Q&A Implementatie integrale prestatie wijkverpleging met doelgroepen per 1-1-2017
Nr
1.

Vraag
Is de uitvraag van de
doelgroepen wijkverpleging
uniform voor alle
zorgverzekeraars?

2.

Is de software bij de
zorgaanbieders op tijd
aangepast om de doelgroepen te
kunnen registreren?

3.

Kunnen zorgaanbieders dan
direct conform de doelgroepen
declareren via de AW319?

4.

Wat als bij het declareren van de
declaratiemaand januari 2017)
de implementatie van de
doelgroepen niet op tijd gereed
is?

5.

Is het dan de bedoeling dat er
achteraf nog de doelgroepen
registratie aangeleverd moet
worden?

6.

Moet de zorgaanbieder met een
contract voor de bestaande
prestaties PV/VP ook een
doelgroepenregistratie
aanleveren?

7.

8.

9.

Antwoord
Ja, in ZN verband
zijn afspraken
gemaakt over de
betekenis van de
zeven verschillende
doelgroepen.
Uit de inventarisatie
bij de leveranciers
blijkt dat de meeste
voor 1 januari de
software hebben
uitgeleverd naar
hun klanten
Nee, de
zorgaanbieders
dienen eerst nog de
systemen in te
richten en initieel de
doelgroep per cliënt
te bepalen
De zorgverzekeraars
hebben afgesproken
dat de declaraties
inclusief de
doelgroepen vanaf 1
april 2017 op orde
moet zijn

Datum
14-12

Opmerkingen
zie de
begeleidingsbrief
(inclusief
verdiepingsnotitie
en beslisboom)

14-12

Deze hebben een
marktaandeel van
> 90%

14-12

Nee,
zorgverzekeraars
gaan geen
doelgroepen
registraties met
terugwerkende
kracht opvragen
Ja, hiervoor is een
apart landelijk Excel
format ontwikkeld

14-12

Uit diversen
gesprekken met
leveranciers,
zorgaanbieders is
gebleken dat dit 12 maanden in
beslag neemt
Bij een contract
met een integrale
prestatie
wijkverpleging kan
in de declaratie
(AW319/320) dan
tijdelijk de
prestatiecode
1031 worden
gebruikt
Zie punt, uiterlijk
1 april moet het
op orde zijn!

14-12

Via de
zorgverzekeraar
wordt dit
aangeleverd met
bijbehorende
specificaties en
proces afspraken

Moet de zorgaanbieder met een
integraal contract zonder
doelgroepen (prestatie 1031) ook
een doelgroepenregistratie
aanleveren?

Ja, hiervoor is een
apart landelijk Excel
format ontwikkeld

21-12

Via de
zorgverzekeraar
wordt dit
aangeleverd met
bijbehorende
specificaties en
proces afspraken

Mag de zorgaanbieder met een
integraal contract zonder
doelgroepen (prestatie 1031) uit
oogpunt administratieve lasten
en inrichting systeem toch de
prestaties via de declaraties
1032 t/m 1038 aan te leveren?
Als achteraf blijkt dat de
doelgroep foutief is

Voorwaarde is dat
er in ieder geval een
contract is voor een
integrale prestatie
wijkverpleging.

14-12

1. het reguliere
proces te volgen en

14-12

Dit is achteraf
gebleken na dat
contract gesloten
is en gestart is
met de inrichting
bij de
zorgaanbieder
Er zijn twee opties
(keuze

14-12

Nr

Vraag
aangeleverd met de declaratie,
moet dit gecorrigeerd worden
en zo ja hoe?

10.

Betekent het moeten
bijhouden van doelgroepen
ook dat alle
zorgovereenkomsten moeten
worden vernieuwd?

Antwoord
dit te crediteren en
debiteren.
2. vanaf de eerst
volgende zorgperiode
(notaregel) te
declareren met de
juiste doelgroep.
Nee, u hoeft alleen
een melding te doen
in uw registratie. De
doelgroepen zijn
dynamisch, het is
mogelijk dat een
cliënt gedurende het
jaar van doelgroep
wisselt en dus is
een nieuwe
zorgovereenkomst
niet wenselijk

2

Datum

21-12

Opmerkingen
zorgaanbieder en
software)

