
Vraag en Antwoord n.a.v. de DBBC Informatiebijeenkomst van 19 maart   
Dit document bevat vragen, antwoorden en opmerkingen, die tijdens de informatiebijeenkomst van 

19 maart aan bod zijn gekomen, eventueel aangevuld met recente informatie.  

 

Verantwoording 

 

1. Vraag: In de presentatie werd aangegeven dat DForZo gebruik maakt van Qlikview (DBBC 

analysetool van DForZo). Is het mogelijk dat de zorgaanbieders ook toegang kunnen krijgen in 

Qlikview?  

Antwoord: Het is helaas niet mogelijk om de zorgaanbieders direct toegang te geven tot de 

gegevens in Qlikview. Het doel van DForZo met Qlikview is wel om meer en sneller informatie 

terug te koppelen aan de zorgaanbieders. 

 

2. Vraag: Komt er een terugkoppeling over de DBBC verantwoording die op 15-2-2015 is 

aangeleverd? De issues en opmerkingen kunnen dan worden gebruikt voor de DBBC 

verantwoording met Controleverklaring die uiterlijk op 1-6-2015 dient te zijn aangeleverd. 

Antwoord: Het was vooralsnog niet de bedoeling om een terugkoppeling te geven over de DBBC 

verantwoording van 15-2-2015. De opgave van het OHW wordt in het bijzonder gebruikt om de 

verplichtingenstand van DForZo te kunnen bepalen. Inmiddels is besloten dat vanaf week 17 de 

1502 aanleveringen worden teruggekoppeld.  

Daarnaast dient de zorgaanbieder conform de aanwijzing controleprotocol DBBC FZ 2014 

voorafgaand aan het indienen van zijn DBBC controleverklaring, de concept verantwoording in 

Excelsheet op te sturen, zodat DForZo deze kan analyseren en terug kan koppelen. Voor het 

terugkoppelen hanteert DForZo een termijn van maximaal 2 weken.  

Nieuw dit jaar is dat het vanaf begin mei mogelijk is om de definitieve 

verantwoordingsdocumenten 2014 te uploaden in FORZA. Hiervoor ontvangt de zorgaanbieder 

t.z.t. bericht van DForZo. 

 

3. Vraag: Er is verschil tussen het verantwoorden van de reguliere GGZ en de forensische zorg. Hoe 

bepaal je onder- en overproductie? 

Antwoord: Het verschil is dat bij de forensische zorg niet gewerkt wordt met schadelastjaar, 

maar het jaar op basis van kalenderjaar dient te worden afgesloten. Door het vaker opvragen van 

het onderhanden werk (OHW) kan de verwachte contractuitnutting worden bepaald en zal 

hierover contact worden gezocht met de zorgaanbieder indien hiertoe aanleiding is.  

 

4. Vraag: Is het mogelijk dat in de verantwoordingsdocumenten voor de rapportage van 1-6-2015 

de NHC omzet kan worden toegevoegd? 

Antwoord: Het verschil tussen de verantwoordingsdocumenten met aanleverdatum van 15-2-

2015 en 1-6-2015 is inderdaad de NHC omzet. Er zijn extra tabbladen toegevoegd om de NHC 

omzet 2014 te verantwoorden.  

 

5. Vraag: Het SKN-nummer is niet altijd uniek. Is het mogelijk voor DForZo om nieuwe unieke codes 

voor cliënten te ontwikkelen die niet wijzigen ongeacht wijziging van het SKN of startdatum 

DBBC? 

Antwoord: Het gebruik van 2 SKN-nummers voor één cliënt heeft te maken met  de invoering 

van de Biometrie, waarbij cliënten ook nieuwe SKN’s toegewezen hebben gekregen. Bij DForZo is 

deze afwijking ook geconstateerd. Qlikview kan deze verschillende SKN’s voor een cliënt 

onderkennen, door bepaalde velden met elkaar te koppelen. Hierdoor wordt het probleem van 

de SKN’s ondervangen en is DForZo vooralsnog niet voornemens om andere codes te 

ontwikkelen. 



 

 

6. Vraag: Wanneer komen de beschikkingen over de ingediende formulieren richting de NZa?  

Antwoord: Voor formulieren die door de zorgaanbieder en door DForZo zijn ondertekend en die 

tijdig bij de NZa zijn aangeleverd geldt dat de beschikkingen reeds in maart zijn verzonden. 

DForZo heeft in februari een brief van de NZa ontvangen met daarin een lijst met zorgaanbieders 

die geen of onvolledige formulieren hebben ingediend. Voor zorgaanbieders waarvoor dit geldt, 

is de verwachting dat de NZa eind mei deze beschikkingen zal hebben verzonden.  

 

7. Opmerking: Er zit een fout in het controleprotocol DBBC 2014. Er worden verschillende 

percentages voor de betrouwbaarheid genoemd. 

Reactie: Er zit inderdaad een fout in het controleprotocol DBBC 2014. Deze fout is in het 

controleprotocol DBBC 2014 hersteld. Een gewijzigde versie staat inmiddels op de website.  

 

Facturatie  

 

8. Vraag: Wanneer is het mogelijk om de ZZP / AWBZ digitaal te factureren? 

Antwoord: De ontwikkeling van de applicatie is gestart. Momenteel zit de applicatie in de 

ontwerpfase. Het doel is om medio 2015 de applicatie te realiseren en rond september zal er dan 

worden getest. De planning is om de elektronische facturatie in het vierde kwartaal in gebruik te 

nemen. In de gehele ontwikkeling van de applicatie zijn bepaalde zorgaanbieders direct 

betrokken. 

 

9. Vraag: De terugkoppeling over de foutmelding van de DBBC factuur is zeer beknopt. Is het 

mogelijk meer informatie over de foutmeldingen te ontvangen? 

Antwoord:  Voor de toelichting op de afwijzingscode in het retourbericht is slechts een beperkt 

aantal posities beschikbaar. Bovendien is de tekst niet door DForZo eenzijdig aan te passen, daar 

deze voor het gehele zorg veld in Nederland van toepassing is. Wij zullen separaat binnen enkele 

weken een lijst publiceren met daarin opgenomen de meest voorkomende retourcodes en daar 

waar nodig een meer uitgebreide toelichting.  

 

Structureel Voorschot 

 

10. Vraag: In de huidige systematiek voor het bepalen van het structurele DBBC voorschot wordt 

geen rekening gehouden met de looptijd van de DBBC. Komt er nog verandering in het bepalen 

van de hoogte van het voorschot? 

Antwoord: Voorlopig zal de huidige systematiek worden gehanteerd. Dit is ook in diverse 

werkgroepen met zorgaanbieders en GGZ Nederland kortgesloten. Er zal op korte termijn wel 

een evaluatie volgen.  

Verder zullen de DBBC zorgaanbieders binnenkort een brief van DForZo ontvangen waarin het 

openstaand structureel voorschot wordt bevestigd. Bij aanzienlijke wijzigingen van de 

inkoopafspraken in DBBC’s  2015, kan het structurele voorschot worden aangepast. Indien dit 

van toepassing is zal dit met de zorgaanbieder worden gecommuniceerd.  

 

 

 

 

 


