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Vandaag
• Samenwerking
• Follow-up vorige sessie
•Registratie
• Planning
• Peiling
• Vragen/Discussie

Links
Documentatie ZPM zorgprestatiemodel.nl
Documentatie Ons support.nedap-healthcare.com
Vragen/discussie samenwerken.nedap.healthcare

http://support.nedap-healthcare.com/
http://support.nedap-healthcare.com/
https://samenwerken.nedap.healthcare/


Samenwerking
• Proces

•Afstemming via samenwerken.nedap.healthcare
•BI
• Simulaties

https://samenwerken.nedap.healthcare/


Follow-up vorige sessie
•Uursoorten in te richten

•Geen verdere ondersteuning reistijd
•Huidige functionaliteit is duidelijk en biedt veel controle
• ZPM biedt spelregels over hoe om te gaan met reistijd tussen cliënten
•Reistijd naar locatie zorgaanbieder te registreren in afspraak, in de registratie op 0 zetten

•Geen verdere ondersteuning Planning = Realisatie
• Tijden vooraf kenbaar maken via Caren en/of Ons Notificaties (email/sms)
•Bestaande audit functionaliteit voldoende



Follow-up vorige sessie
• Koppeling met medewerker systemen mogelijk. Huidige koppelingen 
mogelijk onvoldoende voor externe codes (beroep)

• Koppeling met ROM systemen voor zorgvraagtypering wordt mogelijk

•Ons doel is om ondersteuning te bieden bij verantwoording en controle

• ZPM kent geen prestatie voor Bloedonderzoek



Registratie
Deze keer
• Zorgtrajectnummer
• Verblijfsdagen

Een volgende keer
•Overige prestaties
• Zorgvraagtypering
• Verwijzingen
• Zorglabels

•Niet meer registeren in DBC module

Vorige keer
•Consult
• Toeslag op consult
•Groepsconsult



Financieringsstromen



Financieringsstromen
• 2 Nieuwe vooraf ingestelde financieringsstromen

•GGZ
• FZ

•Declarabele producten
• Zoals voorgeschreven

• 3 Niet declarabele producten
•Diagnostiek
•Behandeling
•Groepsconsult

• demo



Zorglegitimaties
•Nieuwe financieringsstromen te kiezen

• Een Zorgtrajectnummer per zorglegitimatie
•GGZ – gegenereerd door Ons
• FZ - bepaald door DJI

• Zorgverleners kiezen begin- en einddatum (zorginhoudelijke afweging)

•Maximaal 1 zorglegitimatie tegelijk per financieringsstroom GGZ en FZ 

• Per zorgtrajectnummer meerdere verwijzingen en zorgvraagtyperingen mogelijk

• In declaratiebericht startdatum gelijk aan datum eerste prestatie
• Kan afwijken van begindatum zorglegitimatie



Verblijfsdagen
• Prestatie lijken veel op huidige producten (verzorgingsgraad, beveiligingsniveau, hic, VMR)

•Anders
•Geen verschil tussen 1 jaar en 2-3 jaar 
•Geen declareerbare afwezigheid

•Nieuw in Ons
•Registratie van verblijf en afwezigheid stuurt de declaratie

Betekend ongeveer: Als een cliënt niet “verblijft” of “afwezig” is, wordt er niet gedeclareerd 

•Mechanisme
•Werkt volgens regelgeving WLZ/DBC/GGZ-ZZP/ZPM
• In te richten voor ongereguleerde financieringsstromen (bijv. JW)

• Zie support.nedap-healthcare.com/topic/verblijf-in-ons-toelichting
• op dit moment in pilot (beschikbaar in najaar)

https://support.nedap-healthcare.com/topic/verblijf-in-ons-toelichting


Verblijfsdagen
• Verblijf registreren met locatiekoppeling

• Verblijf vinkje zichtbaar bij intramurale locaties

•Wanneer verblijf, begin-/eindtijd te kiezen
• (gebruikt voor 20:00 uur regel)



Verblijfsdagen
• Te declareren product te registeren als

nieuwe declaratie of nieuwe aanvullende dienst



Verblijfsdagen
•Cliëntafwezigheden te registreren in agenda

• Tijden registreren mogelijk

•Herhalingspatronen wordt nog toegevoegd



Verblijfsdagen
•Declaratieregel fiatteren biedt overzicht

•Ook te zien bij exports 



Verblijfsdagen
• Signalering op dashboard in te richten
voor overgang van ZVW naar WLZ na 1095 dagen

• Klinische teller voorgaande opnames (andere instelling)
in te richten



Planning
Hoe doen we dat?



Peiling



Vragen/Discussie


