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Agenda

• Hoe werkt de Zvw?

• Rol zorgaanbieder

• Rol zorgverzekeraar

• Rol softwareleverancier
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Hoe werkt de Zvw?

• Verplichte basisverzekering voor iedereen

• Basispakket voor iedereen gelijk

• Voor de meeste zorg geldt een eigen risico

• Zorgverzekeraars hebben acceptatieplicht en zorgplicht (zorg op 

tijd en binnen redelijke afstand) 
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Rol zorgaanbieder

• Aanvragen AGB-code/Vecozo-certificaat

• Contracteren

• Declareren
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Kamerbrief GZSP

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/27/

kamerbrief-over-overheveling-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-

patientgroepen

Overheveling SO/AVG 5

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamerbrief-over-overheveling-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen


Aanvragen AGB-code

• AGB-code (persoonlijk en voor onderneming) nodig om te kunnen 

declareren

• Verwachting is dat veel zorgverleners al een AGB-code hebben  

(kwalificaties  8418: SO en 8426: AVG). 

• Hoe aanvragen of wijzigen? 

https://www.vektis.nl/streams/zorgaanbieder-registreren

• Bij onderlinge dienstverlening: AGB-code zorgverlener en 

instelling koppelen

• Zie ook https://www.vektis.nl/starter-in-de-zorg
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Aanvragen Vecozo-certificaat en 
raadpleegfunctie Wlz-indicatie

• Vecozo-certificaat nodig voor toegang tot COV (Check op 

Verzekeringsrecht) en om te kunnen declareren

• Raadpleegfunctie Wlz-indicatie beschikbaar

• Hoe aanvragen?

https://www.vecozo.nl/

• Softwareleverancier kan voor verschillende aanbieders software 

leveren en gebruikt de Vecozo-certificaten
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Contracteren

• Bekijken inkoopbeleid en inkoopproces (ivm planning vor bijv. 

stellen van vragen en maken van bezwaar) op de website van de 

verzekeraars (zie volgende dia voor overzicht verzekeraars)

• Bekijken regelgeving op website NZa, zie volgende dia

• Declaratieprotocol (richtlijnen, termijnen, betaaltermijnen etc) als 

onderdeel van contract goed bekijken

• Contractadministratie aan laten passen: (tarief)afspraken met 

verschillende zorgverzekeraars ipv 1 zorgkantoor
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Welke zorgverzekeraars zijn er? 

Titel van de presentatie 9

https://zn.nl/350584832/Zorgverzekeraars

Zie websites concerns voor: 

• inkoopbeleid

• inkoopportaal 

https://zn.nl/350584832/Zorgverzekeraars


Regelgeving NZa

Regelgeving GZSP
Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen BR-REG-20139
Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen NR-REG-2018
Tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen TB/REG-20628-01

Proeftuin kortdurende zorg

Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg BR-REG-20138

Regeling proeftuin kortdurende zorg NR-REG-2017

Tariefbeschikking proeftuin kortdurende zorg TB-REG-20627-01

Wegwijzer experimenten kortdurende zorg

Zie regelgeving voor prestatiebeschrijvingen, tarieven, toegang (verwijzing), 

directe/indirecte tijd en declaratievoorschriften. 
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https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_281213_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_281218_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_281225_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_275192_22/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_275193_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_275200_22/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_275204_22/1/


Declareren

• Digitaal declareren: https://www.vektis.nl/2-mogelijkheden-om-

digitaal-te-declareren

• Eisen EI (Standaard AW319) 

• Eisen restitutienota

Voor softwareleverancier: https://www.vektis.nl/stappenplan-tips-bij-

het-implementeren-van-een-standaard
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Declaratievoorschriften 
(bron: conceptregelgeving NZa)

• Tijdseenheid declaratie is een uur

• Bij zorgverlening gedurende een deel van een uur, wordt naar evenredigheid in 

rekening gebracht, afgerond op 5 minuten

• Declaratievoorschriften: 
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Rol zorgverzekeraar

• Publiceren zorginkoopbeleid

• Contracteren

• Controleren
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Zorginkoopbeleid

• Publicatie zorginkoopbeleid op 15 juli: 

• Elke verzekeraar bepaalt eigen zorginkoopbeleid en voorwaarden 

(kwaliteit en continuïteit)

• Uitgangspunten: 

• continuïteit van zorg

• voldoende inkoop van zorg

• borging van de kwaliteit van zorg

• zo eenvoudig mogelijk proces
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Contracteren

• Contracteerproces zo eenvoudig mogelijk inrichten
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Controleren

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor betaalbaarheid 

• Wettelijke plicht om te controleren

• Controles vooraf en achteraf

• Fraudebeheersing als er aanleiding toe is

Meer informatie: 

https://zn.nl/336986123/Dossieroverzicht?parenttitle=Controle+%26+Fraudebeheersing&

parentid=339148800&dossierid=339148800&title=Controle+%26+Fraudebeheersing
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Rol softwareleverancier

• Implementeren standaard AW319, plus restitutieformat

• Aanpassen systemen: 

• Inbouwen  prestaties prestatiecodelijst 070

• Inbouwen tariefafspraken
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Implementeren standaard AW319

• Systeem geschikt maken om te kunnen declareren bij meerdere 

verzekeraars (ipv bij 1 zorgkantoor)

• Standaard AW319  en zo nodig restitutieformat inbouwen

• https://www.vektis.nl/stappenplan-tips-bij-het-implementeren-

van-een-standaard

• Documentatie Vektis: 

https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/standaarden/AW31

9-1.4
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Aanpassen systemen

• Inbouwen  prestaties prestatiecodelijst

• Nieuwe prestatiecodelijst (070) ivm prestaties SO/AVG/Reiskosten

• Documentatie Vektis: 

https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten

• Inbouwen tariefafspraken

• Tarieven nav contractering inbouwen
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Volledige overheveling per 2021

• Obv regelgeving NZa overheveling 2021 wordt naar verwachting  

nieuwe declaratiestandaard ontwikkeld (start: najaar 2019)
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Vragen?

U kunt voor vragen over AGB terecht bij Vektis en voor vragen over 

certificaten bij Vecozo. 

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw eigen branche- of 

beroepsorganisatie of zorgverzekeraar. 
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