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Informatiebulletin Zorgverzekeraars Nederland 
februari 2014 

Dit Informatiebulletin van Zorgverzekeraars Nederland en Vektis informeert organisaties 

over de Cliq-classificatie. In dit bulletin leest u dat zorgverzekeraars hebben besloten 

Cliq niet in te voeren in het declaratieverkeer. 

 
  

Besluit zorgverzekeraars: Cliq niet in het declaratieverkeer 

Zorgverzekeraars hebben besloten om het Cliq-classificatiesysteem niet in te voeren in 

het declaratieverkeer. Tot nu toe hadden zorgverzekeraars het voornemen om vanaf 1 

januari 2015 de Cliq-classificatie voor alle extramuraal geleverde hulpmiddelen als 

verplicht veld op te nemen in het declaratieverkeer.  

Cliq is ontwikkeld om een duidelijker verband tussen hulpmiddel en functionaliteit aan te geven. 

Met de ontwikkeling van Cliq zijn veel indicatieprotocollen verbeterd en is de hulpmiddelenzorg 

in Nederland functiegerichter geworden.  

Draagvlak 

Gedurende het jaar 2013 is geconstateerd dat het noodzakelijke draagvlak voor het opnemen 

van Cliq in het declaratieverkeer onvoldoende bij alle partijen aanwezig is. Dit geldt voor 

hulpmiddelenleveranciers, -fabrikanten en ook voor zorgverzekeraars. Dat bleek o.a. tijdens de 

informatiebijeenkomsten georganiseerd door ZN met als doelstelling het veld te informeren over 

het voornemen Cliq op te nemen in het declaratieverkeer. De afgelopen maanden hebben de 

zorgverzekeraars uitvoerig gekeken of de koers - gericht op het opnemen van Cliq in het 

declaratieverkeer – aanpassing behoeft. Dit heeft begin februari 2014 geresulteerd in het besluit 

in ZN-verband niet langer te koersen op het opnemen van Cliq in het declaratieverkeer.  

Verschuiving 

Voor het verantwoorden van declaraties voor functiegerichte omschreven zorg leek bij de 

ondertekening van het Cliq-convenant in 2008 de Cliq-classificatie essentieel. In de laatste jaren 

is de inkoop door zorgverzekeraars en daarmee ook de declaratiesystematiek verder 

ontwikkeld. De inkoop van hulpmiddelen is verschoven naar de inkoop van zorg. Dit is mede 

mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van protocollen.  

Dat de Cliq-codering niet in de declaratie wordt opgenomen doet aan de waarde van de 

ontwikkeling van protocollen door het veld niets af.  

Toekomst van de Cliq classificatie 

ZN gaat met de convenantspartijen van Cliq onderzoeken hoe het Cliq- classificatiesysteem kan 

worden gebruikt. Een mogelijkheid is om het classificatiesysteem te gebruiken bij het verder 

ontwikkelen van de protocollering van hulpmiddelen. Dit zou kunnen met sectoren waarvoor 

Cliq toegevoegde waarde biedt.   
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Inspanningen betrokken partijen 

ZN realiseert zich dat alle betrokken partijen inspanningen hebben verricht om Cliq in het 

declaratieverkeer in te voeren. Voor deze inspanningen willen we via deze nieuwsbrief een 

ieder bedanken.  

Impact op invoering declaratiestandaarden voor hulpmiddelen  

ZN onderzoekt wat de gevolgen van dit besluit zijn voor de beoogde invoering van de nieuwe 

declaratiestandaarden (LH en AP) per 2015. Met deze declaratiestandaarden worden 

hulpmiddelen gedeclareerd. Het streven is hierover binnen enkele weken duidelijkheid te 

verschaffen. Daarover worden betrokkenen op de hoogte gehouden via de gebruikelijke 

communicatiekanalen (w.o. Vektis website).  

Webzoeker 

Op http://cliq.vektis.nl/ vindt u de webzoeker waar de Cliq-classificatie – inclusief de recent 

uitgevoerde update - beschikbaar is. 

 

Meer informatie  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op www.zn.nl  bij het beleidsthema Cliq. Heeft u vragen 

naar aanleiding van deze nieuwsbrief  dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van 

Zorgverzekeraars Nederland, via s.van.der.heijdt@zn.nl.  

 
  

http://cliq.vektis.nl/
http://www.zn.nl/
file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BFTHUTW6/s.van.der.heijdt@zn.nl

