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In deze nieuwsbrief leest u over:

Ingangsdatum versus mutatiedatum

-

Wist u dat bij het indienen van een mutatie de
ingangsdatum van de mutatie (mutatiedatum) leidend is
t.o.v. de verwerkingsdatum? Een voorbeeld: U dient op
20-7-2020 een mutatie NAW in met ingangsdatum
mutatie op 20-7-2020. Vervolgens dient u op 22-7-2020
een MAZ in met ingangsdatum 18-7-2020. Ons systeem
registreert dit als dat de cliënt van 18-7-2020 tot 19-72020 in zorg is geweest en vanaf 20-7-2020 weer NAW
staat.
Ditzelfde geldt ook voor een wachtlijststatus die wijzigt
naar een andere wachtlijststatus. Wij vragen u erop te
letten dat u de juiste ingangsdatum van mutatie
(mutatiedatum) gebruikt, zodat bij ons in het systeem
altijd de laatste gegevens staan.
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Niet meer doorgeven van overlijden
Sinds de release 2.1 is de mutatiecode 02 verdwenen
en niet meer in de codelijst opgenomen.
Het is vanaf begin dit jaar niet langer noodzakelijk om
een overlijden door te geven. Dit is ook de reden dat
de MUT 02 is verdwenen.

Ondertekenen van de rekenmodule

Sindsdien zien we regelmatig dat het overlijden wordt
gemeld via een MUT (12 of 19). Ook dit is niet nodig,
wij krijgen deze informatie via het GBA . Wij
verzoeken u dringend om het overlijden niet meer via
het berichtenverkeer te melden aangezien dit
verstoringen oproept bij het CAK. Wij snappen dat u
uw administratie op orde wilt houden en verwijzen u
dan ook naar uw softwareleverancier wat er nodig is
om intern alsnog de einde zorg melding te doen,
zonder dat deze naar het zorgkantoor gaat of een
soortgelijke oplossing.

Bij het aanvragen van een zorgtoewijzing met daarin de
combinatie Zorg in Natura en PGB, hoeft deze niet meer
voorzien te zijn van een handtekening van de client
en/of zijn vertegenwoordiger. Hiermee heeft u minder
administratieve lasten.
Wij gaan ervan uit -en vertrouwen erop- dat u de
rekenmodule heeft besproken met de client en dat het
duidelijk is voor de cliënt wat de gevolgen zijn van de
inzet van de natura-zorg voor de hoeveelheid PGB die hij
na deze inzet nog overhoudt, en dat de
client(vertegenwoordiger) hiermee akkoord is.

Melding Einde Zorg (MEZ) bij einde toewijzing

Behandeling bij PGB + ZIN

Zodra de zorg voor een cliënt eindigt op de
einddatum van de zorgtoewijzing, dan hoeft u geen
MEZ te sturen. Dat is alleen noodzakelijk bij
beëindiging van de zorg voor de einddatum van de
toewijzing.
Door enkel de noodzakelijke MEZ-berichten te
versturen wordt het berichtenverkeer tussen het
zorgkantoor en het CAK niet onnodig belast en krijgt
de client een juiste eigen bijdrage oplegging. Zie ook
vorige bericht, dus geen code 02 (overlijden) meer
melden.

Wanneer er bij een combinatie van ZIN en PGB ook
behandeling ingezet wordt, zal er vanaf januari 2021
specifiek aangegeven moeten worden of de extra
behandelruimte hiervoor benut dient te worden. Dit kan
tegelijk met de rekenmodule in de begeleidende Vecozo
notitie aangegeven worden. Wanneer dit niet wordt
aangegeven gaan wij ervan uit dat de behandeling past
binnen het reguliere budget en zullen we de extra
ruimte hiervoor niet meenemen in de berekening. Dit is
gebaseerd op de regelgeving vanuit het voorschrift,
hoofdstuk 'VPT of MPT in combinatie met behandeling'.

Stijgende prestaties 2020 en 2021
Elk jaar worden landelijk de prestaties geïndexeerd door
de overheid. Soms komt het voor dat een prestatie een
herwaardering krijgt. In dit bericht leest u welke prestaties
in 2020 en 2021 meer stijgen dan de indexatie van de
budgetten. Zo kunt u op tijd bekijken of u voor de
betreffende cliënten een nieuwe rekenmodule aanlevert.

Stijgende prestaties in 2020
De prestaties voor dagbesteding voor cliënten met een
visuele beperking stijgen meer dan de budgetten stijgen.
Het gaat om de volgende prestaties:
Prestaties
H871 Dagbesteding zg visueel licht
H872 Dagbesteding zg visueel midden
H873 Dagbesteding zg visueel zwaar

H881 Vervoer
dagbesteding/dagbehandeling ghz categorie 1
H882 Vervoer
dagbesteding/dagbehandeling ghz categorie 2
H883 Vervoer
dagbesteding/dagbehandeling ghz categorie 3

Bij een controle op het budget kan het zijn dat er
voor deze cliënt een overschrijding wordt
geconstateerd.
Een overschrijding kan financiële consequenties
zoals een vordering of verrekening tot gevolg
hebben.
Om dit te voorkomen kunt u het beste een
nieuwe rekenmodule aanleveren.
Meerzorg 2021

Stijgende prestaties en nieuwe prestatiecode in 2021
Ook de prestaties voor dagbesteding/dagbehandeling ghz
stijgen meer dan de budgetten. Deze prestaties krijgen in
2021 ook een nieuwe prestatiecode.
Prestaties

Nieuwe rekenmodule aanleveren
Stijgt een prestatie meer dan de indexatie van
het budget? Dan kan het voorkomen dat het
budget niet meer toereikend is, ondanks dat de
zorgvraag voor de cliënt niet is veranderd. De
zorg die een cliënt nodig heeft, blijft hetzelfde.
Maar door de stijging van de prestatie is het niet
meer mogelijk om alle zorg te bekostigen binnen
het huidige budget.

Nieuwe
code
2021
H8031

H8032

H8033

Op onze website vindt u informatie en
documenten rondom de procedure Meerzorg
2021.
Gebruik voor alle aanvragen die in 2021 dienen
te starten de nieuwe documenten. U vindt ze
binnenkort helemaal onderaan de volgende
pagina: https://www.vgzzorgkantoren.nl/zorgaanbieders/zorgleveren/meerzorg
De nieuwe aanvraagdocumenten bestaan uit
twee delen: een deel in Excel en naar aanleiding
van de vele verzoeken van zorgaanbieders in
verband met in te vullen vrije tekst; een tweede
deel in Word. Let op dat dit een onlosmakelijke
set is en beiden aangeleverd dienen te worden.
Helaas kunnen wij geen sjablonen van 2020 in
behandeling nemen indien de Meerzorg start in
2021.
Tijdelijke informatie Meerzorg 2021:
We hebben het sjabloon Meerzorg tijdelijk
ingetrokken omdat er een aantal vragen zijn en
we hierover een onafhankelijk oordeel van een
accountant willen. Wij vragen u het sjabloon
daarom niet meer te gebruiken en niet in te
dienen bij ons.
Lees hier meer over op onze website:
https://www.vgzzorgkantoren.nl/zorgaanbieders/nieuws/Meerzor
gsjabloon-2021-niet-meer-beschikbaar

