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Geacht bestuur, 

 

Zorgverzekeraars controleren op samenloop tussen de Zorgverzekeringswet en de Wet 

Langdurige zorg. Deze brief gaat - binnen de bredere problematiek van samenloop - 

specifiek over hulpmiddelen en medische voeding, geleverd door landelijke 

hulpmiddelenleveranciers in de periode van 1 april tot 31 december 2018.  

 

Om te borgen dat hulpmiddelen en medische voeding beschikbaar zijn en blijven voor de 

cliënten die dit nodig hebben, zijn op landelijk niveau afspraken met de branche-

organisatie van de landelijke hulpmiddelenleveranciers (FHI), VGN, Actiz, ZN en VWS 

gemaakt. Dit omdat de landelijk werkende hulpmiddelenleveranciers voor het leveren 

van hulpmiddelen en medische voeding in de Zorgverzekeringswet geen regionale 

binding en contacten met Wlz-instellingen hebben.  

 

Waar lopen hulpmiddelenleveranciers in deze fase tegenaan?  

De landelijk werkende hulpmiddelenleveranciers kunnen niet toetsen of de 

hulpmiddelen die zij leveren, moeten worden betaald uit de Wlz. De huidige privacywet- 

en regelgeving staat dat helaas niet toe. Wanneer zij declaraties indienen bij de 

zorgverzekeraars (Zvw) worden deze afgewezen voor hulpmiddelen die zij hebben 

geleverd aan Wlz-cliënten met verblijf en behandeling.  
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De gekozen oplossing 

In goed overleg is gezocht naar een oplossing waarbij de continuïteit van zorg aan 

cliënten, die in december 2018 Wlz-zorg inclusief behandeling ontvingen en dat ook in 

2019 ontvangen, ook in 2019 wordt geborgd. De problematiek over 2018 wordt opgelost 

door daar waar nodig de overdracht van hulpmiddelen te regelen van de hulpmiddelen-

leverancier naar de Wlz-instelling.  

Voor de andere cliënten kan de hulpmiddelenleverancier gewoon doorgaan met de 

levering van hulpmiddelen, omdat u geen verblijf én behandeling meer declareert in 

2019. Hiermee sluiten de administraties van hulpmiddelenleverancier, zorgkantoor, 

zorgverzekeraar en zorgaanbieder weer op elkaar aan. We vragen uw medewerking 

hierbij, zodat deze overdracht op een zorgvuldige manier plaatsvindt. 

 

Het proces en gevraagde acties 

1. U ontvangt een overzicht 

Begin april 2019 ontvangt u van het zorgkantoor een overzicht. Daarop staan cliënten 

die eind 2018 bij u verbleven met behandeling en in de periode april tot en met 

december 2018 een niet-persoonsgebonden hulpmiddel ontvingen uit de Zvw.  

Wij hebben al een eerste screening gedaan op basis van uw laatste Wlz-declaratie over 

2018. 

 

2. U controleert het overzicht en regelt waar nodig de levering van hulpmiddelen  

- Gaat het inderdaad om Wlz-cliënten met verblijf en behandeling en betreft het 

langdurige zorg? Dan organiseert u dat deze cliënt(en) vanaf 15 mei 2019 de 

benodigde hulpmiddelen en/of medische voeding via u ontvangen.  

Wilt u dezelfde hulpmiddelen afnemen van de huidige hulpmiddelenleverancier? 

Dan regelt u dit door zelf contact op te nemen met de betreffende 

hulpmiddelenleverancier om de continuïteit van de levering te borgen; 

- Betreft het cliënten met Wlz-verblijf zonder behandeling in 2019?  

Dan zal de hulpmiddelenleverancier het leveren van hulpmiddelen voortzetten.  

 

3. U stuurt het ingevulde overzicht uiterlijk 1 mei 2019 terug naar het zorgkantoor 

Na de controle vragen wij u om de lijst uiterlijk 1 mei 2019 naar het zorgkantoor terug te 

sturen en daarin duidelijk aan te geven of u het hulpmiddel wel of niet overneemt.  

Het zorgkantoor informeert de hulpmiddelenleveranciers over uw bevindingen. 

 

4. U regelt uiterlijk 15 mei 2019 dat cliënten de benodigde hulpmiddelen ontvangen 

Voor cliënten waarvoor de hulpmiddelen uit de Wlz gefinancierd moet worden, regelt u 

uiterlijk 15 mei 2019 dat zij deze via u ontvangen. De hulpmiddelenleverancier stopt per 

17 mei 2019 met het leveren van het hulpmiddel aan deze cliënten. Wij verwachten dat u 

de cliënten hierover informeert.  

 

 

 

 

 



 

 

In de toekomst samenloop voorkomen 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan wetgeving om 

passende informatievoorziening in de toekomst mogelijk te maken. Deze wettelijke 

basis maakt het mogelijk om persoonsgegevens vanuit de Wlz in de toekomst wel te 

delen met zorgaanbieders (waaronder hulpmiddelenleveranciers) die Zvw-zorg 

declareren. Zo voorkomen we samenloop. Het gaat daarbij niet om persoonlijke 

medische informatie, maar om informatie of iemand Wlz-zorg ontvangt en/of er sprake 

is van verblijf met behandeling. We verwachten dat in de tweede helft van 2019 deze 

informatiedeling mogelijk wordt. Daarom kunt u in het derde kwartaal van 2019 

nogmaals een soortgelijk overzicht verwachten, zodat de samenloop over deze periode 

ook wordt gecorrigeerd. 

 

Vragen? 

Heeft u  vragen over deze brief? Lees de informatie over de controle op samenloop op 

www.zn.nl/samenloop, bekijk daar de veel gestelde vragen of neem contact met op uw 

zorgkantoor.  

 

Met vriendelijke groet, namens de zorgkantoren, Actiz, VGN, FHI en VWS, 

 

 

 

 

 

 

drs. W.J. Adema RA MBA 

Directeur Zorg, Zorgverzekeraars Nederland 
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