
Correctie op Nota van Inlichtingen 2020 Zorgverzekeraars Nederland 
In Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2020 d.d. 28 juni 2019 van Zorgkantoor Friesland heeft 
Zorgkantoor Friesland aangegeven dat alleen de Nota’s van Inlichtingen van Zorgkantoor Friesland 
onderdeel uitmaken van de inkoopprocedure van Zorgkantoor Friesland. 

Als service hebben wij de Nota van Inlichtingen van Zorgverzekeraars Nederland op de website van 
Zorgkantoor Friesland geplaatst. Daarin zijn alle landelijk gestelde vragen die betrekking hebben op het 
landelijke gedeelte van het inkoopdocument opgenomen met de daarop gegeven antwoorden. 

Zorgverzekeraars Nederland heeft een antwoord in haar Nota van Inlichtingen gecorrigeerd, omdat het 
gegeven antwoord onjuist was. Het gecorrigeerde antwoord is hieronder weergegeven. 

Gewijzigd antwoord op vraag rondom planning is realisatie 

VraagID: VID-0218 

Document: Bijlage 5 Declaratieprotocol 2020 

Paragraaf: Artikel 3. Declareren 

Vraag: Bij de wijkverpleging gaat men over op een vereenvoudiging van de urenregistratie door 
hantering van: “zorgplan = planning = realisatie, tenzij”. Aangezien onze thuiszorgmedewerkers ook bij 
klanten met een Wlz-indicatie thuis komen voor het leveren van verpleging of verzorging (MPT) is het 
lastig om voor deze klanten er een aparte urenregistratie op na te houden. Kunnen we ook voor de Wlz 
over op “zorgplan(indicatie) = planning = realisatie, tenzij”? 

Antwoord: Dit is niet mogelijk. Op grond van het Declaratieprotocol moet voldaan worden aan de 
relevante wet- en regelgeving. Zo moet de zorgaanbieder zich onder andere houden aan de Regeling 
Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz (NR/REG-1901b). 
Artikel 4.1.3 daarvan luidt: "Indien sprake is van modulaire prestaties gedurende een deel van een uur 
wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Indien er tussen het zorgkantoor/de 
Wlz-uitvoerder en de zorgaanbieder geen schriftelijke overeenkomst bestaat over de te hanteren 
werkwijze bij het afronden van de tijd van de geleverde prestaties, wordt de tijd afgerond op het 
dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.” 

Dit antwoord is onjuist en wordt vervangen door het volgende antwoord: 

Antwoord: Dit is onder voorwaarden mogelijk. Zie artikel 3.5.3.1 Modulaire zorg van het 
Controleprotocol nacalculatie 2018 Wlz-zorgaanbieders. Bekijk het controleprotocol 2018. 
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