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BESPREKING CONCEPT-PRODUCTCODELIJST 2019 

De zorgregio heeft een concept-productcodelijst opgesteld. Er is gepoogd om zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij landelijke productcodes. Doordat de producten vanaf 2019 integraal worden ingekocht, en 

qua inhoud veranderen, is niet elk product te vertalen naar de landelijke productcodes. Wel is altijd 

gebruik gemaakt van de landelijke productcategorieën. 

 

V: Waarom hebben we een lijst met allemaal dezelfde benamingen, maar met vier verschillende 
productcodes?  
A: De iJW/iWmo-standaard hanteert vier verschillende productcategorieën, die voor gemeenten van 
belang zijn voor het vaststellen van budgetten e.d. Ook systemen van gemeenten en aanbieders zijn 
vaak op deze productcategorieën ingericht. Als een product inzetbaar is in alle vier de categorieën, 
dan dient deze ook voor elke categorie een code te krijgen.  
 
Vervolgvraag: Bij Centrumgemeente Doetinchem zijn de MO codes hetzelfde als de iWmo codes. 
Waarom doen jullie niet zoiets, dat is vanuit integraal oogpunt logischer?  
 
A: We zouden dan heel goed moeten kijken wat de impact is voor gemeenten, e.g. in relatie tot 
budgetten, en aanbieders. Ook in relatie tot aanlevering bij CBS en CAK. 

NOTULEN KLANKBORDGROEP IMPLEMENTATIE 

Datum: 

12 juni 2018 (stadhuis Apeldoorn) 



  

Andere aanwezige aanbieders geven aan dat een integrale code problemen in de ICT kan opleveren, 
omdat er toch een unieke productcode nodig is. Wat betreft unieke codes voldoet de voorgestelde 
Productcodelijst 2019. We stellen vast dat wijzigingen niet nodig zijn. 
 
V: Wat gebeurt er als we een code die nu wordt gebruikt op een nieuw product plakken? 
 A: Als het hard wordt afgesloten is dit aanbieders geen probleem. 
 
V: Er zijn wel een aantal producten die doorlopen. Waarom loopt het ene product door en een 
andere niet? Qua administratieve lasten zou het laten doorlopen van producten lichter zijn. 
A: We hebben per product gekeken of er inhoudelijk een zodanige verandering plaatsvond waardoor 
het product moet veranderen en een nieuwe code dus nodig is. 
 
V: Waar is opslag partnerplaats gebleven? 
A: Die product komt in 2019 gewoon terug en is ook opgenomen in de productcode en 
conversietabel. Verzoek om ontbrekende product(codes), onduidelijkheden of foutieve conversies te 
melden via NvI in negometrix. We komen er nog op terug waar dit product nu staat in de 
productcodetabel en hoe de conversie plaatsvindt. 
 
V: Toeslag MFC en toeslag observatieplaats. Waar zijn die gebleven? 
A: Deze producten komen nu niet terug. Verzoek om ontbrekende product(codes), onduidelijkheden 
of foutieve conversies te melden via vragen  in Negometrix. T/m 22 juni 2018 is de laatste 
mogelijkheid om onderbouwd en beargumenteerd vragen te stellen over de documenten die bij 
Inkoop 2019 horen.  
 
 

CONVERSIEREGELS 2018-2019 

Zoals in vorige klankbord besproken kiest de regio voor om producten zoveel mogelijk ‘hard’ af te 
sluiten. Tijdens deze klankbordsessie bespreken we de conversieregels meer in detail. 
 
1: De hoofdlijn is het “hard” afsluiten, T/m 22 juni 2018 is de laatste mogelijkheid om onderbouwd 
en beargumenteerd vragen te stellen over de documenten die bij Inkoop 2019 horen.  
Indien er een volume in uren is toegewezen voor de duur van de beschikking, blijft het totale aantal 
uren voor 2018 staan.    
A: Dit is uitvoerbaar volgens de aanwezige aanbieders 
 
V: Er zijn wel een aantal producten die doorlopen. Waarom loopt het ene product door en een 
andere niet? Qua administratieve lasten zou het laten doorlopen van producten lichter zijn. 
A: We hebben per product gekeken of er inhoudelijk een zodanige verandering plaatsvond waardoor 
het product moet veranderen en een nieuwe code dus nodig is.  Het merendeel van de aanbieders 
hebben tijdens de marktconsultatie aangegeven dat het hard afsluiten van lopende toewijzingen de 
voorkeur heeft. Het werken met twee systemen naast elkaar wordt als onwenselijk gezien. 
 
-2: Wijziging eenheden: 
Dit betreft de conversie van outputgericht (stuks) naar inspanningsgericht is de voorkeur van de 
zorgregio de toewijzen door te laten lopen zonder verrekening. Declaratie vindt plaats conform 
contract 2018. Dit betekent ook dat er pas wordt gedeclareerd aan het einde van het traject. De 
regio zoekt dit nader uit en komt met één afspraak voor alle aanbieders en gemeenten.  
 
Aanbieders geven aan dat de code voor het nieuwe product 2019 dan wel verschillend van het 
oorspronkelijke product niet zijn . Dit is het geval. Aanbieders zien dit ook als de meest voor de hand 
liggende optie.  
 



  

De conversie van dagdelen naar uren:  
Zorgregio: Niet iedere aanbieder hanteert vier uur voor een dagdeel. In de nieuwe 
raamovereenkomst en landelijke standaarden staat een dagdeel is vier uur. Als dit is vastgesteld 
kunnen de toewijzingen evenredig worden omgezet van het aantal resterende dagdelen voor 2019 
naar uren. Per aanbieder, afhankelijk van de definitie van een dagdeel, wordt dan de omzetting 
evenredig voltrokken. 
Aanbieders geven aan dat deze conversieregel uitvoerbaar is. 
 
V: Waarom wordt dit nu in uren gedaan?  
A: Gemeenten hanteren de eenheid die past bij de wijze waarop de hulp geleverd en verantwoord 
wordt. Een tariefeenheid van uren geeft meer inzicht hoe en hoe vaak de hulp geleverd wordt. 
 
V: Andere regio’s gaan juist wel naar dagdelen, waarom houdt MIJ/OV geen rekening met 
omliggende regio’s? 
A: Er zijn contacten tussen regio’s als het gaat om inkoopbeleid. Binnen de standaarden zijn 
meerdere eenheden goed. De keuze voor de eenheid hangt af van de wijze waarop je als gemeente 
wilt sturen. 
 
V: Welke voorkeur hebben aanbieder als het gaat om toewijzing in uren of minuten:  
A: Meerdere aanbieders geven aan dat er geen problemen zijn in het toewijzen/declareren in 
minuten of uren. Eén aanbieder maakt een voorbehoud en moet dit controleren binnen de eigen 
systemen.  Voorkeursafspraak: toewijzen in uren, declareren in minuten.  
 
-3: Conversie frequentie: De meeste conversies betreffen de omzetting van 4 weken naar ‘totaal 
binnen geldigheidsduur’. 
Aanbieders geven aan dat dit hen de flexibiliteit geeft af te stemmen op de zorgbehoefte van de 
cliënt.  Deze frequentie heeft de voorkeur voor aanbieders. Alleen voor voltijds verblijf kan wel 
overwogen worden om te kiezen om te toewijzing plaats te laten vinden door middel van etmalen 
per week.  
 
V: Gaat declaratiesystematiek voor Wmo ook per maand vanaf volgend jaar?  
A: Nee, want de CAK-periodes zijn daar nog niet op aangepast. I.v.m de CAK-periode gaat de 
raamovereenkomst voor Wmo ook een dag eerder in. 

 

 

PLANNING EN IMPLEMENTATIE DAADWERKELIJKE CONVERSIE 2018-2019 

Binnen de klankbordgroep wordt stilgestaan bij een beknopte weergave van de planning die is 
opgenomen in een powerpoint. 
 
V: Komen er op de toewijzingen voor omgezette cliënten ook nieuwe beschikkingsnummers? 
Nieuwe beschikkingsnummers zijn nodig, want dan kan je bij uitval ook makkelijk opzoeken. 
A: Gemeenten nemen de opmerking mee en komen hier in de volgende klankbordgroep op terug. 
 
 
Door beperkte capaciteit is het bij een enkele aanbieder niet mogelijk om per 1 oktober al nieuwe 
toewijzingen te ontvangen omdat systemen dan nog niet op ingericht zijn. Over het algemeen 
ontvangen de aanbieders de nieuwe toewijzingen op tijd, zo snel mogelijk na 1 oktober. Zowel 
aanbieders als gemeenten blijven zich richten op 1 oktober. Mocht een aanbieder dit niet halen dan 
moet desbetreffende aanbieder contact opnemen met de regio. 
 
V: Is er ook over gedacht om aanbieder te laten aanleveren welke code ze nodig hebben voor welke 
cliënt?  



  

A: Nee, gemeente hebben de omzetting vastgelegd middels de conversietabel. Deze actie ligt in zijn 
geheel aan de kant van de gemeenten. 
 
V: Apeldoorn-specifiek: Voor het product Begeleiding Licht is geen conversieproduct afgesproken.  
A: Aanbieders en gemeente Apeldoorn moeten om tafel over welke afspraken gemaakt worden voor 
deze cliënten. Het liefst zo snel mogelijk, ruim voor 1 oktober. Dit signaal zal over worden gebracht 
aan de gemeente. 
 
V: Meerdere aanbieders signaleren relatief grote achterstanden in het ontvangen van toewijzingen. 
Krijgen aanbieders deze toewijzingen dan ook per 1 oktober, dus voor 2018 en vervolg 2019.  
A: Streven van toegangen moet zijn om deze achterstand weg te werken ruim voor 1 oktober, zodat 
we schoon kunnen beginnen. Signaal wordt doorgezet naar gemeenten (Actie!) 
 
Voorstel: een contactadres waar alle vragen/obstakels conversie 2019 naartoe kunnen worden 
gestuurd, waardoor er een kort lijntje is en dingen worden opgepakt. 
A: Gemeenten nemen dit signaal mee en zullen aanbieders nader informeren waar zij hun 
conversievragen kunnen stellen. 

 

VERVOLG 

De volgende klankbordgroep wordt gepland op 24 juli 2018 in de gemeente Apeldoorn. De 
onderwerpen zijn dan de stand van zaken bij aanbieders en gemeenten, bespreken wijzigingen vanuit 
de nota van inlichtingen en het administratieprotocol in 2019. 


