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INTRODUCTIE & AGENDA 

Claudio Slippens 
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Introductie 

Doel bijeenkomst: 

 

• Elkaar te informeren over de stand van zaken omtrent een 
aantal financiële processen en veranderingen binnen de FZ 

 

• Verleden, Heden en Toekomst 
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Agenda 

Onderdeel 

Verleden: 
- Afrekeningen NHC 

- Afrekeningen DBBC’s contractjaar 2015 en 2016 

Heden: 
- Productmix EP’s 

- Bekostiging intake 

- Fouten in facturatie  

- Materiële controle 

- Dashboard Forensische Zorg 

Pauze 15.00 – 15.30 uur  

Toekomst: 
- Berichtenverkeer OHW+ANG vanaf 2020 

- Zorgprestatiemodel / Horizontaal Toezicht 

Afronding 
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AFREKENINGEN NHC 

Rob Struijs 
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Afrekening overgangsperiode invoering NHC 
• Overgangsperiode van 5 jaar inzake de financiering van kapitaalslasten naar NHC.  

• Overgangsperiode betreft de zorgjaren 2013 t/m 2017, waarbij het aandeel van de 
NHC ieder jaar groter wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In de afgegeven beschikkingen van de NZA zijn de NHC-/ 
kapitaalslastenvergoedingen volgens bovenstaande verhouding opgenomen. 
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Overgangsregeling kapitaalslasten naar NHC  

Jaar Kaptaalslasten  NHC 

2013 80% 20% 

2014 70% 30% 

2015 50% 50% 

2016 30% 70% 

2017 15% 85% 
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Afrekening overgangsperiode invoering NHC 

• De afgegeven beschikking door de Nza is een recht (vangnet). Zorgaanbieder 
ontvangt per saldo altijd het bedrag van de beschikking. 

 

• Op basis van het vangnet is het (voorlopige) verrekenbedrag NHC bepaald. 

 

• Verwachte NHC omzet < bedrag beschikking = verrekenbedrag te ontvangen door de 
zorgaanbieder. 

• Er wordt naar verwachting minder NHC gefactureerd dan het vangnet. 

 

• Verwachte NHC omzet > bedrag beschikking = verrekenbedrag te betalen door 
zorgaanbieder. 

• Er wordt naar verwachting meer NHC gefactureerd dan het vangnet. 

 

• Het verrekenbedrag NHC is een voorlopige verrekening want: 

• Facturatie van NHC’s komt op een later tijdstip  

• Er ontstaan verschillen tussen de vooraf bepaalde NHC-omzet en de 
facturatie 
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Afrekening overgangsperiode invoering NHC 
 

• Bij de definitieve verrekening worden deze verschillen recht getrokken, daardoor 
krijgt iedere zorgaanbieder het vangnet per saldo uitgekeerd. 

 

• Voor de jaren 2013 t/m 2017 hebben we een voorlopige verrekening bepaald vooraf 
aan de facturatie middels een verrekenbedrag NHC.  

 

• De definitieve verrekening gaat plaatsvinden middels een definitief verrekenbedrag 
NHC 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017. 

 

• De definitieve verrekening geldt uitsluitend voor DBBC–aanbieders.  

• ZZP is al definitief afgerekend middels de vaststelling. 

 

• Het verschil tussen kapitaalslasten/NHC omzet en de facturatie is een 
liquiditeitsverschil en een balanspositie bij ForZo/JJI nog te betalen aan of nog te 
ontvangen van zorgaanbieder 
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Afrekening overgangsperiode invoering NHC 
• Altijd geldt na definitieve verrekening voor iedere DBBC-zorgaanbieder in de 

overgangsjaren 2013 t/m 2017: 

 

 

 
• Voorwaarde definitieve verrekening: 

• Contractjaren 2012 t/m 2017 moeten volledig zijn uitgefactureerd  

• DBBC-facturen uit contractjaren 2012 t/m 2017 worden toegerekend aan zorgjaren 
2013 t/m 2017  

• FCS wordt gesloten voor de contractjaren 2013 t/m 2017 

• Kapitaallasten en NHC kleinschalig wonen volgens beschikking worden niet 
meegenomen 
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AFREKENINGEN 
DBBC CONTRACTJAAR 2015 EN 2016 

Menno de Goede 
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Afrekening DBBC contractjaar 2015 

• Zorgjaar 2016 
 

• Technisch ingeregelde tarieven 2015 zijn te hoog; efficiencykorting van 4,5% is niet 
verwerkt in de tarieven. 

 

• Deel van de in 2015 geopende DBBC’s waarvan zorg in 2015 plaatsvond, is reeds 
verrekend met het lagere vangnet 2015 (incl. efficiencykorting) middels definitief 
verrekenbedrag 

 

• Deel van de DBBC’s geopend in 2015 waarvan de zorg in 2016 valt, hoort bij omzet 
2016.  
 

• Van dit deel worden de te hoog gefactureerde tarieven teruggevorderd middels een 
factuur 
 

• Deadline vaststellingsbrief: 31 oktober 2019 
 

• DBBC’s contractjaar 2015 moeten volledig zijn uitgefactureerd 
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Schema afrekenen contractjaar 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle DBBC’s zijn gefactureerd tegen te hoog tarief (4,5%). Het deel dat in 2015 valt is inmiddels 
verrekend middels het definitief verrekenbedrag. Over het deel dat in 2016 valt, moet nog 4,5% 
worden teruggevorderd.  

*) Doordat in 2016 is overgegaan van afrekenen transitieomzet (in boekjaar) naar afrekenen contractjaar valt dit stukje in “nieuwe systematiek” 
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DBBC 1 

DBBC 2 

DBBC omzet 2015 CJ 2015 DBBC omzet 2016 CJ 2015 

DBBC 4 

DBBC 3 

VANGNET NIEUWE SYSTEMATIEK* 

Jaargrens 2015/2016 
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Afrekening DBBC contractjaar 2016  
 

• Transitieperiode voor DBBC is afgesloten (nog wel NHC) 

 

• Als de laatste DBBC factuur m.b.t. contractjaar 2016 is verwerkt, wordt het 
contractjaar afgerekend 
 

• Deadline vaststellingsbrief: 31 december 2019 

 

Hierbij geldt als uitgangspunt: 

• De afgesproken gemiddelde dagprijs per beveiligingsniveau mag niet worden 
overschreden bij klinische DBBC’s (verblijfsintensiteit) 
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Afrekening DBBC contractjaar 2016  
 

 

Techniek van afrekenen: 

• Indien de zorgaanbieder een hogere gemiddelde dagprijs per beveiligingsniveau heeft 
gerealiseerd dan is afgesproken, wordt Aantal verblijfsdagen * ∆ p verrekend. 

 

 

Waarom de afgesproken gemiddelde dagprijs per beveiligingsniveau hanteren als 
uitgangspunt voor afrekening? 

• Dit is contractueel afgesproken en beschreven in de “Handleiding Financiering & 
Registratie 2016”. 

 

14 



Financiële informatiebijeenkomst | 15 oktober 2019 

Fictieve rekenvoorbeelden afrekening cj 2016 

15 
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PRODUCTMIX 

Peter-Paul Romeijn 
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Productmix 

• Niet in de DBBC systematiek (max. gemiddelde dagprijzen) 

• Niet (meer) bij ZZP (max. dagprijzen = tarief) 

• Wel bij EP 

 

Doel productmix: 

• Afschalen bevorderen 

• Sturen op macrokader 

 

Wanneer: 

• Niet bij facturatie (factureren wat geleverd is) 

• Achteraf bij de afrekening contractjaar 
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DBBC: bij einde contractjaar 

ZZP: geen mix 

EP: in EA opgenomen productmix 

 

• Alleen op de begeleidingsparameters 

• Teruggerekend van minuten naar uren (afrondingsverschillen) 

 

 

 

 

 

   Aanbestedingsleidraad 2018, blz 25, tabel 8 

   Handleiding B&V 2018, blz 16, tabel 7 

Afrekenen productmix 2018/2019 
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Voorbeeld EP afrekening 
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Verschil 2017 vs 2018 e.v. 

 

• 2017: geredeneerd vanuit tarief 

 vergelijkbaar met hoe ZZP mix werd afgerekend 

 

• 2018 en verder: geredeneerd vanuit prestatiebeschrijving 

 H150 bedoeld voor niet-planbare zorg 

 Bij afrekenen op de vooraf gestelde mix verandert planbare 
 zorg (H152/H153) niet in niet-planbare zorg  
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BEKOSTIGING INTAKE 

Peter-Paul Romeijn 
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Bekostiging intake 

Aanleiding 
- Signalen vanuit het veld rond ervaren problemen bekostiging 

intake FZ. 

- Toezegging Minister voor Rechtsbescherming: 

 

“Motie aangenomen met het verzoek te komen tot een 
systematiek waarin wordt voorzien in de financiering van de 
intakes bij FPA’s en FPK’s.” 
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Voorwaarden 

 

• Gaat om klinische zorg 
 

• Gaat om eerste plaatsingen (opname vanuit PI/PPC) 
 

• Niet om doorstroom FPK naar FPA (= dossieroverdracht) 
 

• Moet plaatsvinden binnen de duur van de forensische zorgtitel 
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Fases plaatsingsproces 
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Aanmelding 
Vonnis 

onherroepelijk 
Plaatsing/opname 

Start forensische zorgtitel 

Start zorg 

Plaatsingsbrief 
 op ‘geplaatst’ 



Financiële informatiebijeenkomst | 15 oktober 2019 

‘Happy flow’ 
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  Aanmelding 

 
  Vonnis onherroepelijk 

 

  Intake/screening 

 

  Opname cliënt 

 

  Plaatsingsbrief (op “geplaatst” of “afgesloten”) 

 

  MAZ 

 

      Facturatie intake op initiële DBBC 
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Cliënt niet opgenomen 
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Aanmelding 
Vonnis 

onherroepelijk 
Plaatsing/opname 

Start forensische zorgtitel 

Start zorg 

Plaatsingsbrief 
 op ‘geplaatst’ 
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Geen plaatsingsbrief 

   

 

 

     Facturatie niet mogelijk 
 
Overleg met DIZ voor oplossing 
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Vonnis (nog) niet onherroepelijk 
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Aanmelding 
Vonnis 

onherroepelijk 
Plaatsing/opname 

Start forensische zorgtitel 

Start zorg 

Plaatsingsbrief 
 op ‘geplaatst’ 
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Geen forensische titel 
Geen plaatsingsbrief 

   

 

     Facturatie niet mogelijk 

 

Wordt niet mogelijk gemaakt: NZa: “formele grondslag?” 
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• Facturatie van intake is reeds mogelijk, of  
 

• Wordt mogelijk gemaakt, onder voorwaarde dat: 

 

   

  Formele grondslag (geldige titel) 

 

  Eerste opname uit PI/PPC naar FPK/FPA 

 

  Minimale dataset (plaatsingsbrief & MAZ) 
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Samenvattend 



Financiële informatiebijeenkomst | 15 oktober 2019 

FOUTEN IN FACTURATIE 

Nihad Stocevic 
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Fouten in facturatie 

32 

Foutcode / Retourcode / Afwijscode 

Boekjaar
 % Afgekeurd 

bedrag

 % Afgekeurde 

prestaties

2016 24% 27%

2017 25% 29%

2018 19% 23%

2019 15% * 20% *

* Stand t/m Q3 2019 
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Retourcodes 

33 

• Vektis beheert retourcodelijst voor de gehele zorg  
> codelijst COD-954 VEKT haar website = zonder uitgebreide 
toelichting m.b.t. retourinfo. 

 
• Op forensischezorg.nl staat een codelijst met DBBC en ZZP 

retourcodes gepubliceerd met uitgebreide toelichting. 
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Retourcodes vervolg 
, 
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Fouten in facturatie DBBC + ZZP/EP 
, 
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DBBC boekjaar 2018     ZZP boekjaar 2018   

Signaal Controleregel 

Aantal 
afgekeurde 
prestaties   Signaal Controleregel 

Aantal 
afgekeurde 
prestaties 

0611: Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met 
landelijke of contractafspraken. 4536   8067: Declaratie is reeds eerder ingediend. 6116 

8060: Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de 
opgegeven prestatie. 2156   8290: Er is geen (correcte) melding aanvangzorg (MAZ) aanwezig. 5249 

8110: Behandelperiode valt niet (volledig) binnen periode 
strafrechtelijke titel. 785   0551: Er is geen machtiging afgegeven. 5188 

8431: Afkeuring op basis van status plaatsingsbesluit. 709   
8060: Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de 
opgegeven prestatie. 4405 

 
 

DBBC boekjaar 2019     ZZP boekjaar 2019   

Signaal Controleregel 

Aantal 
afgekeurde 
prestaties   Signaal Controleregel 

Aantal 
afgekeurde 
prestaties 

8060: Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de 
opgegeven prestatie. 5862   

8060: Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de 
opgegeven prestatie. 3865 

0611: Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met 
landelijke of contractafspraken. 3284   8290: Er is geen (correcte) melding aanvangzorg (MAZ) aanwezig. 3061 

8074: Declaratie is niet in behandeling genomen; voor meer 
informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar. 1835   

0611: Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met 
landelijke of contractafspraken. 1728 

8431: Afkeuring op basis van status plaatsingsbesluit. 505   8067: Declaratie is reeds eerder ingediend. 1531 
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Meest voorkomende retourcodes 
, 

 

36 

Top 3 meest voorkomende ZZP retourcodes in 2019: 

8060: Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de 

opgegeven prestatie.

8290: Er is geen (correcte) melding aanvangzorg (MAZ) aanwezig.

0611: Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met 

landelijke of contractafspraken.

Top 3 meest voorkomende DBBC retourcodes in 2019: 

8060: Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de 

opgegeven prestatie.

0611: Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met 

landelijke of contractafspraken.

8074: Declaratie is niet in behandeling genomen; voor meer 

informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar.

Onderstaande DBBC en ZZP retourcodes zullen op de volgende 

slides nader worden toegelicht

8060

0611

8290

8074
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DBBC/ZZP, 8060: Er is geen contract met… 

37 

Retourcode Vektis Toelichting

8060 Er is geen contract met de aangeduide 

declarant voor de opgegeven prestatie.

De AGB-code op het plaatsingsbesluit komt niet overeen met de AGB-code in de 

factuur. Controleer of het juiste plaatsingsnummer gebruikt is.

De combinatie van de AGB-code en contractnummer is niet bekend. Controleer of 

het juiste contractnummer gebruikt is.

Het contract is niet actueel op de startdatum van de prestatie. Controleer of het 

contractnummer(jaar) past bij de startdatum van de te factureren DBBC/ZZP. 

Het contract is niet geldig op de dagtekening van de factuur. Het contract is 

geblokkeerd, omdat het contractjaar is afgerekend.
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DBBC/ZZP, 0611: Tarief prestatie ontbreekt… 
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0611:  
Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met 
landelijke of contractafspraken.  
Controleer of het gecontracteerde tarief factureerd is. Zie uw 
contractafspraak. 
 
Praktijkvoorbeelden: 
• Contract niet aanwezig voor gedeclareerde prestatie; 
• Fout in het tarief, veelal “draaiers” vb: €20,19 i.p.v. €20,91. 
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DBBC, 8074: Declaratie is niet in behandeling 
genomen… 
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8074:  
Declaratie is niet in behandeling genomen; voor meer informatie, 
neem contact op met de zorgverzekeraar. 
 
Praktijkvoorbeelden: 
• Blokkade op zorgaanbieder niveau i.v.m. niet/tijdig nakomen van 

gemaakte afspraken. 
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ZZP, 8290: Melding aanvang zorg (MAZ) 
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Bij status plaatsingsverzoek als daar “Akkoord” staat, betekent het eigenlijk “niet akkoord”. 
* Controleer of het plaatsingsnummer juist is en of de plaatsing de status Afgesloten of Geplaatst heeft.  
* Mogelijk is de werkelijke startdatum zorg niet ingevuld. 
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Communicatiemiddelen 

41 

 

Klinische Plaatsingen:  klinischeplaatsingen@dji.minjus.nl  
     tel: 088 07 25678, keuzemenu 2-2-3 

 

Startdatum Ambulant:  Ifzo.Startdatum.Ambulant@dji.minjus.nl 

     tel: 088 07 25678, keuzemenu 2-2-4 

 

Forensische plaatsingsloket (FPL): FPL@dji.minjus.nl 

      tel: 088 07 25678, keuzemenu 2-2-4 

 

Kwartiermakers 3RO:  

Karien Rijnen (RN & LdH): k.rijnen@reclassering.nl 

Ilonka Verkade (SVG): i.verkade@svg.reclassering.nl 

 

 

mailto:klinischeplaatsingen@dji.minjus.nl
mailto:Ifzo.Startdatum.Ambulant@dji.minjus.nl
mailto:FPL@dji.minjus.nl
mailto:k.rijnen@reclassering.nl
mailto:i.verkade@svg.reclassering.nl
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Fouten in facturatie 
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Streven met zijn alle om het aantal fouten in de facturatie te 
voorkomen en/of te verminderen 

=  
wederzijds belang 
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MATERIËLE CONTROLE 

Claudio Slippens 
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Drie (materiële) controles uitgevoerd op basis van toetsingskaders: 

• Uitgevoerd tussen Q3 2018 tot en met medio 2019. 
 

• Dagbesteding/behandeling afgerond. Verblijf in afronding. 
 

• Uitgevoerd bij de FPC’s (Zowel Rijks als Particulier) 
 

• Vervolg op korte termijn: Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC) 
 

• Nabije toekomst ook FPA en FPK 
 

• Materiële controles bij ZZP/EP zorgaanbieders ook op termijn 

Materiële controle 

Dagbesteding Behandeling Verblijf 
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GGZ 
NL 

Commissie 

Coziek NZa FN 

VZ 
(DJI) 

Secretaris 

ADR 

Werkgroep 

GGZ 
NL 

ForZo 
/ JJI 

FN 

Secretaris 

ADR 

VZ 
(Onafhankelijk) 

Materiële Controle 2020 (e.v.) 
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De commissie ziet onder toe op: 

• voldoende draagvlak  

• evenwichtige samenstelling van de werkgroep 

• mandaat van de werkgroep 

• voortgang van afspraken (tijdspad) 

 

 

Daarnaast is de commissie onder meer verantwoordelijk voor:  

• Communicatie (over producten en resultaten etc.) naar eigen 
achterban. 

 

De commissie 
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De taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer: 

• Uitvoeren van een risico inventarisatie en de risico’s benoemen die 
gecontroleerd gaan worden op rechtmatigheid 

• Opstellen controleaanpak (afweging administratieve belasting en 
proportionaliteit). Hierin worden per te controleren risico aangegeven:  

 doel van controle, 

 scope 

 type zorg die het betreft,  

 de controlemethodiek,  

 toetsingskader 

 controlemassa 

 (financiële) consequenties 

• Evalueren uitgevoerde controle(s) en opstellen nieuwe controleaanpak. 

Het doel van de werkgroep is om eind 2019 een 
nieuwe controle aanpak op te leveren 

De werkgroep 
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Accountantsprotocollen 
2019 
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De Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2019 zijn ten opzichte van 
de accountantsprotocollen 2018 bijna niet gewijzigd. 
 
De paar wijzigingen zijn onder meer: 
• De vragenlijst AO/IC (of verklaring zorgaanbieder) is “aangescherpt”.  
De zorgaanbieder verstrekt informatie over de interne controle op de 
juistheid van de interne registratie van de start- en einddatum 
forensische zorgtitels. 

 
• Het declaratieprotocol ZZP/EP is toegevoegd aan het normenkader. 

 
• De niet financiele informatie (NFI) alleen nog indien een instelling 

meerdere bekostigingsoorten heeft geleverd. 

Accountantsprotocollen 2019 

De accountantsprotocollen 2019 zullen op zeer korte 
termijn worden gepubliceerd op de website FZ 
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DASHBOARD 
FORENSISCHE ZORG 

Ruby Groen 
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Dashboard Forensische Zorg 

 
• Data Analyse bij Analyse & Bekostiging (ForZo/JJI) 

Oude situatie  
• Geïntegreerd Datamodel (GDM) 
• Dashboard Forensische Zorg 
• Blik op de Toekomst 
• Demonstratie 
• Afsluiting /vragen 
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Data analyse bij Analyse & Bekostiging 

 

 

• Data toegankelijk maken voor belanghebbenden ForZo/JJI 

• Ondersteunen A&B met analyses en data gedreven advies 

 Ad-Hoc rapportages 

 Structurele rapportages 

• Creeëren nieuwe tools en applicaties 
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Oude situatie 

53 

FCS ForZa 

IFZO 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Microsoft_Excel_2013_logo.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Microsoft_Excel_2013_logo.svg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirmLGFopXdAhWFLFAKHXtfBqUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logolynx.com/topic/qlik&psig=AOvVaw1WVrmpY72UmkEH_LhyUGME&ust=1535735322810033
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Microsoft_Excel_2013_logo.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Microsoft_Excel_2013_logo.svg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirmLGFopXdAhWFLFAKHXtfBqUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logolynx.com/topic/qlik&psig=AOvVaw1WVrmpY72UmkEH_LhyUGME&ust=1535735322810033
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Microsoft_Excel_2013_logo.svg
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Geïntegreerd Data Model (GDM) 
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FCS ForZa 

IFZO 

Link 
(Qlikview) 
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GDM-architectuur 
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GDM-architectuur 
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Dashboard Forensische Zorg 

56 

 

• Vervanging talkbook 

 Voorbereiding/begeleiding gesprek zorgaanbieder 

Dynamisch product (show & tell) 

• Controlemiddel 

 Foutenreductie 

 Aanleveringen  

   Verantwoording 
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Blik op de Toekomst 

 

Diverse ontwikkelingen 

• DigiMV 

• CTM 

 Inkoopafspraken / Contracten 

 Aanbestedingen / Open House Procedures 

• Nieuwe verantwoording (berichtenverkeer) 

• Nieuwe productstructuur 

• Horizontaal Toezicht 

• Naast forensische zorg ook somatische zorg 

• Dashboard beschikbaar voor zorgaanbieders 
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DEMO 

58 



Financiële informatiebijeenkomst | 15 oktober 2019 

PAUZE 
(VERVOLG OM 15.30 UUR) 
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BERICHTENVERKEER DBBC 
VERANTWOORDING VANAF 2020 

Maarten Hoogendoorn 
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Berichtenverkeer voor DBBC verantwoording 

Agenda 

- Verantwoorden FORZA en berichtenverkeer 

- Proces verantwoording middels berichtenverkeer met FZ811/812 

- Inhoud FZ811/812 

- Realisatie ketenproces 

- Samenwerking met het veld 

- Planning testen en schaduwdraaien 

- ZZP en eindverantwoording 

- Vragen 
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Verantwoorden FORZA en berichtenverkeer 
 

62 

- Eindverantwoordingsproces 2019 verloopt via FORZA 

- Tussentijds verantwoorden 2020 gaat via het berichtenverkeer 

 

FORZA 

15-1-2020 1-4-2020 1-6-2020 

Eindverantwoording 
2019 

EV 2019 
Concept 

EV 2019 met 
accountantsverklaring 

Berichten 
verkeer 

1-9-2020 

FORZA 
OFFLINE 

Realisatie berichtenverkeer 

1-4-2020 

Verantwoording 
Q1-2020 

1-7-2020 

Verantwoording 
Q2-2020 
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Proces verantwoording middels berichtenverkeer met 
FZ811/812 (1/2) 
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Het huidige declaratieproces van de FZ301 en FZ303 vindt ook plaats op 
bovenstaande wijze 
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Proces verantwoording middels berichtenverkeer met 
FZ811/812 (2/2) 

Voorwaarden verantwoorden: 

- FZ811 bericht dient net zolang te worden aangeleverd totdat er 
geen foutcodes in de FZ812 zitten; correcties in de bron 
doorvoeren 

- Altijd de volledige stand van OHW en ANG per bericht doorgeven, 
dus niet enkel de gecorrigeerde regels. 

- Verantwoorden kan direct vanaf de eerste van de maand. U hoeft 
niet meer te wachten op het format van DJI. 

- Aanpassingen nav signaalrapportage bij voorkeur binnen de 
gestelde termijn van einde maand vallen. Voor deadlines zie de 
handleiding bekostiging en verantwoording 2020. 
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Inhoud van het FZ811/FZ812 bericht 

Website vektis: 
https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/standaarden 

 

- FZ811 bericht is nagenoeg identiek aan huidige informatie 
uitvraag OHW/ANG 

- Uitvraag van zorgintensiteit aanvullend op beveiligingsniveau: 

- A1, B3, D4 etc. 

- De verbandscontroles van FORZA (bv. skn kolom moet gevuld 
zijn) zijn verwerkt in de berichtspecificaties. 

- FZ812 (retourbericht) bevat foutcodes gekoppeld aan referentiële 
controles 

- Bv. retourcode 8422: contractnummer is niet bekend 

- De controles zijn opgenomen in de standaard 
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Realisatie in de keten (1/2) 

Betrokken partijen: 

- Zorgaanbieders, softwareleveranciers EPD, VeCoZo, FCS (SSC-I 
DJI), SIC ForZo (DJI) 

 

Op te leveren: 

- Berichtstandaard door Vektis 

- Implementatie en aanpassing EPD bij zorgaanbieders in 
samenwerking met softwareleverancier 

- Aansluiting en berichtverwerking door VeCoZo 

- Opslag en controle door FCS 

- Testen en schaduwdraaien keten door SIC ism ketenpartners 
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Realisatie in de keten(2/2) 

- Eind juli is de vektis standaard opgeleverd en gepubliceerd 

- Startsein voor alle partijen om aan de hand van de standaard te 
beginnen met bouwen/koppelen etc. 

- Samenwerking met het veld en ketenpartners middels panel 

- FCS kan reeds bestanden inlezen 

 

Nog te ontwikkelen/bepalen: 

- Uitwisseling signaalrapportage 

- Verantwoording- en omzetrapportage 

 

Belangrijk: alle partijen moeten klaar zijn voor een 
succesvolle implementatie van het berichtenverkeer voor 
verantwoorden 
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Samenwerking met het veld 

- Berichtenverkeer ter vervanging voor proces FORZA werd door 
88% van de respondenten (zorgaanbieders) als positief ervaren. 

- Softwareleveranciers hebben meegeholpen bij totstandkoming van 
berichtstandaard FZ811/FZ812. 

- Panel gevormd met partijen uit de keten ten behoeve van meten 
voortgang implementatie berichtenverkeer. 

 

Eerste resultaten panel: 

- Moment van schaduwdraaien bepaald 

- Aanvullingen FZ811/FZ812 

- Afstemming en planning ketentesten nav voortgang partijen 
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Planning testen en schaduwdraaien (1/2) 
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Berichten 

Loket 

VeCoZo 

Facturering 

Controle 

Systeem 

QlikView 

Functionele 
controles 

Elektronisch 

Patienten 

Dossier 

Justitie 

Beveiligde 

Internet 

Toegang  

DJI Service 

Bus 

Technische 
controles 

Rapportages oa 
signaalrapportage 

Opstellen 
OHW/ANG 

Verantwoording 
811 bericht 

Handmatige 
invoer 

inzage 

Foutmelding 
812 bericht 

1 

3 

2 

4 
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Planning testen en schaduwdraaien (2/2) 
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November December Januari Februari Maart

Week 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mo-Vr 4-8 11-15 18-22 25-29 2-6 9-13 16-20 23-27 30-4 6-10 13-17 20-24 27-31 3-7 10-14 17-21 24-28 2-6 9-13 16-20 23-27 30-3

(Public) Holidays Kerst Voorjaar

Milestones

Start Tussenverantwoording Q1

 Bouw, inrichting en Systeem Test

FCS

VeCoZo

QlikView*

EPD

Integration & Acceptance

Systeem Integratie Test/interface test

QlikView/FCS

FCS/DSB/JustID/VeCoZo

VeCoZo/EPD 1e ronde 2e ronde

Keten Integratie Test

Fase 1: VeCoZo/FCS/QlikView 1e ronde 2e ronde

Fase 2: EPD/VeCoZo/FCS/QlikView

Go Live

FCS keten

Schaduwdraaien

FCS Keten/ForZa Keten 1e ronde 2e ronde

Legend

Test execution

Test preparation

Dependencies

Other

Voorwaarden schaduwdraaien: 
Koppeling EPD-VeCoZo met automatisch FZ811 of 
FZ811 kunnen opleveren en handmatig uploaden bij VeCoZo 
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ZZP en eindverantwoording 

- Voor de ZZP zal de FZ811/812 standaard worden 
aangepast/uitgebreid. Plan is om te starten medio 2020. 

- Hoe en waar de uitwisseling van producten als 
accountantsverklaring en vaststelling zullen gaan plaatsvinden 
wordt nog onderzocht. Informatie hierover volgt in een later 
stadium. 

- Als u graag een bijdrage wilt leveren aan het totstandkomen van 
het traject voor de ZZP, stuurt u dan een mail naar 
M.hoogendoorn@dji.minjus.nl 
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Vragen 
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ZORGPRESTATIEMODEL 

Claudio Slippens 
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ZPM vanaf 2022 

74 

Aanleiding 
 

• VWS heeft eind 2018 de NZa verzocht te adviseren over een nieuwe 
bekostiging voor de ggz en fz per 2020. 

De zorgclusters (het zorgclustermodel) zijn nog onvoldoende toereikend. 
 
De bekostiging van de ggz en de fz moet wel snel worden aangepast. 
 
De nieuwe bekostiging wordt het zorgprestatiemodel genoemd 
(tussenvariant) en dient per 1-1-2022 ingevoerd te zijn. 
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De knelpunten 
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Knelpunten 
DBBC 
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Het zorgprestatiemodel 
(ZPM) 
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• De zorgprestaties zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. 
 

• De tarieven van de zorgprestaties sluiten aan bij de behandelinzet van de 
zorgverlener en bij de behandelsetting. 
 

• De administratieve lasten verder omlaag door vervallen tijdregistratie.  
 

• Er komt een eenvoudige en duidelijke set aan declaratieregels. 
 

• Veel sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan 
een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. 
 

• Betere aansluiting op het schadebegrip van ZV en het omzetbegrip van ZA. 
 

• Er komt eenheid in de bekostiging ggz en fz.  

Zorgprestatiemodel 
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Met het ZPM wordt afscheid genomen van de DBBC’s in de FZ 
(nog niet van de ZZP’s) 

Het ZPM is een vorm van prestatiebekostiging op basis van activiteiten 
en verblijfsdagen.  
 
In de structuur zijn vier typen prestaties: 
• consulten,  
• verblijfsprestaties,  
• toeslagen 
• overige prestaties. 

Zorgprestatiemodel 
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Zorgprestatiemodel 
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Programma-opdracht 

80 

• Definieer en beschrijf zorgprestaties met een indeling in behandelsettingen; 
• Beschrijf hoe het ZPM de betaalbaarheid en toegankelijk van de zorg bevordert; 
• Onderbouw dat en hoe ongewenste financiële gedragsprikkels ten opzichte van de huidige 

bekostiging (aantoonbaar) afnemen en hoe nieuwe in het ZPM zo veel mogelijk zijn 
voorkomen; 

• Faciliteer daarbij vergoeding op maat voor zorg aan personen met een ernstige psychiatrische 
aandoening; 

• Stel eenvoudige en duidelijke registratieregels, declaratieregels  en informatieverplichtingen op 
die fraudebestendig zijn en administratieve lasten zoveel mogelijk beperken; 

• Definieer waar nodig aanvullende veldafspraken, bijvoorbeeld over hoe de beschikbare zorg het 
beste kan worden ingezet; 

• Ontwikkel een uniform controle- en verantwoordingsarrangement in lijn met het gedachtegoed 
van Horizontaal Toezicht; 

• Bepaal aan de hand van de nog te ontwikkelen veldnorm welke beroepen niet-regiebehandelaar 
declarabele consulten mogen registreren; 

• Begeleid de implementatie van het zorgprestatiemodel. Stel daarvoor een plan op, laat een 
impactanalyse uitvoeren en stel tools beschikbaar voor de simulatie; 

• Laat functionele specificaties en EI-standaarden ontwikkelen door de daarvoor bestaande 
structuren; 

• Ontwikkel een verbeterde zorgvraagtypering voor de ggz en fz. Interpreteer de uitkomsten van 
de pilot met het zorgclustermodel; evalueer of het zorgclustermodel bruikbaar is voor de 
zorgvraagtypering. Bepaal welke stappen wanneer nodig zijn om een zorgvraagtypering in te 
voeren. 
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Overlegstructuur 
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Overall planning 

82 
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https://www.zorgprestatiemodel.nl  

https://www.zorgprestatiemodel.nl/
https://www.zorgprestatiemodel.nl/
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HORIZONTAAL TOEZICHT 

Claudio Slippens 
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Horizontaal Toezicht 

Waarom Horizontaal Toezicht bij de FZ? 

 

• Aansluiting met (delen van het) zorgprestatiemodel 

 

• Aansluiting (zoeken) bij andere zorgverzekaars en zorgaanbieders 
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben de gezamenlijke ambitie om per 2022 50% 
van de Zvw-omzet te verantwoorden op basis Horizontaal Toezicht. 

 

• De rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de 
voorkant borgen 

 

• Minder gegevensgerichte controles achteraf 
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Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 (p6): 

“Daarnaast onderzoeken zorgaanbieders en DJI in het kader 
van administratieve lastenvermindering de mogelijkheden 
in welke hoedanigheid horizontaal toezicht kan worden 
toegepast binnen de forensische zorg.  
 
Hierbij ligt de focus op een procesgerichte manier van 
verantwoorden in plaats van gegevensgericht”. 

Horizontaal Toezicht 
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Horizontaal toezicht 
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Leidende principes 

88 

1. Gefundeerd vertrouwen 

2. Intrinsieke motivatie 

3. Ketenbrede verantwoording 

4. Representatie 

5. Eén landelijk raamwerk 

6. Invulling van Horizontaal Toezicht is maatwerk 

7. Taken en verantwoordelijkheden 

8. Eenduidige en tijdige normering 

9. Stimuleren ‘first time right’ 

10. Verminderen administratieve lasten 
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Wat doet ForZo/JJI al: 
 
- Op de agenda bij de Commissie en de Werkgroep MC 

 
- Kennis vergaren (congres/bijeenkomsten/…) 

 
- Bijwonen presentaties van zorgaanbieders 

 
- Inhuur professional HT 
 

Het doel is om eind 2019 een plan van aanpak 
gereed te hebben.  
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www.horizontaaltoezichtzorg.nl  

https://www.horizontaaltoezichtzorg.nl/
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AFRONDING 

Claudio Slippens 
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Afronding 
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• Terugblik op de middag 

 

• Publicatie presentatie 

 

• Nieuwsflits 
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Contactgegevens 

Onderwerp Contactpersoon Contactgegevens 

Financiën 
 

Financieel adviseur 
 
Algemene vragen 

Zie contactpersoon in FORZA 
 
Algemeen: 
bedrijfsvoeringforzo@dji.minjus.nl  

Inkoop  
 

Inhoudelijke vragen mbt 
overeenkomst 

Zorginkoper Zie contactpersoon in FORZA  
 
Algemeen: 
inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl  

Plaatsing Forensisch 
Plaatsings Loket 
(DIZ) 

fpl@dji.minjus.nl  

93 

mailto:inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl
mailto:bedrijfsvoeringforzo@dji.minjus.nl
mailto:inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl
mailto:inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl
mailto:fpl@dji.minjus.nl


Einde 


