
 

 

 

 

Er zijn meerdere versies van de UPM in omloop. Kan er worden aangegeven welke de meest 

recente versie is? 

De meest recente versie is afgelopen week (week 26) of de week ervoor (week 25) gedeeld door de 

finanicieel adviseur. Mocht u deze niet ontvangen hebben kunt u dit aangeven bij uw financieel advi-

seur en wordt deze alsnog opgestuurd.  

Oorspronkelijk was de deadline van indienen van het UPM op 22 juli 2022, dit is nu een 

week naar voren geschoven. Wat is de reden van het vervroegen van de deadline? 

Doordat zorgaanbieders al ervaring hebben met het invullen van het UPM en er bij ForZo/JJI tijd nodig 

is om deze informatie te verwerken, is besloten de deadline een week naar voren te halen. In overleg 

met de financieel adviseur kan om enig uitstel worden gevraagd, echter heeft dit niet de voorkeur, 

aangezien ForZo/JJI ook verwerkingstijd nodig heeft. 

Wat is de deadline voor het delen van de voorkeur van de gedeelde oplossingen (voor  het 

probleem dat FZ811 niet is aangepast en er daardoor geen inzicht kan worden verkregen in 

de financiële verantwoording)?  

Binnen een week is de voorkeur (uiterlijk week 29). 

Wij hebben als organisatie gewerkt met de converter die door ForZo/JJI beschikbaar was 

gesteld om hiermee een FZ811 bericht te genereren. Hoe is met deze converter rekening 

gehouden in oplossingsrichting 1? 

Dit is in het vizier binnen ForZo/JJI. Deze zal inderdaad ook moeten worden aangepast.  

Stel dat wij kiezen voor oplossingsrichting 2. Wat bekent dit dan voor de invoering met 

behulp van de converter?  

Als met oplossingsrichting 2 het doel kan worden behaald, dan is de converter wellicht niet meer 

nodig. Hier dient de zorgaanbieder een afweging in te maken. 

Heeft ForZo/JJI een beeld bij de datum van het uitvragen? Indien dit pas volgend jaar fe-

bruari/maart/april wordt uitgevraagd is wellicht de stand van de ANG minimaal of 0. 

ForZo/JJI wil op 15 februari 2023 intern de juiste stand doorgeven. Hiervoor wordt de periode 15 

januari 2022 – 15 februari 2023 gebruikt. ForZo/JJI hoopt dit jaar een en ander met Vektis rond te 

kunnen krijgen, al dan niet inclusief converters. Dit is de tijdslijn waarin het zal moeten vallen. Door 

het ontbreken van de facturatie beschikt ForZo/JJI enkel over de ANG standen. Als de ANG standen 

straks via het berichtenverkeer kunnen worden opgegeven vergemakkelijkt dit. ForZo/JJI probeert dit 

jaar en uiterlijk 15 januari 2023 alles rond te krijgen.  

Betekent dit dat de zorgaanbieder net als afgelopen jaar uit kan gaan van de 31-12 stand 

en dat het ANG alles is wat niet voor 31 december goedgekeurd/gefactureerd is? Stel dat 

de zorgaanbieder maar 1x per maand factureert, dan komt altijd de productie van december 

op ANG te staan? 

Correct. De uitgangspunten blijven hetzelfde. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Is dit iets wat voor de lange termijn kan worden ingericht? Er is namelijk altijd ANG per 1-

januari. 

Klopt. Dit is inderdaad geen eenmalige exercitie. De verwachting is dat er altijd wat afgesloten maar 

nog niet gefactureerd blijft. En deze kosten wil ForZo/JJI ook inzichtelijk hebben.  

Er kan ook een keuze worden gemaakt om per 15 februari, alles wat per 15 februari nog 

niet over het vorige boekjaar is gefactureerd, uit te vragen. Alles wat al wel gefactureerd 

is in januari, heeft ForZo/JJI al ontvangen. ForZo/JJI houdt dus wel vast aan dat de standen 

per 31 december worden uitgevraagd. 

31 december is het moment waarop ForZo/JJI zich moet verantwoorden, dus kosten die daarna zijn 

gemaakt dient ForZo/JJI uit de ANG stand te halen.  

ForZo/JJI kan er dus ook voor kiezen om alles wat na 31 december en het uitvraag moment 

is gefactuurd, uit te vragen. Goed om de overweging te maken welke peildata worden uit-

gevraagd. 

Deze vraag zal intern worden meegenomen. 

Wat wordt bedoeld met het indienen van de “bulk” tijdens het factureren?  

De facturen hebben een maximum van 10.000 regels. Momenteel is ForZo/JJI aan het uitzoeken waar 

de grens ligt. Dat ligt niet in FCS maar in een van de systemen die daarop volgen in de keten. Hierin 

wil ForZo/JJI weten wat een veilige omvang heeft en dit kan worden teruggekoppeld aan de zorgaan-

bieder.  

Wij lopen er tegenaan dat Justitie een nieuw zorgtrajectnummer uitgeeft bij bestaande cli-

enten. Dan moet er een nieuw ZPM zorgtrajectnumer worden aangemaakt in ons systeem. 

Wij werken met MijnQuarant en hierin is dat (nog) niet mogelijk. Dit is bij de softwareleve-

rancier neergelegd. Zijn er andere instellingen die hier ook tegenaan lopen? 

Bij een andere zorgaanbieder die ook werkt met MijnQuarant is dit signaal nog niet ontstaan. Wordt 

wel binnen de organisatie voorgelegd.  

 

 


