Nieuwsbrief zorgaanbieders
Datum: januari 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!
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1. Release IWlz 2.0.1
Met invoering van de iWlz 2.0.1 per 1 januari 2019 is het volgende aangepast;
1.1 Aanpassing dossierhouder en coördinator zorg thuis

De rol van dossierhouder is beperkt tot de geldigheidsperiode van de reguliere zorgtoewijzing voor
Verblijf of VPT (OP regel 162). De rol van coördinator zorg thuis is beperkt tot de geldigheidsperiode
van de zorgtoewijzing voor MPT (OP regel 329). Door de implementatie van deze laatste OP regel
worden er met ingang van 2019 berichten afgekeurd met foutcode 9107. Als coördinator zorg thuis
kan er wel een aanpassing op de MPT aangevraagd worden maar deze blijft beperkt tot de
einddatum van de toewijzing. Na deze datum dient een dossierhouder of de geldende coördinator
zorg thuis een nieuwe AAT aan te vragen.
1.2 Verruiming reactietermijn MAZ/MUT

In het iWlz-berichtenverkeer geldt de afspraak dat zorgaanbieders binnen vijf werkdagen na
ontvangst van een nieuwe zorgtoewijzing op dat bericht moeten reageren met een Melding Aanvang
Zorg-bericht (MAZ) of met een Mutatiebericht (MUT). In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om
binnen deze termijn samen met de cliënt de zorgvraag in kaart te brengen en het gewenste
zorgarrangement vast te stellen. Gevolg is dat aanbieders in zo’n geval een bericht sturen, dat op tijd
is, maar waarvan de inhoud niet overeenkomt met de werkelijkheid. Om deze situatie zoveel
mogelijk te voorkomen, krijgen zorgaanbieders tien in plaats van vijf werkdagen de tijd om te
reageren op een nieuwe zorgtoewijzing waarvan de leveringsstatus niet binnen vijf werkdagen kan
worden vastgesteld.
1.3 Vervolg verruiming reactietermijn MAZ/MUT

In de overige situaties verandert niets. De zorgaanbieder levert bij voorkeur dezelfde dag, maar
uiterlijk binnen vijf werkdagen na aanvang zorg of einde zorgvraag een bericht aan. Ook een
aanvraag voor overbruggingszorg dient binnen vijf werkdagen vanaf de aanvang levering te worden
aangevraagd.
1.4 Aanpassing Extra Kosten Thuis (EKT)

In het berichtenverkeer is de codetabel aangepast waarin de
redenen voor de aanvraag van EKT zijn opgenomen.
• Opgroeiend, thuiswonend kind < 23 jaar (einddatum 31-12-2018)
• Ouder met thuiswonend kind < 18 jaar (einddatum 31-12-2018)
• Persoon met SOM, LG, en/of ZG beperking met betaalde arbeid of die opleiding/studie volgt
(einddatum 31-12-2018)
• Wlz-indiceerbaar (einddatum 31-12-2018)

• Extra kosten thuis
De bullits 1 t/m 4 krijgen als einddatum 31-12-2018. Na deze datum mogen deze codes niet meer in
het berichtenverkeer gebruikt worden.

2. Dossierhouder en coördinator zorg thuis
Door de implementatie van de nieuwe release staan in ons AZR systeem bij een aantal cliënten niet
de juiste ingang- en/of einddatum vermeld bij de coördinator zorg thuis en/of dossierhouder. Dit kan
alleen handmatig opgelost worden en er wordt druk gewerkt om dit met spoed aan te passen. Mocht
u in de tussentijd een afkeur ontvangen op een aangeleverd bericht neem dan telefonisch contact
met ons op.

3. Controle Wachtlijstregistratie
In tegenstelling tot onze mededeling in de nieuwsbrief van december 2018 is de
verzendtermijn van de wachtlijstregistratie als volgt; Vanaf januari 2019 ontvangt u iedere 1e week
van de maand de actief wachtenden.
U ontvangt de lijst niet actief wachtenden en niet wachtenden iedere 1e week van het
kwartaal.

4. Landelijk onderzoek Significant naar maatwerk van zorg
Het onderzoeksbureau Significant heeft vanuit VWS een opdracht gekregen om van december 2018
t/m zomer 2019 onderzoek te doen naar maatwerk van zorg zoals Meerzorg en de regeling Extra
Kosten Thuis (EKT). Deze regeling EKT is op 1 juli 2018 voor iedereen Wlz-cliënt opengesteld. In
december heeft het onderzoeksbureau interviews afgenomen met zorgkantoren en zorgaanbieders.
Momenteel worden per zorgkantoor maximaal 12 cliënten benadert of ze mee willen doen aan het
onderzoek. Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen dat dit onderzoek tot de zomer 2019
loopt. Het onderzoeksrapport wordt rond deze tijd opgeleverd en met jullie gedeeld.
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.

