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Proefdraaien Zorgclustermodel ggz/fz

2 november 2017

Geachte heer of mevrouw,
Heel waarschijnlijk neemt een aantal van uw klanten deel aan de pilot
van de nieuwe productstructuur ggz/fz. Samen met hen verzamelen we
met dit proefdraaien onmisbare data voor de invoering in 2020. De NZa
gaat het proefdraaien voor een aantal instellingen verplichten. In deze
brief leest u meer over het waarom. Ook ga ik in op wat wij van u als
ICT-leverancier vragen om deze instellingen optimaal te ondersteunen.
Wat wij van deelnemers vragen
Concreet vragen we van zorgaanbieders die proefdraaien het volgende:
 Scoren van patiënten volgens het zorgclustermodel in een speciale
webapplicatie: bij de intake en daarna bij tussentijdse reviews.
 Aanleveren van onderhanden werk volgens een aangepaste gegevens
aanleverstandaard (GA).
Wat wij van ú vragen
Om te borgen dat de zorgaanbieders, die u als klanten heeft, dit kunnen
doen, vragen wij u om voor hen het volgende mogelijk te maken:
 Tonen van het dbc-trajectnummer in de zorgclustertool via een
interface vanuit het EPD.
 Aanleveren aan de NZa van een ‘full load bestand’ met het
onderhanden werk van alléén aan het proefdraaien deelnemende
patiënten. Dit aanleveren gebeurt op uiterlijk 15 januari 2018, 15
februari 2018 en daarna elke twee maanden in 2018 en 2019.
Waarom een verplichte deelname?
Het proefdraaien is dit voorjaar gestart. De door instellingen toegezegde
scores van aantallen patiënten via de webapplicatie zorgclusters blijft tot
nu toe helaas ver achter op wat nodig is. Daardoor hebben wij nog niet
genoeg data uit de zorgpraktijk om de nieuwe bekostiging goed te
kunnen ontwikkelen. De NZa heeft hierover uitgebreid overlegd met de
belangenorganisaties. Uiteindelijk hebben wij moeten besluiten om
enkele tientallen instellingen (ggz, fz,) te verplichten deel te nemen aan
het proefdraaien.

Wettelijke basis
Kenmerk
De geselecteerde zorgaanbieders kunnen niet afzien van deelname. De
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verplichting heeft daarmee direct gevolgen voor deze aanbieders, en dus Pagina
ook voor u als leverancier van hun zorginformatiesysteem. In de nadere 2 van 2
regel Registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz (NR/REG1738) van de NZa staat precies wat men moet registreren en aan de NZa
moet aanleveren. Deze regeling geldt ook voor vrijwillige deelnemers. Zij
zijn en blijven na hun aanmelding gebonden om de toegezegde data aan
te leveren.
Zo gemakkelijk mogelijk
Het is erg belangrijk dat de systemen het zo gemakkelijk mogelijk
maken om tijdens het proefdraaien naast de dbc/dbbc/prestatiegegevens
ook de zorgclustergegevens in te voeren. Dit verkort niet alleen de
invoertijd, maar het komt ook de kwaliteit van de invoer ten goede. Dit
laatste is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe
productstructuur en bekostiging. Gelukkig heeft een aantal ICTleveranciers dit al onderkend en veranderingen aangebracht veranderingen die hoe dan ook nodig zijn in de aanloop naar de
invoering van het nieuwe model per 2020. Voor andere leveranciers geldt
dit in mindere mate of nog niet.
Ondersteuning voor ICT-leveranciers
De NZa ondersteunt ICT-leveranciers en zorgaanbieders waar zij dat
kan. Om het registreren in de zorgclustertool makkelijker te maken,
hebben wij bijvoorbeeld softwarespecificaties opgesteld voor een
koppeling vanuit een EPD naar de zorgclustertool. Deze en andere ICTgerelateerde informatie kunt u vinden op de speciale website van de NZa
over de doorontwikkeling (www.nieuwmodelggzfz.nl).
Hoe verder
Deze week hebben wij de geselecteerde zorgaanbieders van de
verplichte deelname op de hoogte gesteld. Vanaf 1 januari 2018 gaan zij
de gevraagde informatie registreren en aan de NZa aanleveren. Zij gaan
logischerwijs snel starten met de voorbereiding. Het is heel waarschijnlijk
dat zij op korte termijn contact met u opnemen voor (verdere)
aanpassing van het zorginformatiesysteem.
Tot slot
De meesten van u werken al enthousiast mee aan de benodigde
veranderingen. Wij hopen dit traject verder samen met u op te pakken
en samen niet alleen het proefdraaien, maar ook de invoering van de
nieuwe productstructuur tot een succes te maken.
Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact met ons op via
088-770 8770 of info@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,
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