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Geachte heer, mevrouw,  
 
Eerder dit jaar informeerden wij zorgverleners in de wijkverpleging en eerstelijnsverblijf over de 
samenloopcontroles door zorgverzekeraars. Vanaf 1 april 2018 wordt gecontroleerd of 
declaraties voor verleende zorg op de goede plaats worden ingediend: in de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) of in de Wet langdurige zorg (Wlz).  
 
De planning voor een deel van deze controles is gewijzigd. Met dit bericht geven wij u graag een 
update.     
 
Controles op samenloop  
Voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf is er in twee situaties sprake van samenloop:  

1. Vanaf 1 april 2018 wordt er gecontroleerd of er zorg wordt gedeclareerd voor een cliënt 
met ‘verblijf en behandeling’ in een Wlz-instelling. Zorgverzekeraars keuren deze 
declaraties af sinds 1 april 2018.  

2. Vanaf 1 april 2018 wordt er gesignaleerd of er zorg wordt gedeclareerd voor een cliënt 
met een geldige Wlz-indicatie. Ook deze zorg moet gedeclareerd worden in de Wlz. De 
signalering houdt in dat de betrokken zorgverleners in de Zvw en Wlz geïnformeerd 
worden over de samenloop zodat de zorg vanuit de Wlz gecontinueerd kan worden.  
 

Verlenging signaleringsperiode tot 1 augustus 2018 
De genoemde signaleringsperiode (voor de hiervoor genoemde situatie 2) zou aflopen op 1 juli 
2018. In overleg met de zorgverzekeraars is recent besloten om deze signaleringsperiode te 
verlengen tot 1 augustus 2018.  Het doel hiervan is dat zorgverleners voldoende tijd hebben om 
de zorg voor alle betrokken cliënten te continueren in de Wlz. Vanaf 1 augustus 2018 wijzen 
zorgverzekeraars declaraties af voor zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie.  
 
Wat betekent deze verlenging voor zorgverleners?  
Het is belangrijk dat zorgverleners regelen dat de zorg voor alle cliënten met een Wlz-indicatie 
vanuit de Wlz wordt georganiseerd.  Is dat al gebeurd? Dan is er geen actie noodzakelijk en kan 
zorg gedeclareerd worden bij het regionale zorgkantoor. Hebben of krijgen zij nog cliënten in 
zorg met een Wlz-indicatie waarvoor nog wijkverpleging of eerstelijnsverblijf wordt gedeclareerd 
bij de zorgverzekeraar? Dan is actie nodig, want 1 augustus 2018 is de deadline om deze zorg 
vanuit de Wlz te organiseren.  

  

  

  

   

 

  

Onderwerp Verlenging signaleringsperiode samenloop bij cliënten met een Wlz-indicatie  

Datum 22 juni 2018   

Contactpersonen  Pieter Algra, Johan Boonstra 



 

  pagina 2 van 2 

Dit zijn de mogelijkheden  
Willen cliënt en zorgverlener dat de zorgverlener de zorg blijft verlenen? Dan dient voortaan 
gedeclareerd te worden in de Wlz. Hiervoor is een Wlz-overeenkomst met het zorgkantoor nodig 
en een toewijzing voor deze cliënten. Er is nog geen Wlz-overeenkomst?  

• Er kan een Wlz-overeenkomst met het regionale zorgkantoor worden gesloten. 
Zorgverleners kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling Zorginkoop van het 
betreffende zorgkantoor (zie www.zn.nl/zorgkantoren).   

• De zorgverlener wordt onderaannemer bij de Wlz-dossierhouder van de cliënt. Wie de 
dossierhouder is, kan worden nagevraagd bij de cliënt of bij het zorgkantoor in de regio 
waar de cliënt woont. 
 

Blijft een zorgverlener de zorg niet verlenen? Dan dient de zorg te worden overgedragen aan de 
Wlz-dossierhouder van de cliënt. Wie dat is, kan worden nagevraagd bij de cliënt of bij het 
zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont.  
 
Zo kan samenloop in de toekomst worden voorkomen 
Zorg ervoor dat duidelijk is of cliënten een Wlz-indicatie hebben en declareer in dat geval in de 
Wlz. Vraag dit na bij de cliënt of bij de mantelzorger. Bij twijfel of onduidelijkheid over de Wlz-
indicatie kan contact worden opgenomen met het regionale zorgkantoor. Een overzicht van 
zorgkantoren is te vinden op www.zn.nl/zorgkantoren. Helaas kunnen zorgverleners zelf nog niet 
nagaan in een systeem of een cliënt een Wlz-indicatie heeft. Het ministerie van VWS werkt aan 
wetgeving om passende informatievoorziening in de toekomst wél mogelijk te maken.  
 
Vragen?  

• Kijk op www.zn.nl/samenloop voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde 
vragen.  

• Vragen over het declareren van zorg in de Wlz? Bel dan met het regionale zorgkantoor. 
Kijk op www.zn.nl/zorgkantoren voor een overzicht van zorgkantoren en 
contactgegevens. 

 
In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pieter Algra      Johan Boonstra 
Beleidsadviseur Juridische Zaken    Beleidsadviseur Langdurige Zorg 
p.algra@zn.nl       j.boonstra@zn.nl  
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