
Beste Zorgaanbieder, 
 
ZorgNed is de software die het berichtenverkeer mogelijk maakt tussen de zorgaanbieders (Vecozo) 
en de gemeenten (GGK). Op dit moment is het overgrote deel van de Zuid-Limburgse gemeenten 
aangesloten op ZorgNed en kunnen alle gemeenten (Vecozo)-berichten lezen en versturen: Het 
moment nadert dat we in Zuid-Limburg het berichtenverkeer kunnen gaan uitrollen, inclusief het 
stopzetten van de voorschotten en het declareren door zorgaanbieders via Vecozo. 
 
Dit mailtje is bedoeld om u op hoofdlijnen te informeren over de gang van zaken. 
 
 
301-berichten (vanuit de gemeenten – Toewijzing Zorg) 
 
Sinds de aansluiting van de gemeenten krijgt u van de gemeenten uit Zuid Limburg 301-berichten 
toegestuurd. Dit zijn de toewijzingen voor zowel de omklapcliënten als voor de nieuwe instroom. Dit 
proces zal blijven doorlopen en zelfs intensiveren omdat we de gemeenten hebben aangespoord om 
de eventuele werkvoorraad ook aan u te versturen. 
 
 
303d-berichten (vanuit de zorgaanbieders – Declaraties) 
 
Het ontvangen van de 301-berichten stelt u in staat om de toegekende en gestarte zorg te declareren 
door middel van 303d-berichten (Vecozo/Berichtenapp). 
 
 
Van voorschot naar declaratie 
Op het moment dat een 303d-bericht matcht met een 301-bericht en de zorg is gestart, kan het 
inkoopteam de declaratie betaalbaar stellen. Hiervoor vergelijken we het verstrekte voorschot met 
de gematchte declaraties. Per aanbieder beoordelen we op welk moment het verantwoord is om te 
stoppen met het voorschot en over te gaan naar declaraties. U ontvangt op een gegeven moment 
een overzicht waaruit blijkt welke declaraties worden verrekend met het voorschot. Zoals al eerder 
gemeld tijdens de ontwikkeltafels, zullen wij er goed op letten dat de overgang van voorschot naar 
declaratie u niet in liquiditeitsproblemen brengt. Dit proces vindt gefaseerd plaats en wordt per 
zorgaanbieder uitgerold. 
 
Let op! Het systeem van bevoorschotting is eindig, er komt naar verwachting voor de zomer 2017 
een moment dat we hier definitief mee stoppen. Daarom aan u als zorgaanbieder de verplichting 
om ervoor te zorgen dat u declareert via het berichtenverkeer. 
 
Heeft u op dat moment cliënten in zorg waarvoor u nog geen 301-bericht heeft ontvangen, dan dient 
u (zoals is afgesproken) per cliënt een 315-bericht te sturen. 
 
 
305-berichten (vanuit de zorgaanbieders – Start Zorg) 
 
Er is afgesproken dat declaraties pas worden uitbetaald indien: 
 

 Het 303d (declaratie)-bericht matcht met het 301 (toekennings)bericht 

 Er een 305 (start-zorg)bericht is ontvangen door de gemeente voor deze declaratie 

In de opstartfase worden er declaraties uitbetaald zonder dat een 305-bericht is ontvangen (omdat 
we van een aantal zorgaanbieders hebben vernomen dat ze nog niet geautomatiseerd 305 berichten 



kunnen versturen). In de loop van 2017 zal echter ook het 305-bericht worden verlangd, om tot 
betaling over te kunnen gaan. Hierover ontvangt u op een later tijdstip nadere informatie. 
 
 
Overige berichten 
 
ZorgNed is in staat om alle overige berichten te verwerken. De regio zal al deze berichten gebruiken 
in de communicatie tussen zorgaanbieders, gemeenten en inkoopteam (conform de 
procesbeschrijving op onze website). 
 
Op https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/inkoop/handleidingen-en-instructies/ vindt 
u de meest recente versies van handleidingen en werkafspraken. 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u doorgeven aan inkoopteamsd@maastricht.nl. Wij nemen dan zo 
spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inkoopteam Sociaal Domein 
 
InkoopteamSD@maastricht.nl  
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | 
www.gemeentemaastricht.nl 
  

 
  
Uw vragen kunt u mailen naar inkoopteamSD@maastricht.nl of bellen met het centrale 
telefoonnummer 14043 en vragen naar het inkoopteam sociaal domein. 
"DISCLAIMER gemeente Maastricht"  

"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit 
bericht is verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit 
bericht bij vergissing aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en 
verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u 
toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. In het bericht 
mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn in de eerste plaats des schrijvers en 
vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht."  
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