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Nota van Inlichtingen Menzis met betrekking tot Beleid
Maatregelen & Sancties 2019-2023
Wijzigingen en aanvullingen op Beleid Maatregelen & Sancties 2019-2023
Blz.

Wijziging/aanvulling

7

Wijziging in de tekst bij paragraaf 2.3.3:
Voor het opleggen van de sanctie wordt als peildatum de 17e werkdag van de maand februari na afloop van
het desbetreffende jaar gehanteerd.

Vraag en Antwoord
Dit onderdeel is een weergave van de via de tender van Negometrix gestelde vragen en de antwoorden die daarop zijn gegeven.
Nummer

Vraag

Antwoord

1

Uit welke componenten bestaat de financieel
gerealiseerde productie? Is dit bijvoorbeeld
inclusief NHC/NIC? Vindt er, indien van
toepassing, een waarschuwing per onderdeel
AO/IC plaats, te weten één bij de AW319 en één
bij de iWlz (MUT en MAZ)?

1. De financieel gerealiseerde productie bestaat uit de
goedgekeurde volume (Q) x prijs (P).
2. Dit is inclusief NHC/NIC.
3. Ja, per onderdeel.

2

Hoe wordt dit kortingsbedrag bepaald en over
welke periode van het jaar wordt er dan gekort op
de gerealiseerde productie?

Het bedrag wordt bepaald door het opslagpercentage behorende
bij het betreffende honoreringsitem te vermenigvuldigen met de
financieel gerealiseerde productie bestaande uit het
goedgekeurde volume (Q) x prijs (P) op jaarbasis.
Voor wat betreft de vraag over welke periode verwijzen we u
naar paragraaf 2.3.3 van het Beleid Maatregelen en Sancties
Menzis Zorgkantoor 2019-2023.
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Eigendomsrecht en geheimhouding
Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is
vertrouwelijk. Het is niet toegestaan dit document of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten)
maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten
bij derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele
eigendoms-)rechten voor.
De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt
dat het gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten.
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