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Maandelijks houden we u op de hoogte van nieuws 
en ontwikkelingen voor ZZP’ers in de AWBZ ZIN. 
Tevens worden onderwerpen onder de aandacht 
gebracht met betrekking tot het gebruik van de 
modules van DinZ Web. 
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Herschikking ZZP’ers 2013 
 
Voor alle ZZP’ers die zorg leveren in de AWBZ zin 
2013 zal het herschikkingsbeleid van het budget in 
geld / € van toepassing zijn. In de lijn van de 
spelregels moeten op basis van dit beleid 
definitieve productieafspraken worden gemaakt 
met elke ZZP’er over 2013. De regel is dat men 
terugkijkt over de periode tot 1-6-2013, en wat in 
die periode is gefactureerd vormt de basis voor de 
berekening over heel 2013. 
U ontvangt zelf van uw Zorgkantoor hierover de 
informatie. Lees deze goed na op wat u mogelijk 
moet doen, invullen document en opsturen etc. 
 
Let op: 
Ieder zorgkantoor heeft zijn eigen vertaling van dit 
beleid en de spelregels. Bij vragen of 
onduidelijkheden raden wij u aan binnen de 
gestelde termijn, ruim voor 31 oktober 2013, 
contact op te nemen met uw zorgkantoor en 
helderheid te hebben over de eventueel door u te 
ondernemen acties. 
 

Overdenking: waar gaan we 
naartoe? 

 
Doelmatig in zorg in een veranderend 
zorglandschap. 
 
De zorg verandert. Dat kunnen we elke dag lezen 
en horen. Marktwerking, concentratie en 
toenemende gedwongen samenwerking op de 
terreinen van Zorg, Wonen, Werken en Welzijn. 
Daarnaast wordt gewerkt aan taakverschuiving 
naar de huisarts, cliënt zelf (zelfmanagement) en 
hun familie, mantelzorgers. In zowel cure als care 
wordt een sterker beroep gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid en die van mantelzorgers. 

 
Zorg wordt ingewikkelder van één zorgverlener 
naar zorgnetwerk 
Zorgketens, zorgnetwerken, multidisciplinair 
overleg, doorverwijzing en intercollegiaal consult, 
geïntegreerde zorg: allemaal situaties waarbij niet 
alleen arts en patiënt betrokken zijn, maar waar de 
zorg geleverd wordt door een team van 
zorgprofessionals.  
Kortom, meer partijen, meer samenwerking, meer 
behoefte aan de juiste kennis en informatie, meer 
overdracht en meer overleg. Maar waar blijft de 
cliënt in de eigen regie. 

 
Voldoende hulpmiddelen in het persoonlijk 
zorgnetwerk van de patiënt 
Het persoonlijk zorgnetwerk van patiënten bestaat 
niet alleen uit zorgverleners en zorgorganisaties. Er 
zijn er ook mensen in de directe omgeving die 
betrokken zijn bij de zorg van een patiënt, zoals 
familieleden. Dit sociale netwerk kan voor de 
patiënt erg belangrijk zijn. De bewuste patiënt zal 
in zijn / haar unieke persoonlijke zorgnetwerk goed 
ondersteund moeten gaan worden. Niet alleen bij 
het gebruik van PGB maar ook bij AWBZ ZIN. De 
ZZP’er in de AWBZ ZIN kan hierin een belangrijke 
rol pakken om de cliënt te helpen het persoonlijke 
zorgnetwerk te informeren, te managen en te 
betrekken.  
 
Gegevensoverdracht in de (thuis)zorg is 
noodzakelijk om de zorg van de ene naar de 
andere zorgverlener naadloos in elkaar over te 
laten gaan. Juist op overdrachtsmomenten 
ontstaan risico’s voor de veiligheid. En zorg moet 
ook dan doelmatig, dus effectief en efficiënt zijn. 
Het zorgleefplan vormt in de thuiszorg een 
belangrijke overdracht, maar ook de basis om de 
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doelstellingen van de indicatie / reden voor de 
zorgvraag te gaan realiseren binnen de gestelde 
kaders en termijnen. 
Het zorgleefplan van DinZ Web, nu in de pilotfase, 
heeft als doelstelling om ook de cliënt mee te laten 
kijken in zijn dossier. De Cliënt kan de afspraken, 
doelstellingen en evaluaties inzien. Desgewenst 
kan de cliënt anderen, zoals familie, mantelzorgers 
en huisarts met autorisatie toelaten. 
Ook zal het zorgkantoor mogelijk via een materiële 
controle inzage wensen in het zorgleefplan, dit zal 
dan op autorisatie van de cliënt gaan. 
Cliënten zijn niet altijd op de hoogte van vormen 
van gegevensuitwisseling, laat staan dat  
zij hier gemakkelijk zeggenschap over kunnen 
uitoefenen. Bij patiënten die vaak gebruik maken 
van zorg zijn er grote hoeveelheden gegevens 
bekend. Die gegevens zijn momenteel opgeslagen 
in vele systemen bij een groot aantal zorgverleners 
en zorgorganisaties. Geen van de zorgverleners 
beschikt echter over alle gegevens en de gegevens 
zijn om die reden vaak verouderd , incompleet 
en/of onjuist. Ook voor patiënt en zijn die 
gegevens vaak niet toegankelijk. De informatie die 
zij wel zelf hebben, kunnen zij niet toetsen aan de 
gegevens die op andere plekken beschikbaar zijn. 
Op deze manier krijgen patiënten terecht het 
gevoel niet voldoende betrokken te zijn bij hun 
begeleiding, ondersteuning, persoonlijke 
verzorging en kunnen zij onvoldoende sturing 
geven aan hun zorgproces. 
 
In dit digitale tijdperk maken veel mensen gebruik 
van allerhande diensten op het internet: online 
bankieren, online winkelen, online chatten en 
online belastingaangifte doen. Ook in de zorg 
kunnen patiënten steeds meer online doen. Er is 
een enorme hoeveelheid internetpagina’s waarop 
medische informatie te vinden is. Patiënten 
kunnen online met lotgenoten in gesprek over dat 
wat hen bezighoudt en er komen steeds meer 
‘zorg-apps’. Voor de cliënten die gebruik maken 
van AWBZ ZIN door ZZP’ers of PGB kan het 
zorgleefplan van DinZ hierin de ondersteuning 
bieden. 
Ook zal de volgende stap zijn dat de cliënt zicht 
heeft op de kosten voor zijn AWBZ ZIN zorg. 
 
Burgers zijn steeds mondiger geworden en beter 
geïnformeerd. Het informatiemonopolie van de 
arts is verleden tijd. Via internet en 
patiëntenverenigingen zijn grote hoeveelheden 
medische informatie en informatie over de 
kwaliteit van zorginstellingen voor  
bijna iedereen toegankelijk geworden.  

Patiënten verwachten steeds vaker 24 uur per dag, 
7 dagen in de week toegang tot informatie, ook 
van de zorgverlener.  
 
Uit het onderzoek ‘Wat werkt bij wie?’(Motivaction 
&De Praktijk Index , 2008) blijkt dat “de patiënt” 
niet bestaat.  
Op basis van waarden en leefstijlen van patiënten 
zijn er drie hoofdgroepen te onderscheiden:  
 minder zelfredzame patiënten 
 pragmatische patiënten 
 maatschappijkritische patiënten. 
De groep ‘minder zelfredzame’ patiënten is op dit 
moment het grootst; de groep beslaat bijna de 
helft van de huidige patiëntpopulatie. Deze 
patiënten hebben een relatief hoge zorgvraag, 
hebben behoefte aan eenvoudige informatie, 
zoeken zorg dicht in de buurt en hechten aan 
persoonlijk contact. Zij gaan niet uit zichzelf 
e-Health gebruiken, maar zijn meer ontvankelijk als 
hun zorgverlener het vraagt. Naar verwachting zal 
deze groep de komende jaren afnemen.  
De groep pragmatische patiënten vormt iets meer 
dan 40% van de patiëntpopulatie. Deze patiënten 
zijn zelfredzaam en veeleisend, willen gebruik 
maken van handige nieuwe technologie en zijn 
actieve informatiezoekers. Deze groep patiënten 
zal de komende jaren groeien.  
De groep maatschappijkritische patiënten is op dit 
moment niet groter dan 10% van de  
patiëntpopulatie. Deze patiënten zijn mondig en 
kritisch en zoeken vooral verdiepen de informatie. 
Ook hecht deze groep meer dan gemiddeld aan 
privacy en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Ook deze groep zal naar verwachting 
de komende jaren groeien. 
Vooral bij pragmatische en maatschappijkritische 
patiënten is digitale zorg het eerst  
kansrijk. Deze groepen zullen groeien. Steeds meer 
van deze patiënten benutten de kracht van ICT, 
internet en sociale netwerken om zoveel mogelijk 
informatie en de best mogelijke zorg te krijgen.  
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Bewakings- en 
alarmeringssysteem voor 

thuiswonende dementie- (en 
andere) patiënten 

 
Betaalbaar en te huren alternatief voor cliënten die 
net iets meer steun nodig hebben, ook te 
gebruiken als ZZP’er voor je achterwacht functie bij 
specifieke cliënten. 
 

 
Het Care Alert Zorgsysteem is een veelzijdig, 
betaalbaar en betrouwbaar, automatisch zorg- 
ondersteuningssysteem met bewakings- en 
alarmeringsfunctionaliteit. Het systeem is speciaal 
ontwikkeld voor dementerende Alzheimer 
patiënten, Parkinsonpatiënten en andere 
hulpbehoevenden. Met dit 
zorgondersteuningssysteem kunnen patiënten 
eenvoudig thuis gemonitord worden. Hierdoor 
kunnen dementie -maar ook andere- patiënten 
langer zelfstandig en veilig thuis blijven wonen.  
Het systeem is zeer snel aan te leggen zodat men 
ook bij plotseling optredend disfunctioneren niet 
op de crisisopvang aangewezen is. 
  
Wilt u meer informatie over het Care Alert 
Zorgsysteem of een inventarisatiebezoek van een 
installateur? 
www.care-alert.nl 
info@care-alert.nl 
 
Care Alert is opgericht door Pieter Mulder eigenaar van Mulder 
Systems. 
Mulder Systems heeft jarenlange ervaring en expertise op het 
gebied van beveiligingssystemen, elektrische installaties, 
zorgdomotica, ICT en telecommunicatie. Persoonlijke 
ervaringen met zijn dementerende vader heeft Pieter Mulder 
op het idee gebracht het Care Alert Zorgsysteem voor 
particulieren te ontwikkelen. 

 

 

 

Cliënt toegang tot DinZ Web 
 
We willen gaan beginnen om de Cliënt (of diens 
vertegenwoordiger) toegang te geven tot zijn/haar 
gegevens in DinZ Web. In eerste instantie om 
(enkele) gegevens te kunnen inzien van 
bijvoorbeeld de CIZ indicatie, Zorgvragen of 
Zorgleefplan. 
 
Dit willen we doen in de vorm van een pilot, 
waarbij enkele Cliënten op basis van hun e-mail 
adres (en een eigen wachtwoord) kunnen inloggen 
op DinZ Web. 
 
Heeft één of meerdere van jouw Cliënten interesse 
in deze pilot, stuur dan een e-mail naar 
support@dinzweb.nl en vermeld daarin wat jouw 
Cliënt wilt laten zien in DinZ Web. 
 

Samenwerkende teams voor 
PGB 

 
Voor Cliënten met een CIZ indicatie is het mogelijk 
om andere ZZP’ers aan het Cliënt Zorgteam toe te 
voegen. Voor PGB Cliënten (of particuliere 
Cliënten) is het nu ook mogelijk om met andere 
ZZP’ers samen te werken in het Cliënt Zorgteam. 
 
Hoe? 
Indien u de PGB module heeft afgenomen, heeft u 
in het scherm Administratie een aantal extra 
Tabjes. 
 
Tab ‘Administratie type’ 
Hier staat vermeld van welke typen uw 
administratie is en hier zal ook ‘PGB’ staan. 
 
Tab ‘Mijn gekoppelde administraties’. 
In deze Tab kunt u andere administraties 
uitnodigen om te gaan samenwerken. 

http://www.care-alert.nl/index.html
http://www.care-alert.nl/index.html
http://www.care-alert.nl/
mailto:info@care-alert.nl
http://www.muldersystems.nl/
http://www.muldersystems.nl/
mailto:support@dinzweb.nl
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Als ‘Administratie type’ kiest u het type 
administratie waarin u wilt samenwerken. 
Bij ‘Doel administratie’ kiest u voor de betreffende 
administratie van het hiervoor gekozen type, 
waarmee u wilt samenwerken. 
‘Bevestigd door bron administratie’ staat 
standaard aangevinkt en betekent dat u vanuit uw 
administratie heeft bevestigd dat u wilt 
samenwerken. 
‘Bevestigd door doel administratie’ kunt u niet 
wijzigen en is bedoeld voor de andere 
administratie om de samenwerking te bevestigen. 
 
Tab ‘Gekoppeld aan administratie(s)’ 
In deze tab kunt u een uitnodiging om samen te 
werken bevestigen. 

 
Hier worden de uitnodigingen weergegeven van de 
andere administraties. Door het veld ‘Bevestigd 
door doel administratie’ aan te vinken bevestigt u 
de samenwerking. 
 
Let op: indien u één of meerdere administraties 
heeft uitgenodigd en deze zijn bevestigd, kunt u 
alleen deze administraties kiezen in het Cliënt 
Zorgteam. Indien andere administraties u willen 
kiezen in het Cliënt Zorgteam, zullen zij u moeten 
uitnodigen en u zal moeten bevestigen. 
 
Het gebruik maken van samenwerkende teams 
geldt ook voor ZZP’ers die niet meedoen met de 
pilot AWBZ ZIN. Zij kunnen de module ‘DinZ Web 
PGB’ afnemen en samenwerkende met andere 
ZZP’ers. 
 

Weetjes over het gebruik van 
DinZ Web 

 
In het samenstellen en wijzigen van leden in het 
Cliënt Zorgteam zijn de volgende wijzigingen 
doorgevoerd: 
 alleen de EVV’er kan een ander teamlid EVV’er 

maken. 
 de ingelogde gebruiker kan alleen zichzelf als 

teamlid verwijderen en wijzigen (bijvoorbeeld 
einddatum vullen). 

 ieder teamlid dat toegang heeft tot de Cliënt 
kan wel andere teamleden toevoegen maar 
niet verwijderen of wijzigen. 

Op het Cliëntenscherm is een Prefilter toegevoegd 
om die Cliënten weer in beeld te krijgen waarbij de 
‘datum tot en met’ is gevuld met een datum in het 
verleden. Het Prefilter heet ‘Actieve Cliënten’. 
 
Declaraties (AW319): 
Het kan tot 2 weken duren voordat het 
zorgkantoor het retourbericht van een ingediende 
declaratie verstuurt. Het retourbericht wordt 
direct verwerkt waarmee de status van een 
verzonden declaratie verandert van ‘Verzonden’ 
naar ‘Goedgekeurd’ of ‘Geheel of gedeeltelijk 
afgekeurd’). 
 

 
Het team van de Helpdesk is uitgerust met 
Teamviewer. Bij specifieke vragen kan de 
helpdeskmedewerker dan meekijken op uw 
scherm. Hiervoor geeft u dan zelf de code door die 
in uw teamviewer scherm staat. Hiervoor moet u 
een klein programma downloaden en installeren. 
De link hiervoor vindt u in de module Help, bij 
documentatie, onder Algemeen: ‘Teamviewer 
Quicksupport’. Of klik hier om direct naar de 
pagina van Teamviewer te gaan. 
 

 
Disclaimer 
Deze nieuwsbrief wordt zeer zorgvuldig samengesteld. De 
informatie wordt ook verkregen van derden. Aan de inhoud van 
deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 

http://www.teamviewer.com/nl/index.aspx

