Nota van Inlichtingen
Beleid
Maatregelen
&
Sancties
Menzis Zorgkantoor
2018

1

Nota van Inlichtingen Menzis met betrekking tot Beleid
Maatregelen & Sancties 2018
Wijzigingen en aanvullingen op Beleid Maatregelen & Sancties 2018
Blz.

Wijziging/aanvulling

5

Bij lid 6 is het jaar gewijzigd van 2016 naar 2018.

6

Bij paragraaf 2.5 is de tekst 'Bron: AW319 op peildatum 28 februari 2019' gewijzigd in 'Voor het opleggen
van een sanctie wordt als peildatum de 17e werkdag van de maand februari 2019 gehanteerd'.

7

Bij paragraaf 2.5 is de tekst 'Bron: AW319 op peildatum 28 februari 2019' gewijzigd in 'Voor het opleggen
van een sanctie wordt als peildatum de 17e werkdag van de maand februari 2019 gehanteerd'.
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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

Door het beperkte aantal MAZ en MUT meldingen
die wij jaarlijks hebben zit het structureel checken
van ZoToWeb niet in ons systeem. (Gem 1 MAZ of
MUT per maand). Alle veranderingen in de
indicatie / zorg waar wij als zorgaanbieder bij
betrokken zijn levert geen probleem op omdat we
dan weten dat er een MAZ of MUT aankomt. Op
het moment dat er zaken veranderen in de
indicatie waar wij als zorgaanbieder niet bij
betrokken zijn, levert dit problemen op. Hierbij
kunt u denken aan veranderingen in de indicatie
die door ouders zijn aangevraagd, maar waar ze
ons niet tijdig van op de hoogte hebben gesteld,
her indicaties door het CIZ i.v.m. onduidelijkheid
WLZ, subsidieregeling en Jeugd wet,
administratieve correcties door CIZ of de Menzis,
enz).Is het mogelijk dat u ons een mail of een
automatische reminder stuurt op het moment dat
er iets is gewijzigd in de indicatie van een van
onze cliënten (automatische mail als er een cliënt
op de wachtlijst staat in ZoToWeb??).

Nee, dit is niet mogelijk. U moet dit zelf in uw systeem
aanpassen.

2

Onder 2.5.1 Op te leggen sanctie staat "Het
minimum-bedrag per item per overtreding
bedraagt € 250 en het maximum bedrag per item
per overtreding bedraagt € 10.000". In de tabel
eronder staat een sanctie van 0,25% per keer. De
laatste is in de praktijk veel hoger dan € 10.000.
Kunt u hier meer duidelijkheid over geven?

Omdat een sanctie van 0,25% in de praktijk inderdaad erg hoog
uit kan vallen, hebben we een maximale sanctie van € 10.000,-.
Het betreft een maximale sanctie per item, per overtreding.

3

Geachte heer/mevrouw, Hoe moeten wij aantonen
dat wij AO/IC regeling hebben toegepast. Moeten
wij hiervoor bepaalde bewijsstukken aanleveren??

U hoeft dit niet aan te tonen, u verklaart dit door het
ondertekenen van de bestuursverklaring. Toetsing op het
nakomen van de afspraken AO/IC wordt gedaan door Menzis
Zorgkantoor voor de onderdelen AW319 en iWlz.

4

Is het minimum bedrag van 250 euro en het
maximum bedrag van 10.000 euro een nieuwe
norm? In het verleden zijn wel andere bedragen
gehanteerd, naar ik meen. Is dit juist?

Dit is juist.
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5

In lid 6 wordt gesproken over de zorginkoop 2016
dit moet 2018 zijn (zo staat het wel in de
overeenkomst).

U heeft gelijk, wij passen dit aan.

6

Er staat voor de op te leggen sanctie AW319 nu
een peildatum van 28 februari 2019 genoemd?
Wordt hier niet tussentijds iets over aangegeven
op het moment dat er eerder in 2018 niet aan
wordt voldaan?

Menzis Zorgkantoor is voornemens om u gedurende 2018
periodiek te informeren over tijdigheid van declaraties AW319.
De peildatum voor het eventueel opleggen van een sanctie
AW319 en iWlz in de nacalculatie 2018 wijzigen we van 28
februari 2019 naar de 17e werkdag van de maand februari
2019. Dit sluit aan bij het declaratieprotocol.
We passen dit aan in het Beleid Maatregelen en Sancties 2018.

7

Wordt in 2018 conform 2017 periodiek een
prestatiemeting verstuurd?

Ja, er wordt ook in 2018 periodiek een prestatiemeting
verstuurd.

8

Opnieuw staat hier de bron AW319 op peildatum
28 februari 2019 genoemd. Wordt hiermee
bedoeld dat dit de bron is voor de nacalculatie?
Het lijkt nu net of het de bron is voor de op te
leggen sancties.

Bedoeld wordt de bron voor een eventueel op te leggen sanctie
AW319 en iWlz.
De peildatum voor het eventueel opleggen van een sanctie
AW319 en iWlz in de nacalculatie 2018 wijzigen we van 28
februari 2019 naar de 17e werkdag van de maand februari
2019. Dit sluit aan bij het declaratieprotocol.
We passen dit aan in het Beleid Maatregelen en Sancties 2018.

9

Bij categorie A en B aanbieders staat als sanctie
benoemd dat de meerjarenovereenkomst
beeindigd kan worden. Is dat logisch als het
landelijk inkoopkader voor iedereen uitgaat van
een meerjarenovereenkomst?Bij categorie C
aanbieders zou de meerjarenovereenkomst niet
beeindigd worden? Of komen categorie C
aanbieders niet conform het landelijk beleid in
aanmerking voor een meerjarenovereenkomst?

Menzis Zorgkantoor wijkt af van het landelijk inkoopkader.
Menzis Zorgkantoor sluit geen meerjarenovereenkomsten voor
de periode 2018 tot en met 2020.
Zorgaanbieders in de C-categorie komen bij Menzis Zorgkantoor
niet in aanmerking voor een meerjarenovereenkomst.
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