
 

 

 

Inloopuurtje zorgprestatiemodel en verlengingen 

Vorige keer werd gesproken over een eventuele bulk import voor zorgtrajectnummers voor lopende plaatsingen, die 

klaargezet zou worden via VECOZO, zodat deze via de softwareleveranciers direct kunnen worden ingelezen in het EPD. 

Gaat dat nog steeds gebeuren? 

De instructie die is verstuurd via de nieuwsflits, laat dit zien. De bulk wordt klaargezet in VECOZO, welke in de EPD kan 

worden geïmporteerd. Sommige EPD’s bieden deze mogelijkheid al, anderen nog niet. Voor de EPD’s die hier nog niet toe in 

staat zijn, kan via de download mogelijkheid in het Berichtenloket een bulk worden gedownload. Echter moet voor de rest 

van de verwerking door zorgaanbieders zelf nog worden bekeken hoe dit plaats moet vinden.  

Vorige keer werd er ook gesproken over een xml bestand waarin de zorgtrajectnummers zouden staan. Zodat deze via de 

softwaremodule in één keer kunnen worden ingelezen? 

De berichten zijn xml bestanden, welke allemaal kunnen worden opgehaald en in de EPD kunnen worden gezet. 

Zijn de zorgtrajectnummers noodzakelijk om te factureren? 

Het zorgtrajectnummer is een verplicht item in het declaratiebericht. Zonder zorgtrajectnummer is het niet mogelijk om te 

declareren. 

Wanneer is het mogelijk om te factureren zonder zorgvraagtypering? 

Binnen de zorgvraagtypering is er een termijn van 3 maanden afgesproken, nadat een cliënt in de zorg is gekomen. In de 

eerste drie maanden is de zorgvraagtypering niet verplicht, echter is de zorgvraagtypering een verplicht veld in het 

declaratiebericht. ForZo/JJI is momenteel aan het testen hoe dit werkbaar te maken.  

Geldt dit voor zowel bestaande als voor nieuwe cliënten? 

De regel van drie maanden geldt voor nieuwe cliënten. Voor bestaande cliënten is afgesproken dat de zorgvraagtypering 

wordt toegpast op eerste moment dat de risicotaxatie opnieuw moet worden afgenomen (minimaal 1x per jaar). 

Op het moment dat ik geen aanvraag doe naar de zorgtrajectnummers, worden deze dan niet toegestuurd en in gang gezet 

via VECOZO? Dien ik aan te geven dat ik de zorgtrajectnummers digitaal wil ontvangen? 

Uiteindelijk zal ForZo/JJI zelf contact opnemen met de zorgaanbieders en aangeven wat er verwacht wordt rondom de 

zorgtrajectnummers. Als u als zorgaanbieder de voorkeur heeft om de zorgtrajectnummers in een bepaalde periode te 

ontvangen, dan kunt u zelf contact met ons opnemen.  

Tegen die tijd wordt er ook uitgelegd welke stappen wij aan de kant van de zorgaanbieder moeten zetten om dit goed te 

kunnen ontvangen? 

Op de instructieplaat zitten ook verwijzingen naar documentatie van VECOZO. Het komt er op neer dat u als zorgaanbieder 

moet zorgen dat de ontvangende kant voor VECOZO in orde is. Dit kan het best zelf worden opgezocht bij VECOZO dan wel 

daar bij VECOZO ondersteuning voor worden gevraagd. Op het moment dat u de berichten rechtstreeks in het EPD wil 

krijgen, zijn hier syteemcertficaten voor nodig. Bij het gebruiken van het berichtloket, heeft u persoonlijke certificaten nodig.  

Klopt het dat de memo van 22 november omtrent de harde stop wordt gewijzigd? Hierin staat namelijk een voorstel hoe 

de afweiging van het voorschot tot en met 2021 plaats gaat vinden en ook over de bevoorschotting 2022.  

Vooralsnog staat vast dat ForZo/JJI het hudige voorschot terug wil voor 31 mei 2022. Dit zou nog kunnen wijzigen, dit is 

namelijk afhankelijk hoe ForZo/JJI zaken wil gaan inregelen. Mocht hier een ander besluit over komen, zal dit zo snel mogelijk 

worden gecommuniceerd.  



 

 

  

Voor wat betreft het voorschot in 2022, is in de memo benoemd dat er geen voorschotten worden verstrekt, tenzij de 

liquiditeitspositie van de aanbieder daarvoor een aanleiding biedt. Komt er dan dus geen generale regeling voor alle 

aanbieders? 

Hierover wordt nog nagedacht. Er zouden verschillen kunnen zitten tussen de aanbieders, omdat sommige 

softwareleveranciers wel in staat zijn om te kunnen factureren, bij hen vervalt dan het voorschot voor het 

zorgprestatiemodel. Sommige aanbieders kunnen pas na Q1 factureren, sommige pas na Q2 of Q3, hier moet ForZo/JJI nog 

goed naar kijken welke aanbieders dit betreft en wat er benodigd is en of dat dan past binnen hetgeen dat op korte termijn 

gecommuniceerd wordt. Hier gaat maatwerk in zitten. 

Wij gaan in eerste instantie de zorgtrajectnummers handmatig invoeren vanuit Ifzo. Maar als ik deze straks via VECOZO 

kan inlezen krijgen wij dan alle berichten vanaf januari dubbel? Of kan er ook worden aangegeven dat je de berichten 

vanaf een bepaalde datum wil ontvangen? 

Standaard zijn het twee gescheiden stromen. Als het bericht één keer is aangemaakt en de brief ook hebben deze geen 

verband met elkaar. Bij VECOZO geldt een bewaartermijn van 3 maanden, na 3 maanden worden de berichten die niet zijn 

opgehaald verwijderd. Als u kiest voor de optie om de berichten wel op te slaan, kijk via het berichtloket welke berichten er 

nog staan. Daar heeft u dan de mogelijkheid om de berichten te verwijderen. Wanneer u de berichten automatisch wil 

inlezen houdt u alleen de berichten over die er nog staan. 

Aen de ene kant hoor ik dat je bij Jusititie kan aanvragen wanneer je de zorgtrajectnummers wil hebben. Aan de andere 

kant wordt er, wanneer er brieven worden aangemaakt, ook een bericht aangemaakt. Waar zit dan het verschil in? 

Wat er op dit moment gebeurt is dat de nieuwe versie van het bericht live staat. Dit betekent dat voor elke nieuwe plaatsing, 

als er een zorgtrajectnummer bij bekend is, dit in het plaatsingsbericht direct wordt meegegeven.  De aanvraag is bedoeld 

voor het plannen van de conversie actie van lopende plaatsingen. Op het moment dat u nog een voorraad aan plaatsingen 

heeft die nog actief zijn, en u bent aan het voorbereiden om die conversie te gaan uitvoeren (bijv. in februari) dan kunt u 

contact opnemen om aan te geven wanneer u deze het liefst wil hebben. Het versturen van het plaatsingsbericht met 

zorgtrajectnummers daarin, is al een automatisme geworden voor zover de zorgtrajecten nu al aangemaakt zijn.  

Betekent dit dat voor de nieuwe cliënten de nieuwe berichten binnenkomen en voor de lopende populatie hiervoor kan ik 

een aanvraag doen voor de conversie?  

Correct. Op dit moment wordt een beschikbaar zorgtrajectnummer automatisch in het plaatsingsbericht opgenomen. In 

januari worden zorgtrajectnummers nog apart handmatig en achteraf aangemaakt, ook voor nieuwe plaatsingen. Daarna is 

het aannaken van een zorgtraject opgenomen in het reguliere proces en komen de zorgtrajectnummers direct mee in het 

eerste plaatsingsbericht. Voor het handmatig laten aanmaken van zorgtrajectnummers voor de lopende populatie kunt u uw 

wensen voor de planning van de verzending aangeven.  

Is het al bekend wanneer de gemiddelde minuutprijs voor de harde stop per zorgaanbieder wordt gecommuniceerd? 

Aan de hand van de gemiddelden die op macronieavu zijn bepaald, is een min en een max vastgesteld welke zijn 

gecommuniceerd in de memo. Uiteindelijk wordt de minuutprijs per aanbieder verstrekt bij de afrekening. Dit kan nu niet 

voor iedere aanbieder worden aangeleverd, omdat dat een handmatige bewerking is om dat uit het systeem te halen. 

ForZo/JJI gaat aan de slag om dat te automatiseren, zodat dit straks voor de afrekening een geautomatiseerd proces is. Dit 

betekent dat op het moment ForZo/JJI hiermee aan de slag gaat, ook die datum kan worden gedeeld. Echter, op basis van de 

de min en de max normering die bepaald zijn op macroniveau kunt u op basis van uw eigen data zien welke SKN’s buiten de 

normering vallen en op basis daarvan uw eigen gemiddelde minuuttarief berekenen op basis van de gefactureerde 

behandeling in 2018 en 2019. Met dit gemiddelde minuuttarief kunt u berekenen wat er verrekend gaat worden op basis van 

de gefactureerde zorg in 2021. 


