De financieringsvormen van
MijnZorgdeclaratie
Als zorgverlener wil je natuurlijk zo veel mogelijk
tijd en aandacht besteden aan je cliënten.
Tegelijkertijd wil je ook dat je administratie
altijd op orde is en dat de geleverde zorg
juist en tijdig gedeclareerd wordt. Hierbij
heb je te maken met verschillende type zorg,
financieringsvormen en wet- en regelgeving. Dit
maakt je administratie nóg ingewikkelder. Wist je
dat we bij MijnZorgdeclaratie een breed aanbod
aan financieringsvormen ondersteunen?

Onze financieringsvormen:

 Jeugdwet (iJw)
 Wet maatschappelijke
ondersteuning (iWmo)

 Forensische zorg (fz)
 Wet langdurige zorg (iWlz)
 Persoonsgebonden budget
(pgb)

 Zorgverzekeringswet (Zvw) in
geval van gecontracteerde
wijkverpleging, eerstelijns
verblijf en zintuigelijk
gehandicapten

We helpen je van A tot Z met je declaraties, ook bij
verschillende financieringsvormen
Ook als je meerdere financier
ingsvormen hebt kunnen we je
van A tot Z ondersteunen. Het
kan natuurlijk voorkomen dat
je cliënten hebt in de jeugdwet
en je vervolgens contact krijgt
met de gemeenteover andere
financieringsstromen. Wij
denken hierin graag met je mee!
Onze professionals kennen de
zorg van binnen en buiten en

zijn altijd op de hoogte van de
wet- en regelgeving in jouw
zorgsector en de bijbehorende
financieringsvormen. Het portaal
van MijnZorgdeclaratie voldoet
aan de iStandaarden* en
hierdoor worden je declaraties
altijd volgens actuele wet en
regelgeving door ons bij de juiste
instanties aangeleverd.

* iStandaarden is de naam
voor de landelijk vastgestelde
informatiestandaarden in de
zorg en ondersteuning, zoals:
iWlz, iWmo en iJw. Elk van
deze standaarden is een ver
zameling regels en afspraken
die ervoor zorgen dat cliënt
gegevens elektronisch en vei
lig worden uitgewisseld. Deze
standaarden zorgen voor
een soepel en transparant
berichtenverkeer, zodat ge
meenten en zorgaanbieders
dezelfde taal spreken.


‘Sinds 2007 begeleidt Zorggroep ’t Achterhuus cliënten met
een justitieel verleden in een beschermde woonvorm waar
zij intensieve begeleiding krijgen. Naast woonbegeleiding
krijgen onze cliënten ook arbeidstraining. Zo willen we hun reintegratie in de samenleving zo soepel mogelijk laten verlopen.
Gemiddeld wordt een cliënt door ons ongeveer twee tot drie
jaar begeleid. Vanuit de beschermde woonvorm willen wij de
cliënt, soms via de overstap naar reguliere langdurige zorg,
verder begeleiden naar een stabiele en gelukkige levenssituatie
in de samenleving. Wij hebben dus te maken met verschillende
declaratievormen. Het start bij forensische zorg en dit kan
hierna overgaan naar WMO en Wlz. Ik ben daarom heel blij dat
MijnZorgdeclaratie ons bij de declaraties ondersteunen.”
E L LY O F F I N GA , O F F I C E M A N AG E R
B I J Z O R G G R O E P ’ T AC H T E R H U U S

 Meer informatie
Heb je vragen over de verschillende financieringsvormen die wij
ondersteunen? Of kunnen we je ergens bij helpen? Onze collega’s
staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Neem contact met
ons op via administratie@mijnzorgdeclaratie.nl.

