Nieuwsbrief zorgaanbieders
Datum: januari 2020
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. Publicatie Voorschrift en rekenmodule 2020
Begin januari is het Voorschrift en rekenmodule 2020 gepubliceerd. Mocht u vragen of knelpunten
hebben, neem dan contact op met beleid.wlz@zorgenzekerheid.nl. We zullen de knelpunten
bundelen en doorzetten naar de landelijke werkgroep Voorschrift. Klik hier voor het Voorschrift en
de rekenmodule.

2. Let op bij wachtstatus aanpassen
Wanneer er een MUT wordt gestuurd gekoppeld aan de wachtstatus, moet ook gekeken worden
welke zorg op dat moment geleverd wordt. Het komt steeds vaker voor dat de wachtstatus
aangepast wordt naar ‘niet wachtend’ maar de MPT-overbrugging blijft staan. Het is de taak van de
dossierhouder om dit aan te passen.

3. Een cliëntondersteuner helpt de cliënt op weg
Om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten, is een campagne
gelanceerd: de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners zijn voor
mensen een gids in zorg en ondersteuning. Ze zijn goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden
en helpen mensen bij het vinden van passende zorg of ondersteuning. De campagne is een initiatief
van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door
het ministerie van VWS. Ga voor meer informatie de landelijke site cliëntondersteuning.co.nl.

4. GGZ naar de Wlz
Heeft uw cliënt een hele leven intensieve zorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig?
Dan komt deze zorg en ondersteuning in 2021 mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U of de
cliënt vraagt hiervoor in 2020 een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor
meer informatie ga naar de site van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

5. Hulpmiddelen naar de Wlz
Per 1-1-2020 is de wet gewijzigd. Aantal hulpmiddelen die voorheen uit de Wmo of Zvw werden
betaald, worden per 1 januari betaald vanuit de Wlz. Het zorgkantoor heeft deze taken uitbesteedt
aan NTAC. Voor meer informatie over dit onderwerp en het aanvraagprotocol van NTAC, ga nar de
site van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

6. PGB-tarieven minimumloon
In 2019 heeft minister De Jonge toegezegd dat de maximum tarieven in de Wlz per 1 januari 2020
met 1,82% verhoogd zouden worden. Echter kon de verhoging per 1 januari 2020 niet op een
verantwoorde manier worden uitgevoerd. Daarom heeft de minister besloten om de maximum
uurtarieven per 1 juli 2020 te verhogen. De maximum tarieven worden per die datum verhoogd met
3,64% in plaats van met 1,82% per 1 januari 2020. Als uw zorgverlener heel het jaar voor u werkt,
dan komt de verhoging op jaarbasis op hetzelfde uit. Vanaf 1 juli 2020 gelden de volgende maximum
tarieven voor het pgb Wlz:
• een formeel uurtarief van €65,29,
• een dagdeeltarief van €60,11 en
• een informeel uurtarief van €20,73.

7. Reisadvies 2030
Mid januari is een landelijk advies verschenen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende
ouderen ook in de toekomst op peil te houden. De landelijke Commissie Toekomst zorg
thuiswonende ouderen heeft dit advies geschreven. Ga voor meer informatie naar de site van het
zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

8. Prijs voor website zorgkantoor
Afgelopen zaterdag zijn de winnaars bekend gemaakt en wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat
de website van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid GOLD WINNER is in de categorie Website
Government van AVA Digital Awards. AVA Digital Awards is een internationale competitie voor
projecten van creatieve professionals op het gebied van concept, projectmanagement, design en
productie. Onze dank gaat uit naar de websitebouwer Redkiwi en marketingbureau afdeling online.
Ga voor meer informatie naar de site van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

9. Save the date: Sectoraal overleggen juni 2020
Zet het alvast in de agenda! Het halfjaarlijkse sectoraal overleg vindt plaats op dinsdag 23 juni voor
VG-sector en donderdag 25 juni voor VV-sector. Hierbij worden landelijke onderwerpen
gepresenteerd en wijzigingen in het voorschrift besproken. Voor beide dagen geldt van 15:00-17:00
met als locatie zorgkantoor Zorg en Zekerheid in Leiden.
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.

