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Als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving paste Zilveren Kruis Zorgkantoor (hierna te
noemen: Zilveren Kruis) de protocollen voor bovenbudgettaire Wlz hulpmiddelen aan.
De protocollen waarin wijzigingen zijn opgenomen:
- algemene verstrekkingsvoorwaarden bovenbudgettaire hulpmiddelen Wlz 2018
- algemene verstrekkingsvoorwaarden mobiliteitshulpmiddelen Wlz 2018
Hierna beschrijven wij de belangrijkste wijzigingen in de protocollen. U kunt zelf kennis nemen van
alle wijzigingen die verwerkt zijn in de nieuwe protocollen via onze website.
De aanspraak van verzekerden is verduidelijkt
•
Voor de klant geldt dat hij/zij in het bezit is van een door het CIZ afgegeven en nog geldige
Wlz-indicatie en verblijft in een Wlz-instelling die een toelating heeft voor de functies behandeling en
verblijf, waar hij/zij de Wlz-indicatie inclusief verblijf en inclusief behandeling verzilvert.
Het protocol indicering is verbonden aan het doel en gebruik van de ZorgInfo-applicatie
•
Aan de hand van het protocol indicering kan Zilveren Kruis controleren of de functiegerichte
indicatie die is gesteld, ook daadwerkelijk door een daartoe bevoegde en bekwame medewerker is
gesteld.
Het protocol indicering is verwerkt in het aanvraagproces tot autorisatie van medewerkers via
ZorgInfo.
Om in aanmerking te komen voor een VECOZO-certificaat moet een Wlz-zorgaanbieder voldoen aan
de voorwaarden die gesteld zijn in het protocol indicering. Deze voorwaarden geven aan waaraan
medewerkers van de Wlz-zorgaanbieder moeten voldoen om geautoriseerd te worden als
indiceerder en aanvrager voor het ZorgInfo portaal. Het protocol indicering is onderdeel van het
autorisatieproces in ZorgInfo.
Om te mogen indiceren voldoen zowel de Wlz-instelling als de indicerende zorgprofessional aan de
voorwaarden zoals gesteld in het protocol indicering.
De bovenbudgettaire vergoeding voor spraakapparatuur is vervallen per 01-01-2018
•
Conform de Regeling langdurige zorg zijn spraakapparaten onderdeel van het
instellingsbudget en komen deze niet voor bovenbudgettaire vergoeding in aanmerking.
Deze wijziging werd al genoemd in de bestaande versie van het protocol verstrekkingsvoowaarden
bovenbudgettaire hulpmiddelen Wlz 2018, maar is door ons niet duidelijk en zorgvuldig genoeg
gecommuniceerd met Wlz-zorgaanbieders.
Zilveren Kruis neemt sinds 01-04-2018 geen aanvragen voor spraakapparatuur meer in behandeling.

Het protocol productveiligheid en aansprakelijkheid Wlz 3-2017 blijft onveranderd van kracht
In het derde kwartaal van 2018 volgt een update in nauwe samenwerking met Firevaned.
Ook het protocol werkinstructie afkeuren depotrolstoelen blijft van kracht
Dit protocol is recent opgesteld en er zijn nog geen veranderingen bekend.

