
 

 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de volgende 

onderwerpen: 

 

- Wet privacy persoonsgegevens       

- Lijst voor de zit- en rug-ondersteuning 
versie 5 van  1 november 2017  

- Actuele berichten staan voortaan ook op 
onze website: www.vgz-zorgkantoren.nl 

- Welke optie past het best bij de duplicatie 
van een eerdere melding/aanvraag  

- Wat is het verschil tussen vervanging huidig 
onderstel en vervanging huidige rolstoel. 

- Hoe vraagt u een duwondersteuning of       
elektrische aandrijving aan als aanpassing  

-  Uw certificaat in ZorgInfo 

 

 

Wet privacy persoonsgegevens    

In het kader van ‘Wet privacy persoonsgegevens’ 

verzoeken wij u vriendelijk om communicatie 

betreffende  persoonlijke gegevens zoveel mogelijk 

via de chatfunctie in ZorgInfo te laten verlopen. 

Soms is dat niet mogelijk. In die gevallen vragen wij u 

om dan alleen de volgende gegevens aan ons door te 

geven:      

• annulering van een melding of aanvraag:  

- Machtigingsnummer (in geval van een 

melding) 

- Naam en geboortedatum van de verzekerde  

- Datum dat de melding / aanvraag is 

verstuurd naar het zorgkantoor 

- Zorgkantoor regio 

 

• overname vanuit de WMO of  

- Naam 

- Geboortedatum 

- Gegevens zoals vermeld in het protocol 

Daarnaast verzoeken wij u dringend om geen 

Burger Servicenummer (BSN) per mail te 

communiceren. In het kader van de ‘Wet privacy 

persoonsgegevens’ is het namelijk niet 

toegestaan dit via een onbeveiligde mail te 

versturen. 

Lijst voor de zit- en rugondersteuning versie 5 

dd 1 november 2017  

De nieuwste lijst voor de zit- en 

rugondersteuning versie 5 van 1 november 2017 

staat voortaan ook in de documentenbox in 

ZorgInfo.  

Actuele berichten staan voortaan ook  op onze 

website 

Voortaan kunt u belangrijke actuele zaken ook op 

onze website terugvinden. Als er bijvoorbeeld 

problemen zijn met de verwerking van 

declaraties of machtigingen proberen wij u 

hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen 

via onze website https://www.vgz-

zorgkantoren.nl/zorgaanbieders. Onder de kop 

Actueel staan al onze berichten betreft de 

huidige stand van zaken. Als u toch nog iets mist 

neem dan contact met ons op. 
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Welke optie past het best bij de duplicatie van 

een eerdere melding/aanvraag  

In onze vorige nieuwsbrief van mei 2018 

vertelden wij welke opties u kunt gebruiken als u 

een melding of aanvraag dupliceert in ZorgInfo. 

Voor sommigen was dit nog steeds niet helemaal 

duidelijk vandaar dat wij het nog eens 

aanstippen. Bij een duplicatie van een melding 

en/of aanvraag in ZorgInfo kunt u uit twee opties 

kiezen:  

Optie 1: Ik wil de indicatie herstellen, opnieuw 

indienen of iets toevoegen/verwijderen.  

Deze optie kiest u als u eerder een 

melding/aanvraag heeft gedaan, en die is fout of 

onvolledig. Hiermee geeft u dus aan dat de 

foutieve of onvolledige melding/aanvraag 

helemaal moet vervallen. Het duplicaat vervangt 

de foutieve melding/aanvraag. Geef in de 

toelichting bij het kopje duplicaatcontrole aan 

welke ZorgInfo moet worden 

ingetrokken/vervallen. Dit voorkomt vertraging in 

de verwerking van uw melding/aanvraag. Wij 

hoeven u dan geen vragen te stellen via de chat. 

Wij verwerken het duplicaat en trekken de oude 

foutieve of onvolledige melding/aanvraag in. Het 

machtigingsnummer van de oude foutieve 

melding/aanvraag vervalt hiermee en dat 

betekent dus dat de leverancier niet meer op dit 

nummer kan declareren. Als er op dit nummer 

toch al uitbetaald   is dan maken we hiervoor een 

terugvordering aan. Om deze problemen te 

voorkomen is het dus belangrijk dat u zo snel 

mogelijk een duplicaat indient.  

 

Optie 2: Ik wil een compleet nieuwe indicatie 

starten op basis van de informatie uit de oude 

indicatie.  

Deze optie kiest u als u nog een keer een 

hulpmiddel wilt aanvragen met dezelfde indicatie 

die u al in een vorige aanvraag heeft gebruikt. 

Bijvoorbeeld bij een melding voor een tweede 

paar therapeutische elastische kousen. Of bij het 

vervangen van een paar beensteunen aan een 

rolstoel omdat het vorige paar beensteunen niet 

meer goed is.   

 

Wat is het verschil tussen vervanging huidig 

onderstel en vervanging huidige rolstoel 

Er is wat verwarring ontstaan rondom de 

aanvragen voor een vervanging huidig onderstel 

en/of vervanging huidige rolstoel. Vervanging van 

huidig onderstel gebruikt u als er geen 

wijzigingen zijn van de opbouw, de configuratie 

blijft hetzelfde. Alle oude onderdelen worden van 

de oude rolstoel overgezet op het vervangende 

onderstel. U krijgt deze optie alleen als u een 

duplicaat maakt van de inzet van de huidige 

rolstoel. De opbouw is immers al bekend. 

Vervanging van de huidige rolstoel gebruikt u als 

het onderstel wijzigt én ook de opbouw van de 

rolstoel.  De configuratie   van de rolstoel wijzigt. 

 

Hoe vraagt u een duwondersteuning of 

elektrische aandrijving aan als aanpassing  

Het is belangrijk dat u voor deze aanvraag de 

juiste keuze maakt voor één van deze twee 

aanpassingen. U begint de aanvraag met de optie 

“aanpassing”. Als u dit kiest komt u meteen op 

het blad “aanpassing”. Op dit blad kiest u de 

optie “ Gewenste aanpassing op aanvullende 

producteisen; voortbewegen”. Hierna volgen er 

weer 3 keuzes namelijk “begeleidersbesturing 

handbewogen rolstoel”, “elektrische aandrijving 

zelfbeweger”, en “eenhandige aandrijving”.  

Hier kiest u de optie die voor u van toepassing is. 

Als u een elektrische duwondersteuning nodig 

heeft  voor de duwer van de rolstoel kiest u de 

optie begeleidersbesturing handbewogen 

rolstoel. Als u een elektrische aandrijving nodig 

heeft voor de cliënt zelf kiest u de optie 

elektrische aandrijving zelfbeweger. Regelmatig 

zien we dat de termen elektrische 

duwondersteuning en elektrische aandrijving 

verwisseld worden. Wat is nu het verschil tussen 

deze twee ondersteuningen?  Een elektrische 

duwondersteuning is alleen een ondersteuning 



 
 

voor degene die de rolstoel duwt. Dit valt onder 

de optie begeleidersbesturing handbewogen 

rolstoel. Het ontlast de begeleider van de cliënt 

die in de rolstoel zit. De cliënt zelf die in de 

rolstoel zit merkt niets van die ondersteuning. 

Een voorbeeld van zo’n ondersteuning is een 

Aura of Powersupport.  Een elektrische 

aandrijving zoals bijvoorbeeld een e-move, is echt 

voor de cliënt zelf die in de rolstoel zit. Deze 

ondersteuning zorgt ervoor dat de cliënt zichzelf 

makkelijk in zijn rolstoel kan voortbewegen. Het 

hoepelen wordt dan lichter voor de cliënt .   

Uw certificaat in ZorgInfo 

U heeft voor één of meerdere instellingen een 

certificaat voor ZorgInfo. Het kan zijn dat u zich 

voor een bepaalde instelling een lange tijd niet 

heeft hoeven aan te melden met uw certificaat in 

ZorgInfo. Als deze periode langer is dan 5 

maanden dan ontvangt u een mail van ZorgInfo 

om eenmalig weer in te loggen. 

Als u geen actie onderneemt dan verloopt uw 

certificaat en wordt de autorisatie voor de 

desbetreffende  instelling verwijderd uit ZorgInfo. 

Bent u aangemeld voor meerdere instellingen? 

Dan kan  het zijn dat u meerdere mailtjes 

ontvangt. Wij vragen u dan ook vriendelijk om 

actie te ondernemen als u geautoriseerd wilt 

blijven voor al deze instelling(en).  

Wat moet u doen? U logt in met het certificaat op 

de betreffende instelling. Dit is voldoende om 

weer voor een half jaar aanvragen of meldingen 

in te dienen. Voor iedere instelling herhaalt u dit 

proces. Bent u vergeten om de actie uit te 

voeren? Dan moet u een nieuw verzoek tot 

autorisatie indienen. De autorisatiebeheerder van 

de instelling handelt uw verzoek dan af.  

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens team Declareren mailadres: 

zkt.hulpmiddelen@vgz.nl telefoonnummer: 040-

2975599 


