Nieuwsbrief zorgaanbieders
Datum: maart 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. Toelichting AAT aanvragen
Een aantal bovenregionale zorgkantoren hebben te maken met een fout in hun systeem. Hierdoor
worden aanbieders gevraagd om bij het indienen van een AAT ook de bestaande toewijzing Verblijf
mee te vegen. Dit betreft een tijdelijk probleem maar zal de komende periode nog niet opgelost
worden. Mocht u als aanbieder ook regelmatig berichten naar bovenregionale zorgkantoren sturen
dan dient u hier rekening mee te houden.

2. Nieuw verwerkingssysteem mondzorg Wlz
Via deze weg willen wij u alvast informeren dat wij binnenkort gaan overstappen op een nieuw
verwerkingssysteem voor de aanvraag machtigingen en declaraties mondzorg Wlz.
De precieze datum is nog niet bekend. We zijn op dit moment druk bezig om het systeem klaar te
maken om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Voor u verandert er niets! U dient uw aanvraag machtiging en/of declaratie nog steeds in via Vecozo.

3. Nieuws voor zorgaanbieders op onze website
Om onze zorgaanbieders/zorgprofessionals beter te kunnen informeren en faciliteren heeft het
zorgkantoor een aparte nieuwspagina gemaakt op onze website. Door deze nieuwspagina regelmatig
te bekijken blijft u op de hoogte van het nieuws en de evenementen van ons zorgkantoor. Ga voor
meer informatie naar de site van zorgkantoor Zorg en Zekerheid.
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.

