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1. Inleiding en doel
Sinds 2015 werken partijen in de ggz en fz samen aan een nieuw
productstructuur in de ggz en fz. Het is de bedoeling dat dit model ook
voor de generalistische basis-ggz bruikbaar is. Het nieuwe model heet
het ‘zorgclustermodel’ en is gebaseerd op het in Engeland gebruikte
model van zorgclusters. We passen dit aan op de specifieke wensen en
behoeften van de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland. Dat doen we
samen met zorgprofessionals uit de ggz en fz.

Het doorontwikkelen van de productstructuur moet leiden tot een
productstructuur die zowel op collectief als individueel niveau het
gesprek en de afspraken faciliteert tussen:
• Gebruiker en zorgprofessional over de zorgverlening;
• Zorg inkopende partijen en zorgaanbieder over contractering
van ggz en fz zorg;
• Zorgverzekeraar en verzekerde/gebruiker over de
verzekering en vergoeding van de zorg.

Het zorgclustermodel en de bekostiging hiervan moet getoetst
worden op haalbaarheid. Deze toetsing en bijbehorende
gegevensverzameling vindt plaats aan de hand van de tweede
pilotfase.
Deze tweede pilotfase is inmiddels gestart en dient meerdere
doelen te weten:
• Meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om het
zorgclustermodel verder inhoudelijk te verbeteren.
• In kaart brengen kostenhomogeniteit van het
bekostigingsmodel.
• Gegevensverzameling voor de berekening van de tarieven
van de nieuwe prestaties.
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Zorgprofessionals kunnen zich voor de tweede pilot vrijwillig
aanmelden als deelnemer. Met het doorlopen van de
aanmeldprocedure verplicht de deelnemer zich echter tot het
aanleveren van de gevraagde gegevens. In de meeste gevallen
zal de software leverancier van de deelnemer hier aanpassingen
voor moeten doen in het softwarepakket van de zorgaanbieder.
2. Wat wordt gevraagd van de deelnemers
Concreet vragen we deelnemers gedurende de pilotperiode de
volgende drie dingen:
-

-

-

Patiënten typeren volgens het Zorgclustermodel:
regiebehandelaars vullen de HoNOS+ vragenlijst in en kiezen een
passend zorgcluster. Het typeren volgens het zorgclustermodel
gebeurt in een hiervoor ontwikkelde webapplicatie
(www.zorgclustertool.nl) en duurt ongeveer 15 minuten.
Elk zorgcluster heeft een review-termijn: na deze termijn van
bijvoorbeeld 6 maanden vult de regiebehandelaar voor deze
patiënt opnieuw het Zorgclustermodel in.

Pilot-deelnemers leveren maandelijks het onderhanden werk
(DBC-gegevens en/of prestatie-gegevens uit de
generalistische basis-ggz en/of DBBC-gegevens uit de
forensische zorg) aan volgens een aangepaste Gegevens
Aanleverstandaard (GA)

De specificaties voor de maandelijkse aanlevering van het
onderhanden werk zijn beschreven in de documenten:
- pdf Ga ohw forensische zorg 1 0 v1 0 v20170107
- pdf Ga ohw generalistische basis-ggz 1 0 v1 0 v20170103
- pdf Ga ohw gespecialiseerde ggz 1 0 v1 0 v20161212
Op verzoek van softwareleveranciers die al betrokken zijn bij de
tweede pilot hebben we enkele zaken wat makkelijker gemaakt
voor wat betreft de aanlevering van het OHW. Zo mag het
onderhanden werk per 1 oktober 2016 van alle populaties
aangeleverd worden en in CSV formaat. De gegevens die niet
gekoppeld kunnen worden aan de ingevulde gegevens in de
zorgclustertool worden niet gebruikt. De aanlevering is steeds
een full load zonder mutatierecords.
Om het registeren van de zorgvraag in de zorgclustertool ook
makkelijker te maken voor de zorgprofessional zijn software
specificaties opgesteld om een koppeling vanuit een EPD naar de
zorgclustertool te maken. Deze koppeling is beschreven in het
document:
- Zorgclustertool specificatie querystring v2 0 20161220
3. Acceptatie en productie omgeving zorgclustertool
Om software leveranciers kennis te kunnen laten maken met de
zorgclustertool en voor het testen van de koppeling vanuit het
EPD is een acceptatie omgeving beschikbaar gesteld. De
gegevens die in deze omgeving worden geregistreerd zijn
uitsluitend voor testdoeleinden en zullen verder niet worden
gebruikt.
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Alleen de gegevens die officiële pilotdeelnemers in de
productieomgeving registreren worden voor de hierboven
genoemde doelen gebruikt.
De URL’s voor deze omgevingen zijn:
Omgeving
Basis url
Productie
https://www.zorgclustertool.nl
Acceptatie
https://acceptatie.zorgclustertool.nl
4. Aanlevering via het uitwisselportaal
We vragen de pilotdeelnemers om de bestanden met het
onderhanden werk maandelijks aan te leveren op de 1e werkdag
van de maand via het uitwisselportaal, te bereiken
via https://uitwisselportaal.nza.nl. Degene die de
bestandsaanlevering verzorgt moet over een account beschikken
om toegang tot dit portaal te krijgen. Een account kan
aangevraagd worden door het emailadres en het mobiele nummer
van degene die de bestanden gaat aanleveren door te geven via
het emailadres pilotsggzfz@nza.nl
Zodra het account door ons is aangemaakt sturen wij de
handleiding voor het gebruik van het uitwisselportaal toe naar het
opgegeven emailadres en kan gestart worden met de
maandelijkse aanleveringen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan
kunt u contact opnemen met het pilotbureau ggz/ fz via (030)
296 81 11 of via pilotsggzfz@nza.nl.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,
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