
 
 
 

Vraag & Antwoord Themabijeenkomst 22-09-2022  
  
ALGEMENE OPMERKING  
Er zijn veel vragen binnengekomen die op een specifieke klantsituatie in gaan. Soms vragen speci-
fieke klantsituaties om maatwerk. Bij dergelijke situaties vragen we de zorgaanbieders om hiervoor 
individueel contact op te nemen met het Zorgkantoor. Zo kunnen we advies op maat geven.    
  
Informatie over logeren vind je:  

• In het Voorschrift Zorgtoewijzing   
• Op deze website: Logeeropvang (Wlz) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland   
• Op deze website: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepak-
ketten en volledig pakket thuis 2022 - BR/REG-22125c - Nederlandse Zorgautoriteit 
(overheid.nl)  

  
HIERONDER VIND JE ANTWOORDEN OP DE VRAGEN DIE TIJDENS DE THEMABIJEENKOMST GESTELD 
MAAR NIET (VOLLEDIG) BEANTWOORD ZIJN.  
  
Vraag: Mag een cliënt met een GGZ-w zorgprofiel gebruik maken van logeren?  
Antwoord: Met elk zorgprofiel binnen de Wlz kun je gebruik maken van logeren. Let erop dat je de 
prestatie kiest die met het zorgprofiel overeenkomt. Bij GGZ-w is dit code Z1004.  
  
Vraag: Waarom is de vertrekdag bij MPT boven budgettair en telt deze bij PGB mee in de max van 
156 nachten per jaar?  
Antwoord: Dat wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald.  
  
Vraag: Hoe dient een etmaal geregistreerd te worden? Dit i.v.m. tijd van binnenkomst en tijd van 
vertrek. Wat valt precies daarin?  
Er is een onderscheid tussen declaratieregels en de rekenmodule ter bepaling van de toewijzingsper-
centages.   
Bij declareren geldt dat de dag van opname alleen gedeclareerd kan worden indien de opname heeft 
plaatsgevonden vóór 20:00 uur. De dag van vertrek mag gedeclareerd worden en is niet afhankelijk 
van een vertrektijd.  
Voor de berekening van het toewijzingspercentage en de rekenmodule telt de vertrekdag niet mee. 
Je gaat uit van de overnachting.   
 

Vraag: Waarom gaan we uit van gemiddelden bij logeerzorg. Dit zorgt voor problemen bij de aan-
vraag, als opvolgend een aanbieder meer zorg nodig heeft, of als een klant overlijdt. BV: klant blijft 
14 dagen logeren in de vakantie en overlijdt 2 weken later.   
Antwoord:   
De logeerprestaties zijn declarabel gesteld vanuit een MPT. Hierdoor worden deze dus wel meegeno-
men in de achteraf controle ‘Overschrijding Zorgtoewijzingspercentage’.  Wij dienen er wel bij te be-
noemen dat deze echter sporadisch voorkomen op de controle lijsten.  
Ook voor deze prestaties geldt dat deze op het einde van het jaar worden uitgemiddeld. Om het ver-
schil tussen de weektarieven (vanuit de rekenmodule) en de dagtarieven te verklaren. Er wordt dus 
berekend met de standaard 52 weken op jaarbasis.   
Het is een bekend gegeven dat vlak voor het overlijden van een cliënt veelal meer zorg wordt gele-
verd. Wat vaak niet van tevoren en/of erna (gezien de zeer korte periode) met een AAT kan worden 
aangevraagd (ophoging van het percentage).   

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/logeeropvang-wlz
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_712213_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_712213_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_712213_22/1/


 
 
 
In dergelijke situaties (dus niet enkel m.b.t. de logeer producten) vragen wij de zorgaanbieder om 
n.a.v. de ontvangen achteraf controle contact met ons op te nemen. Dit via de berichtenbox van Ve-
cozo. Zodat men de specifieke casus op naam van de client kan melden/toelichten. Wij houden hier 
vervolgens rekening mee, veelal komen de regels op naam van een dergelijke client dan m.b.t. de 
achteraf controle uit coulance te vervallen.   
 

Vraag: Wat als iemand nou 7 dagen aaneengesloten komt logeren en de rest van het jaar niet 
meer? Verspreid je dit dan over de rest van het jaar of niet?  
Antwoord: Ja, dit kan. Je berekent als volgt wat je in de rekenmodule aanvraagt: dat is 7 dagen / 52 
weken (1 jaar) = 0,135 etmaal logeren per week. Dat rond je af en dan kom je op 0,2 etmalen. Dit 
plaats je in de rekenmodule, en dan zie je welk percentage dit van het totaalbudget inneemt. Mocht 
er voldoende ruimte zijn in het budget kun je ook tijdelijk een hoger percentage aanvragen (bijv. 1 
etmaal per week) voor een periode van ongeveer 2 maanden. Kortom: je bekijkt per klantsituatie wat 
mogelijk en praktisch is.   
 

Vraag: Wat als klant tijdens logeeropname gewoon naar dagbesteding gaat, houden zij dan ge-
woon hun MPT budget en kunnen zij zelf declareren ?   
Antwoord: Dagbesteding tijdens logeren is declarabel.  
 

Vraag: Kan VP geleverd worden door een andere zorgaanbieder tijdens logeren bijvoorbeeld bij 
specifieke wondzorg die het logeeradres niet kan leveren?  
Antwoord: Logeren is een all-in product. Het is niet de bedoeling om naast het logeren nog eens VP 
in te zetten en te declareren. Bij uitzonderlijke situaties kan met het Zorgkantoor contact worden ge-
zocht voor maatwerkoplossingen.   
 

Vraag: Als client 14 dagen komt logeren op gemiddeld 1 etmaal per week. Hoe moet dat admini-
stratief na zijn 14 dagen verblijf. MUT?  
Antwoord: Een zorgaanbieder hoeft geen MEZ te doen op een MPT, alleen als de cliënt is opgeno-
men (voor verblijf of in het ziekenhuis), of als de zorgaanbieder niet langer betrokken is. Als je ver-
wacht dat de cliënt in de toekomst nog eens gebruik zal maken van het logeren, dan mag de toewij-
zing gewoon open blijven staan.   
 

Vraag: Wat als een cliënt bijv. fysio ontvangt bij een logeeropvang. Hoe wordt deze bekostigd?  
Antwoord: Ontvangt de cliënt normaal gesproken behandeling (bijvoorbeeld fysiotherapie) vanuit de 
Zvw? Dan loopt dit ook tijdens het logeren via de zorgverzekeringswet.   
Ontvangt de cliënt normaal gesproken behandeling vanuit de Wlz? Dan loopt dit ook tijdens het loge-
ren via de Wet langdurige zorg. De prestatie behandeling kan ten tijde van het logeren apart gedecla-
reerd worden.   
 

Vraag: kun je vpt en mpt dan naast elkaar declareren? Regulier MPT en VPT naast elkaar kan niet 
i.v.m. eigen bijdrage.  
Antwoord: Volgens het Voorschrift Zorgtoewijzing zou je regulier VPT en regulier MPT aan dienen te 
vragen bij logeren. Regulier VPT en regulier MPT met beiden een MAZ kan op dit moment systeem-
technisch niet i.v.m. eigen bijdrage CAK. Afspraak voorlopig is VPT regulier aanvragen en voor het 
MPT maakt het Zorgkantoor een administratieve toewijzing aan. Hiervoor stuurt de zorgaanbieder 
een bericht naar het Zorgkantoor met het verzoek om deze administratieve toewijzing voor MPT aan 
te vragen i.v.m. logeren naast VPT. VPT regulier en MPT administratief kunnen beide in zorg gemeld 
zijn en gelijktijdig gedeclareerd worden. Dit is dus een tijdelijke werkwijze binnen VGZ Zorgkanto-
ren.   
 
 



 
 
 
Vraag: Hoe zit het met afwezigheidsdagen bij een VPT als de cliënt gaat logeren?   
Antwoord: Declareren van logeren bij VPT.  
• Als een cliënt gebruik maakt van het VPT en daarnaast periodiek (gaat) logeren wordt dit logeren 
naast het budget voor VPT vergoed;  
• De afwezigheid door logeren kan, net zoals tijdelijk verblijf bij familie, detentie of tijdelijke afwezig-
heid door vakantie, door de VPT-aanbieder gedeclareerd worden via de ingezette VPT-prestatie voor 
een cliënt. Dat kan voor maximaal 42 verlofdagen per kalenderjaar. Deze 42 dagen kunnen naar be-
hoefte voor een korte of langere periode aaneengesloten worden ingezet;  
• Deze afwezigheidsdagen voor het VPT tijdens logeren, worden alleen betaald als iemand, vooraf-
gaand aan zijn afwezigheid, al minimaal 14 dagen gebruik maakte van het VPT. Het VPT hoeft dan dus 
niet direct te worden beëindigd.  
 


