
 

 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over: 
 

• Wanneer heeft cliënt recht op vergoeding 

mondzorg vanuit de Wlz?; 

• Wanneer dient er een machtiging aangevraagd 

te worden?; 

• Reiskosten 2023; 

• Doorgeven AGB code nieuwe behandelaar; 

• Doorgeven nieuwe of gewijzigde IBAN; 

• Achterafcontrole Mondzorg Wlz ; 

• Vecozo berichtenbox; 

• Top 5 retourcodes; 

• Aanspreekpunt bij het zorgkantoor; 

• Nuttige adressen en sites. 

 
Wanneer heeft cliënt recht op vergoeding mondzorg 
vanuit de Wlz? 
 
Alleen als een cliënt in een Wlz-instelling verblijft en 
van die instelling verblijf met behandeling krijgt, is 
tandheelkundige zorg onderdeel van de Wlz-zorg die de 
instelling moet bieden. De kosten van de tandarts en 
andere mondzorg worden dan vanuit de Wlz betaald. 
Dus als een cliënt thuis Wlz-zorg krijgt, dan wordt 
mondzorg niet vanuit de Wlz geboden en niet betaald. 
Ook als een cliënt Wlz-zorg krijgt in een instelling 
zonder dat hij Wlz-behandeling krijgt, wordt mondzorg 
niet vanuit de Wlz geboden en betaald. Neemt u bij 
twijfel telefonisch contact met ons op, wij kunnen dit 
voor u nakijken.   

 
Wanneer dient er een machtiging aangevraagd te 
worden? 
 
Er zijn bepaalde materiaal en techniekkosten waarvoor 
geldt dat er vanaf een bepaald bedrag een machtiging 
aangevraagd dient te worden alvorens de behandeling 
kan plaatsvinden en er gedeclareerd kan worden. 
Welke UPT-codes dit betreffen kunt u vinden in de 
MZ301 Wlz Hulptabellen op het tabblad 
MTMaximaalMachtigingVrij. Daarnaast zijn er 

behandelingen waarvoor er altijd eerst een 
machtiging aangevraagd dient te worden. Welke 
UPT-codes dit betreffen kunt u vinden in de MZ301 
Wlz Hulptabellen op het tabblad MachtigingVereist. 
In de meest recente MZ301 Wlz Hulptabellen is een 
nieuw tabblad toegevoegd: 
MachtigingVereistBinnen5 jaar. Op dit tabblad 
staan UPT-codes vermeld waarvoor geldt dat indien 
deze opnieuw worden gedeclareerd binnen 5 jaar 
er eerst een machtiging dient te worden 
aangevraagd. Via de volgende link kunt u de 
meest recente MZ301 Wlz hulptabellen 
raadplegen op onze website: 
www.vgz-
zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/declareren/mo
ndzorg 
 
Houd er rekening mee indien u geen einddatum 
door geeft in uw aanvraag een machtiging wordt 
afgegeven met een looptijd van 1 jaar. 
 
Voor orthodontie geldt dat een machtiging altijd 
vereist is. In principe wordt een machtiging voor 
orthodontie afgegeven met een looptijd van 2 jaar. 
Hierna dient een verlenging met een nieuwe 
begroting aangevraagd te worden. 

 
Reiskosten 2023  
 
Wij hebben begrepen vanuit een aantal collega’s 
van u dat er zorgkantoren zijn die het tarief voor 
prestatie WRK001 (Reiskosten per km) voor 2023 
hebben aangepast van €0,28/km naar €0,37/km. 
Dit betreft geen landelijke aanpassing, er zijn een 
aantal zorgkantoren die zelf het tarief hebben 
aangepast.  Voor VGZ zorgkantoren geldt deze 
aanpassing niet. VGZ zorgkantoren hanteert een 
tarief van €0,28/km.  
 
Doorgeven AGB code nieuwe behandelaar 
 
Er is geen koppeling tussen ons declaratiesysteem 
en het Vektis AGB code register. Dit betekent dat 
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als er een nieuwe AGB code van een zorgverlener 
aan uw praktijk of instellingscode wordt toegevoegd 
en geregistreerd wordt in Vektis deze niet 
automatisch wordt vastgelegd in ons 
declaratiesysteem. Wij verzoeken u bij een nieuwe 
AGB code van een zorgverlener dit telefonisch of 
via het volgende mailadres aan ons door te geven: 
ZKT.Declareren@vgz.nl. Indien er sprake is van 
een wijziging van uw praktijkcode dan verzoeken 
wij u dit altijd per mail aan ons te melden. 

 
Doorgeven nieuwe of gewijzigde IBAN 
 
Het doorgeven van een nieuwe, of wijzigingen in 
een bestaande IBAN willen wij vanaf nu op een 
veiligere manier laten plaatsvinden, dit middels een 
bankbrief. Wanneer u (gewijzigde) IBAN gegevens 
m.b.t uw mondzorg declaraties wilt doorgeven, zal 
dit op de volgende manier aangeleverd moeten 
worden: 

- Een brief van uw zorginstelling op 

briefpapier met daarop uw logo 

- Adres 

- KVK gegevens 

- Bank gegevens + IBAN 

- AGB 

- Ondertekend door een praktijkhouder 

U kunt deze bankbrief mailen naar 
ZKT.Declareren@vgz.nl. 
 
Achterafcontrole Mondzorg Wlz 
  
De Nza verwacht van het zorgkantoor controle op 
rechtmatigheid. Het zorgkantoor voert deze 
controles uit middels achteraf controles. Medio 
mei/begin juni ontvangt u van ons de 
achterafcontroles die betrekking hebben op 
mondzorgbehandelingen die hebben 
plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2022 
t/m 31 december 2022. Deze achteraf controles 
kunnen helaas niet eerder opgeleverd worden. Dit 
wegens een overgang naar een nieuw systeem.  
Wat houden deze achteraf controles in? Getoetst 
wordt of dat wat u op naam van een cliënt en op 
een specifieke behandeldatum declareert 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 met terugwerkende kracht 
kan wijzigen. Een dergelijke wijziging kan ervoor 
zorgen dat de cliënt 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, 
d.m.v. het aanleveren van een creditregel via een 
MZ301 bericht. Dergelijke controles worden ook 
gehanteerd voor de Wlz-instellingen, die op basis 
van hun declaraties ook herstelacties dienen uit te 
voeren. 

 
Vecozo berichtenbox 
 
Wij hopen dat u naar aanleiding van eerdere 
nieuwsbrieven toegang tot de berichtenbox van 
Vecozo heeft geregeld. Indien u inderdaad toegang 
heeft tot de berichtenbox en nog niet eerder deze 
gegevens aan ons heeft doorgegeven, 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 
 
Heeft u nog geen toegang tot de berichtenbox van 
Vecozo dan verzoeken wij u dit alsnog 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/ 
 
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! 

 
Top 5 retourcodes 
 
8984 - behandeling is reeds gedeclareerd door 
dezelfde zorgverlener 
Op naam van deze cliënt is deze behandeling eerder 
gedeclareerd (op dezelfde behandeldatum) In de 
meeste gevallen wordt deze retourcode afgegeven 
op het niveau van indicatie soort prestatierecord 
03, de uitgevoerde UPT-prestaties ter informatie. 
Indien u in dit geval meerdere identieke 
prestatierecords 03 meegeeft in de declaratie 
ontvangt u deze retourcode. U dient in dit geval 
een specificatie aan te brengen, bijvoorbeeld 
boven/onderkaak, element of vlakcode. U kunt er 
ook voor kiezen om de identieke regels samen te 
voegen en het aantal op te hogen. 
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8967 - op gedeclareerde behandeldatum is geen 
zorgtoewijzing voor een WLZ zorgaanbieder inclusief 
behandeling aanwezig voor deze cliënt 
Op naam van de cliënt dient er sprake te zijn van 
een geldige Wlz indicatie voor langdurig verblijf 
inclusief behandeling. Tevens dient de Wlz-instelling 
waar de patiënt verblijft een toewijzing te 
ontvangen om de benodigde zorg te mogen gaan 
leveren. Indien deze niet aanwezig zijn of niet 
correct geregistreerd ontvangt u deze melding. 

 
8968 - op gedeclareerde behandeldatum is geen 
zorglevering voor verblijf inclusief behandeling 
bekend voor cliënt 
Op naam van de cliënt is er wel sprake van een 
geldige Wlz indicatie voor langdurig verblijf inclusief 
behandeling echter is de zorglevering door de Wlz-
instelling (nog) niet gestart. 

 
8969 - gedeclareerde behandeldatum valt buiten 
opnameperiode voor verblijf inclusief behandeling 
Op naam van de cliënt is er wel sprake (te zijn) van 
een geldige Wlz indicatie voor langdurig verblijf 
inclusief behandeling. Als ook is de zorglevering 
door de Wlz-instelling gestart. De door u 
gedeclareerde behandeldatum valt echter buiten de 
geldigheid van de Wlz indicatie/zorgtoewijzing. 

 
0018 - UZOVI-nummer ontbreekt of is onjuist 
(voorlooprecord) 
Op naam van de cliënt is er een geldige Wlz 
indicatie, echter staat cliënt geregistreerd op een 
ander zorgkantoor dan waar de declaratie op 
aangeleverd is. 

 
Aanspreekpunt bij het zorgkantoor 
 
Helpdesk declareren op cliëntniveau 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 
 
www.vgz-
zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/declareren/mondz
org 
 
Op onze website vindt u alle relevante informatie 
terug m.b.t digitaal declareren van de mondzorg.  

 
 
 
 

https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden
/MZ301-1.3 
 
Website met gegevens voor standaarden en  
uitwisselingen van het MZ301-en het MZ302 – 
bericht.  

 
https://www.vecozo.nl/ 
 
Hier vindt u het Elektronisch declaratie portaal 
(EDP), het machtigingsportaal en Wlz raadpleeg 
functie terug. 
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