
 

 

 

 

met terugwerkende kracht kan wijzigen. Een 

dergelijke wijziging kan ervoor zorgen dat de 

client uiteindelijk helaas geen recht heeft op 

vergoedingen vanuit de Wlz. Terwijl uw 

declaratie(s) dan wel al zijn goedgekeurd en 

zijn uitbetaald. Doormiddel van de achteraf 

controles wordt u vervolgens verzocht dit te 

corrigeren. Dergelijke controles worden ook 

gehanteerd voor de Wlz-instellingen, die op 

basis van hun declaraties ook herstelacties 

dienen uit te voeren.  

 

Berichtenbox van Vecozo m.b.t. de verzending 

van deze achteraf controles 

In onze nieuwsbrief van juni 2021 hebben wij u 

verzocht toegang te regelen tot de  

berichtenbox van Vecozo, dit betreft een 

beveiligd portaal van Vecozo waarmee men 

berichten kan verzenden.  

Wij hopen dat u naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief  toegang tot de berichtenbox van 

Vecozo heeft geregeld. Indien u inmiddels 

inderdaad toegang heeft tot de berichtenbox, 

dan ontvangen wij graag per mail op het 

volgende mailadres ZKT.Declareren@vgz.nl  

hiervan een bevestiging met daarin de 

volgende gegevens: 

- AGB-code 

- Berichtenboxnaam  

 

 

Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van 

onze achteraf controles Mondzorg 2021, de 

volgende zaken m.b.t deze achteraf controles 

komen aan bod: 

• Achteraf controles Mondzorg Wlz; 

• Berichtenbox van Vecozo m.b.t. de 

verzending van de achteraf controles; 

• Aanspreekpunt bij het zorgkantoor; 

• Nuttige adressen en sites. 

 

Achteraf controles Mondzorg Wlz 

Vorig jaar juni heeft u van ons een nieuwsbrief 

ontvangen met daarin de aankondiging van de 

rechtmatigheidscontrole op Mondzorg, hiermee 

worden met terugwerkende kracht uw declaraties 

beoordeeld. De NZa verwacht van het zorgkantoor 

deze controle op rechtmatigheid. Binnenkort gaan 

wij  de eerste achteraf controles uitvoeren. De 

eerste achterafcontroles die door ons verstuurd 

gaan worden hebben betrekking op 

mondzorgbehandelingen die hebben 

plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2021 

t/m 31 december 2021.  Indien deze controles 

voor u van toepassing zijn dan ontvangt u vanuit 

ons een bericht via de Berichtenbox van Vecozo 

met een Excel bestand.  

Wat houden deze achteraf controles in:  getoetst 

wordt of dat wat u op naam van een client en op 

een specifieke behandeldatum heeft 

gedeclareerd, ook rechtmatig is. Oftewel had de 

client ten tijden van de mondzorgbehandeling 

daadwerkelijk recht op vergoedingen vanuit de 

Wlz. Reden dat wij deze controles ook achteraf 

uitvoeren, is omdat de Wlz indicatie van een client 
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Heeft u nog geen toegang  tot de berichtenbox 

van Vecozo dan verzoeken wij u dit zo spoedig 

mogelijk alsnog te regelen.  

Om te kunnen inloggen is uw huidige Vecozo 

certificaat toereikend. U kunt namelijk de 

autorisatie van dit certificaat uitbreiden, om 

toegang te krijgen tot de berichtenbox van 

Vecozo. Via de volgende link, vindt u meer 

informatie terug over de berichtenbox van 

Vecozo:  

https://www.vecozo.nl/diensten/berichtenbox

/  

U kunt ook hiervoor contact opnemen met de 

afdeling Support van Vecozo, men is bereikbaar 

op telefoonnummer: 013 - 46 25 641, van 

maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 

uur en op vrijdag van 09:00 tot 15:30 uur. 

Houdt u wel altijd uw AGB-code bij de hand!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanspreekpunt bij het zorgkantoor. 

Helpdesk declareren op clientniveau Wlz Uw 

vragen over digitaal declareren kunt u stellen 

via ZKT.Declareren@vgz.nl  

Telefoonnummer: 040-2975729 Bereikbaar op 

werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur  

 

Nuttige adressen en sites  

https://www.vgz-

zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/declareren/m

ondzorg 

 Op onze website vindt u alle relevante 

informatie terug m.b.t digitaal declareren van 

de mondzorg.  

https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaa

rden /MZ301-1.3  

Website met gegevens voor standaarden en 

uitwisselingen van het MZ301-en het MZ302 – 

bericht.  

https://www.vecozo.nl/diensten/  

Hier vindt u het Elektronisch declaratie portaal 

(EDP), het machtigingsportaal en Wlz raadpleeg 

functie terug 
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