
Afrekeningen NHC 
Vraag: vanaf wanneer kunnen de afrekeningen verwacht worden? 
Antwoord: de verwachting is eind maart 2020 en dan worden alle jaren (2013 t/m 2017) afgerekend. 
 
 
Afrekeningen 4,5% efficiency korting contractjaar 2015 
Vraag: afrekening DBBC’s start in 2015 voor zorgdeel in 2016 moet efficiencykorting van 4,5% nog 
verrekend worden. Hoe is dit gecommuniceerd? 
Antwoord: Dit is op meerdere momenten en via meerdere documenten gecommuniceerd, te weten 
bijvoorbeeld: 
- In de offerteaanvraag 2015 
- In de brief m.b.t. afwikkeling transitiebedrag FZ 2015 is een passage opgenomen 
- Tijdens de financiële bijeenkomst van 7 februari 2018 
 
Vraag: De subsidieregelingen met de FPC’s zijn nog niet allemaal afgerekend voor de contractjaren 
2016 en verder. Wat is de invloed van de NHC-afrekening op de vaststellingen (en daarmee evt. de 
hoogte van de egalisatiereserves)? 
Antwoord: De NHC wordt meegenomen in de subsidievaststellingen en speelt daarmee een rol in de 
bepaling van de hoogte van de egalisatiereserves. 

 
Afrekeningen gemiddelde dagprijs contractjaar 2016 
Vraag: hoe wordt de gemiddelde dagprijs berekend en wat is de invloed op de omzetberekening?  
Antwoord: gekeken wordt naar de, op basis van de goedgekeurde facturatie, gerealiseerde 
verblijfskosten per beveiligingsniveau van het contractjaar 2016. Deze mogen niet hoger zijn dan de 
gerealiseerde verblijfsdagen x de afgesproken gemiddelde dagprijs. 
De voor het contractjaar afgesproken gemiddelde dagprijs is opgenomen in de afsprakensheets met 
de aanbieder welke in ForZa terug te vinden zijn. De afrekening van de gemiddelde dagprijs wordt 
meegenomen in de omzetbepaling en kan daarmee voor de FPC’s een rol spelen in de bepaling van 
de hoogte van de egalisatiereserves. 
 
 
Bekostiging Intake 
Vraag: binnen de PPC`s zijn ook intakes, worden deze op dezelfde wijze vergoed? 
Antwoord: dit wordt nog bekeken, maar zou idd onder dezelfde voorwaarden mogelijk moeten zijn. 
 
Vraag: wat wordt er verstaan onder een intake? 
Antwoord: alle zaken die binnen de productgroep diagnostiek vallen. 
 
 
Fouten in facturatie 
Vraag: wanneer wordt het voor aanbieders mogelijk om zelf de startdatum zorg in te vullen in IFZO? 
Antwoord: er wordt onderzocht in hoeverre automatisering op gebied van uitwisselen 
plaatsingsbrieven hier in kan voorzien.  
 
Vraag: is het mogelijk om plaatsingsbrieven via berichtenverkeer uit te wisselen zoals bij reguliere 
zorg? 
Antwoord: Stond reeds op de planning, maar is in de tijd gezien naar voren gehaald.  
 
Vraag: tussentijdse wijzigingen van tarieven vraagt om forse inspanning van aanbieders om hun 
systemen hier op aan te passen. Kunnen wijzigingen niet bij de eindafrekeningen verrekend worden? 
Antwoord: nee  



 
Vraag: kunnen de tarieven 2020 in Excel sheet gepubliceerd worden i.p.v. pdf? 
Antwoord: CTM zou mogelijkheid moeten bieden om tarievenlijst te downloaden. Maar vraag wordt 
mee terug genomen naar inkoopwerkgroep om te kijken of het (aanvullend) mogelijk is om de 
tarieven in een sheet te publiceren. 
 
 
Materiële Controle 
Vraag: PPC`s hebben reeds een controle hebben gehad van de ADR; zit er nu niet een dubbeling in 
met MC? 
Antwoord: nee, MC kijkt op een ander detailniveau naar de materie dan de controles van de ADR. 
 
Vraag: (ForZo/JJI): graag meer aandacht van aanbieders voor einddatum FZ in IFZO i.v.m. prognoses 
van de kosten FZ. 
Antwoord: aanbieders weten einddatum FZ vaak ook niet (ver) van tevoren. Sowieso een proces wat 
aandacht verdient vanwege complexiteit door vaak voorkomende wijzigingen. 
 
 
Dashboards Forensische Zorg 
Vraag: Kan ForZo/JJI meer sturen op verbetering van de registratie in IFZO, nu veel (onnodige) 
plaatsingsbesluiten. 
Antwoord: ForZo/JJI registreert zelf niet in IFZO, maar heeft hieromtrent wel overleg met de 
betrokken afdelingen/partners. 
 
 
Berichtenverkeer 
Vanuit de zorgaanbieders komt het verzoek om foutcodes / retourcodes zo duidelijk mogelijk te 
omschrijven, met name omdat Vektis/VeCoZo niet te benaderen zijn voor aanvullende vragen.  
 
Vraag: wat als de softwareleveranciers niet op tijd klaar zijn met ontwikkelen van de 
verantwoordingsmodule? Wat is plan B? 
Antwoord: Vecozo heeft op de website een postbus waar berichten ingediend kunnen worden om te 
versturen. 
 
Vraag: zijn er Excel voorbeelden beschikbaar over hoe de verantwoording(sheets) eruit zal gaan zien? 
Antwoord: Vektis heeft berichtenstandaard gepubliceerd op website. 
 
Vraag: op welke manier zullen de zorgaanbieders het facturatiebestand ontvangen? Naast het 
verantwoorden, gebruikt een aantal zorgaanbieders de facturatiebestanden als controlemiddel voor 
hun eigen administratie. 
Antwoord: ForZo/JJI is bezig een applicatie te ontwikkelen/aan te schaffen waarin deze gegevens 
gedeeld kunnen worden.  
 
Vraag: hoe zullen PIJ-trajecten verantwoord moeten worden? Deze trajecten hebben geen 
plaatsingbesluitnummers. 
Antwoord: bestaat nu al een workaround voor door  “9x2” als PBN in te vullen in de verantwoording. 
 
 
  



Zorgprestatiemodel 
Vraag: de NZA heeft besloten dat er een “harde” overgang van de huidige dbbc-bekostiging naar het 
zorgprestatiemodel zal plaatsvinden, zonder transitieperiode. Is er al nagedacht over een 
afsluitreden om alle lopende DBBC’s per 31-12-2020 af te kunnen sluiten? 
Antwoord: dit moet in de scope van de werkgroep zitten; ForZo/JJI zal het daar aankaarten. 
 
Vraag: reguliere zorg kent verblijf zonder overnachting (bij bijvoorbeeld ECT). Waarom is dit niet voor 
de FZ? 
Antwoord: indien hier behoefte aan is, moet het door aanbieders met de NZa worden besproken. 
 


