Datum: februari 2019
Bijna elke maand ontvangt u van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid een nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws en de landelijke ontwikkelingen.
Veel leesplezier!

Inhoudsopgave
1. Sectorale overleggen
2. Brief Samenloop
3. Oplegging eigen bijdrage

1. Save the date sectorale overleggen
Twee keer per jaar vinden de sectorale overleggen plaats op het zorgkantoor Zorg en Zekerheid,
waarbij de landelijke wijzigingen betreffende het voorschrift zorgtoewijzing worden besproken.
Via deze weg willen we de data voor 2019 alvast aan jullie kenbaar maken. U hoeft zich nog niet aan
te melden maar noteer de data alvast in uw agenda. Halverwege mei ontvangt u meer informatie
voor de overleggen in juni.
• Dinsdag 25 juni van 14:30-16:30u, VV-sector,
• Donderdag 27 juni van 14:30-16:30u, VG-sector,
• Dinsdag 19 november van 14:30u-16:30u, VV-sector
• Donderdag 21 november van 14:30-16:30u, VG-sector

2. Brief samenloop
Op donderdag 21 februari 2019 heeft het zorgkantoor Zorg en Zekerheid een brief gestuurd naar alle
Wlz-aanbieders, wat gaat over de overdracht van hulpmiddelen voor Wlz-cliënten met verblijf en
behandeling in 2019. Deze brief is met de post verstuurd maar via deze nieuwsbrief ook digitaal
verkrijgbaar. In de brief staat een samenloop-proces uitgeschreven, wat de zorgaanbieders en het
zorgkantoor moeten doen om juiste gegevens aan te leveren. We adviseren om de bijgevoegde brief
bij de juiste personen van uw organisatie onder de aandacht te brengen.

3. Oplegging eigen bijdrage
Naar aanleiding van een casuïstiek rondom een oplegging eigen bijdrage willen we hier nogmaals
aandacht aan besteden. Sommige zorgaanbieders zijn in de veronderstelling dat als er geen
declaratie wordt ingediend bij het zorgkantoor dat er ook geen eigen bijdrage wordt opgelegd bij een
klant. Dit is niet hoe het werkt. Het CAK ontvangt gegevens van klanten via diverse ketenpartners.
Gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren. U kunt het hele proces oplegging eigen bijdrage hier
terugvinden. Het is dus heel belangrijk dat deze administratie klopt en dat er op tijd een melding
aanvang zorg en een melding einde zorgvraag bij ons wordt aangeleverd. Ga naar de site van het CAK
voor meer informatie.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar
redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. U ontvangt deze e-mail omdat u heeft aangegeven op de
hoogte te willen blijven van de activiteiten van het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Wilt u geen emails meer ontvangen? Neem dan contact met ons op via redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

