Geachte zorgaanbieder,
Hierbij ontvangt u een bestand met cliënten, waarvan wij in ons systeem gesignaleerd hebben dat na
31 december 2016 deze cliënt en bij u zorg gaan ontvangen. Daar vanaf 1-1-2017 de zorg geleverd
gaat worden conform de nieuwe afspraken, is het noodzakelijk per cliënt aan te geven welke
zorgproducten er ingezet gaan worden volgens de nieuwe indeling.
Als u geen contract heeft gekregen voor 2017, dan hoeft u slecht de gegevens te controleren en aan
de gemeente te retourneren. Eventuele opmerkingen kan u plaatsen in de kolom “opmerkingen”.
We verwachten van u dat u per cliënt aangeeft welk product of producten er ingezet gaan worden.
Eén regel per cliënt/product combinatie.
Het kan zijn dat zorg voor cliënten inmiddels is geëindigd. Pas in dit geval de einddatum aan Dit kan u
aangeven in het opmerkingen veld. Verwijder deze regel niet!
Ook kan het voorkomen dat de cliënt nog niet bij ons bekend is. Hiervoor kan u een nieuwe regel
opvoeren.
Als u organisatie vanaf 1-1-2017 onderdeel gaat uitmaken van een samenwerkingsverband
(coöperatie) dan dient u de AGB-code van samenwerkende organisatie in te vullen.
Ook kan het zijn dat een huidige samenwerkingsverband niet wordt voortgezet in 2017, dan vragen
wij u per cliënt aan te geven in het opmerkingsveld welke partij de zorg vanaf 1-1-2017 gaat
aanbieden.
Hieronder de algemene instructies:
• AGB-code – is al ingevuld – check/pas aan
o De AGB code van de gecontracteerde partij
o Neemt u deel aan een coöperatie dan AGB van coöperatie
• Gemeentecode – is al ingevuld – niets mee doen
• BSN - is al ingevuld – niets mee doen
• Productcode (Oud) – niets mee doen
• Productcode (nieuw)– wordt de nieuwe Landelijke code - invullen
o Invullen adh van het schema “resultatenmatrix vertaald naar jeugd en wmo codes”
o Voorbeeld het blokje “G1 WMO begeleiding” niveau 4 heeft de code 02A06
o Regel toevoegen(kopiëren) als er meer producten geleverd gaat worden.
• ingangsdatum - is al ingevuld – niets mee doen
• einddatum - is al ingevuld – check
• Opmerkingen – hier kunt u als dat wenselijk is een opmerking per regel maken
• Het kan zijn dat er een cliënt ontbreekt, dan deze toevoegen en alle velden invullen. In
opmerkingen veld aangeven “nieuwe cliënt”
• Het kan zijn dat een cliënt niet meer in zorg is, dan einddatum op einde zorgdatum zetten en
in opmerkingenveld aangeven dat cliënt “uit zorg” is
Wij verwachten het bijgewerkte bestand voor 2 december retour. Deze dient u te versturen via de
beveiligde omgeving van Assen. Dat is via cs.asse.nl. Instructies kunt u vinden op de site:
http://www.wmo-jeugd-nmdrenthe.nl/ onder het onderwerp “Administratie”. Het email adres
hiervoor is: S.Ploegstra@assen.nl.

