
 

 

 

Wanneer komt er meer verduidelijking rondom de transitieprestatie? De partij 

geeft aan dat er onduidelijkheid is over hoe deze transitieprestatie aangepakt moet 

worden en dat de gegeven instructie onvoldoende concreet is om mee te rekenen.  

We zijn intern bezig met de verduidelijking van de transitieprestatie. Als wij hiermee klaar 

zijn zullen wij dit communiceren met het veld. Vanuit Menno de Goede, de financiële afdeling 

of de toegewezen accountmanager zullen wij communiceren als er meer duidelijkheid is over 

de transitieprestatie.  

Is er al meer bekend over de bekostiging van de implementatie van het Kwali-

teitskader Forensische Zorg? (KKFZ) 

Voor het jaar 2022 wordt dit apart afgerekend. Voor het jaar 2023 is het de bedoeling dat 

het in de tarieven terecht gaat komen. Daar zijn wij op het moment hard mee bezig. Voor 

het jaar 2024 is het de bedoeling dat de NZa het meeneemt in het stellen van de tarieven.  

Over de uitvoeringsregeling afwezigheidsdagen: Wat moet er gedaan worden met 

de situatie voor de publicatiedatum van deze regeling? Is het de bedoeling dat 

deze afwezigheidsdagen gemeld worden bij het plaatsingsloket en dat wij hier-

voor toestemming vragen? Of moet dit op een andere manier? 

Dit is een vraag voor het FPL (Forensisch Plaatsingsloket). Het FPL is hiervoor in de lead en 

zij hebben het tot zich genomen om de aanwezigheidsdagen in te regelen voor Forzo/JJI en 

hiervoor toestemming te geven (indien mogelijk).   

Klopt het dat het linkje naar het document over doelmatigheid, over de op- en af-

schaling van bedletters, van 2022 nog niet op de website staat?  

Dit zullen wij zo snel mogelijk gaan regelen.  

Over zorglabels uit het zorgprestatiemodel: Kan het zorglabel G02 (minimale be-

trokkenheid van de regiebehandelaar) ook gebruikt worden als iemand overkomt 

van de zorgverzekeringswet naar Forensische Zorg (justitie)?   

Deze vraag is genoteerd en hierop zullen wij later terugkoppelen aan de desbetreffende 

partij. 

Over de zorgvraagtypering: Als de zorgvraagtypering binnen komt als klinisch en 

vervolgens op hetzelfde zorgtrajectnummer veranderd naar een ambulant traject, 

gaat dit in de declaratie zorgen voor uitval?  

Als het goed is niet. Het is een verplicht invoerveld en het wordt niet meegenomen in de 

controle als goed of fout.  

Is het mogelijk om een testdeclaratie uit te voeren in overleg met het ministerie? 

Wij zullen kijken of we dit vanuit onze kant kunnen inregelen zodat we samen het declara-

tieproces kunnen testen. Hiervoor graag contact opnemen met de toegewezen financieel 

adviseur voor uw instelling. 

Is het de bedoeling dat wij per declarabele afwezigheid gaan inrichten? Of is het 

voldoende om één declarabele afwezigheidsverrichting in te richten en in het dos-

sier te verantwoorden wat de reden van afwezigheid is? 



 

 

  

Het is voldoende om een toestemming van een afwezigheidsaanvraag mee te nemen in het 

dossier.  

Wanneer verschijnt het format (UPM) voor Q4 op CTM?  

Het komt niet op CTM maar wel op de website (www.forensischezorg.nl). Verschijnt zo snel 

mogelijk. Ook zullen wij dit mededelen via een nieuwsfits.   

 

 

 

 

http://www.forensischezorg.nl/

