
 

 

 

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. 

-  LH 307 en LH 308  

 

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:      

• afwijzing van rolstoel en alternatief uit het depot  

- Naam 

- Geboortedatum 

• vragen over uw declaraties  

- Naam en geboortedatum van de cliënt 

- Factuurnummer 

- Vecozo-id 

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 

Indiceerders kunnen voortaan in Zorginfo de 

nieuwste lijst voor de zit- en rugondersteuning 

raadplegen. Helaas is dat voor u als leverancier 

niet mogelijk. Deze lijst voor zit- en 

rugondersteuning versie 5 van 1 november 2017 

ontvangt u van ons te samen met deze 

nieuwsbrief. U kunt de lijst ook op onze website 

vinden. Hierbij attenderen wij u erop dat losse 

AD kussens voor in een zitting niet 

bovenbudgettair door ons worden vergoed. Deze 

kosten vallen onder het budget van de instelling.  

 

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 

November 2018 

 

leveranciers 

 



 

huidige stand van zaken. Als u toch nog iets mist 

neem dan contact met ons op. 

 

Welke optie past het best bij de duplicatie van 

een eerdere melding/aanvraag  

In onze vorige nieuwsbrief van mei 2018 

vertelden wij welke opties de indiceerder kan 

gebruiken als hij of zij 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 kan 

men 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. 

 

LH 307 en LH 308  

Een LH 307 is een bestand met declaraties die u 

via Vecozo bij ons indient. Nadat wij dit van u 

hebben ontvangen wordt er automatisch een 

LH308 bestand naar u teruggekoppeld.  

Als leverancier levert u een product aan de 

instelling. De kosten van dit product declareert u 

via vecozo met een LH307 bij het Zorgkantoor. 

Wij verwerken uw declaratie en koppelen het 

resultaat via vecozo met een LH 308 aan u terug. 

In  de LH308 staat welke posten zijn goedgekeurd 

en welke zijn afgekeurd. Achter de afgekeurde 

regel vindt u een code. Deze code geeft aan 

waarom een (deel) van de declaratie is 

afgekeurd. Op de laatste regel van een LH308 ziet 

u het bedrag dat u heeft ingediend en daarna het 

bedrag dat uiteindelijk in de betaling meegaat.  

Wij betalen uw declaraties op de 1e werkdag van 

de volgende maand. Het bedrag dat u ontvangt 

gaat over alle goedgekeurde declaraties van de 

maand ervoor. Bijvoorbeeld het bedrag dat wij op 



 
 

1 november aan u uitbetalen gaat over alle 

goedgekeurde declaraties die u bij ons indiende 

van 1 oktober tot en met 31 oktober. 

Wij betalen per zorgkantoorregio uit. Werkt u 

binnen meerdere zorgkantoorregio’s? Dan dient 

u de declaraties in per zorgkantoorregio.  Zo blijft 

het voor u overzichtelijk.  

Omdat wij een aangepaste codelijst hebben die 

niet volledig overeenkomt met de landelijke 

vektislijst ontvangt u naast een LH308 ook een 

pdf bestand in Vecozo. Daarin geven wij aan 

waarom we (een deel van) uw declaratie 

afkeuren. U ontving al eerder een bestand van 

ons waarin wij een uitleg geven voor de meest 

gebruikte afkeurredenen. Heeft u de lijst niet in 

uw bezit? Dan kunt u deze per mail bij ons 

opvragen zkt.hulpmiddelen@vgz.nl. 

 

Wij vragen u met nadruk om ook binnen uw 

organisatie te zorgen dat de afkeurreden bij de 

juiste personen terechtkomt. Wij merken helaas 

dat dit niet altijd gebeurt. Uw collega wil graag 

weten waarom zijn  declaratie is afgewezen zodat 

zij/hij een nieuwe declaratie kan indienen. Als u 

declareert namens een andere leverancier dan 

vragen wij u vriendelijk om alle benodigde 

informatie door te geven aan de desbetreffende 

leverancier. Dit geldt voornamelijk voor een grote 

groep leveranciers van elastische kousen. Door 

de vele telefoontjes hierover merken wij dat niet 

alle informatie van het PDF bestand, waarop de 

afkeurredenen uitgebreider op staan vermeld, 

worden teruggekoppeld of doorgegeven aan de 

desbetreffende leverancier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens team Declareren mailadres: 

zkt.hulpmiddelen@vgz.nl telefoonnummer: 040-

2975599 

mailto:zkt.hulpmiddelen@vgz.nl

