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1. Algemene introductie

U bent per brief geïnformeerd over de publicatie van de nacalculatie. Het
formulier staat gepubliceerd op het NZa portaal:
https://aanvragen.nza.nl/
Wij adviseren u om deze gebruikershandleiding bij de hand te houden als
u inlogt op het portaal en in ieder geval alvast hoofdstuk 2 en 3 door te
lezen voordat u begint. Deze hoofdstukken gaan over het inloggen, het
starten van een formulier en over veelgebruikte buttons in het portaal en
in het formulier. In hoofdstuk 4, 5 en 6 worden alle onderdelen van de
nacalculatie behandeld. De figuren in deze gebruikershandleiding zien op
het aanvraagformulier voor de nacalculatie 2016. Deze handleiding is
echter ook van toepassing op de nacalculatie 2017 en verder. Waar 2016
staat kan elk jaar gelezen worden.
Als u zorgaanbieder bent dan kunt u zowel tweezijdig (hoofdstuk 4) als
eenzijdig (hoofdstuk 5) een formulier starten. Als u zorgverzekeraar bent
kunt u wachten tot de zorgaanbieder het formulier naar u heeft
doorgezet of zelf een eenzijdig formulier starten (hoofdstuk 6).
Let op: de nacalculatie moet op uiterlijk 1 juli binnen zijn bij de NZa. De
NZa neemt alleen volledig ingevulde formulieren die voorzien van de
verplichte documenten (jaarrekening, accountantsverklaring,
gewaarmerkte opbrengsten en ondertekening) in behandeling.
Heeft u vragen?
Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met de informatielijn
van de NZa op telefoonnummer 088 – 770 8 770 (werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur). U kunt ons ook mailen op info@nza.nl.
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2. Inloggen

Om in te loggen in het portaal, gaat u naar https://aanvragen.nza.nl/.
Uw gebruikersnaam is identiek aan uw NZa-nummer.
Figuur 1 Inlogscherm

Uw wachtwoord heeft u ontvangen per e-mail via een e-mailnotificatie.
Als u geen algemeen e-mailadres kenbaar heeft gemaakt bij de NZa via
info@nza.nl, heeft u ook geen tijdelijk wachtwoord ontvangen. U kunt
dan een account aanvragen via onderstaande procedure:
Voor het aanvragen van een account en het ontvangen van bijbehorende
inloggegevens is het noodzakelijk dat de NZa van u een algemeen e-mailadres
heeft. Indien u nog geen e-mailadres heeft doorgegeven, vragen wij u ons door te
geven op welk e-mailadres u uw wachtwoord en de notificaties wilt ontvangen. De
NZa adviseert een algemeen e-mailadres op te geven (niet gebonden aan een
persoon), zodat dit e-mailadres ook in de toekomst gebruikt kan worden. Het
account van uw organisatie voor het portaal wordt namelijk gekoppeld aan dit emailadres, zodat binnen uw organisatie met dit account voor verschillende
formulieren ingelogd kan worden. Een voorbeeld van een algemeen e-mailadres is:
secretariaat@zorginstelling.nl. De NZa benadrukt hierbij dat de accounts
instellingsgebonden (en voor zorgverzekeraars concern gebonden) zijn en niet
persoonsgebonden.
Wij vragen u dit per e-mail aan ons te laten weten via info@nza.nl. Vermeld in het
onderwerp van de e-mail: “E-mailadres portaal Ambulancezorg NZa – uw NZanummer.”
Na het opgeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord, kunt u via de
knop
inloggen in het portaal. Wanneer u voor de eerste keer bent
ingelogd, wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigingen.
Wachtwoord vergeten
Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u de knop
aanklikken. U vult dan uw gebruikersnaam en het eerder opgegeven email adres in om uw wachtwoord te herstellen.
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3. Aanvraag starten

Een aantal icoontjes komt meerdere malen terug tijdens het invullen van
het formulier. De betekenis van de icoontjes wordt hieronder toegelicht.
Als u inlogt, komt u op de hoofdpagina. Hier ziet u uw actuele dossiers.
Achter de dossiers staan verschillende icoontjes onder de kolom ‘Bedrag’.
Hieronder ziet u de betekenis van deze icoontjes.
Als zorgaanbieder ziet u de bovenste twee dossiers klaar staan. Dit zijn
het tweezijdige formulier en het eenzijdige formulier (ZA).
Als representerende zorgverzekeraar ziet u alleen het onderste dossier
klaar staan. Dit is het eenzijdige formulier voor de zorgverzekeraar (ZV).
Als zorgverzekeraar ziet u het tweezijdige formulier verschijnen op het
moment dat de zorgaanbieder het formulier ter controle aan u
representerende zorgverzekeraar stuurt.
Figuur 2 Actuele dossiers

Figuur 3 De aanvraag starten of bewerken

Om de aanvraag te starten of te bewerken, klikt u op het mapje of
potloodje. Als u het formulier nog niet eerder heeft geopend, ziet u een
mapje achter het formulier.
Als u het formulier al hebt geopend, ziet u een potloodje. U kunt dan via
dit icoontje het formulier weer openen en bewerken.
Als u het formulier hebt doorgezet naar een stap waarin er voor u
(voorlopig) geen actie meer is, ziet u het icoontje met de loep. Zodra er
een actie door u vereist is, kunt u de aanvraag weer openen en
bewerken door middel van het potlood icoontje.
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3.1 Bovenzijde pagina
Wanneer u een aanvraag heeft gestart dan opent zich een formulier.
Hieronder vindt u de betekenis van de icoontjes.

Figuur 4 Betekenis van de icoontjes

3.2 Onderzijde pagina
Schermprint onder aan de pagina:

Figuur 5 Betekenis van de icoontjes
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4. Instructie voor tweezijdige
nacalculatie

4.1 Aanvraagformulier starten (ZA)
Als u een tweezijdige aanvraag wilt starten, kiest u het formulier
‘Ambulancezorg nacalculatie 2016’. Door middel van het mapje
u het formulier openen (‘het dossier starten’).

kunt

Figuur 6 Tweezijdige aanvraag starten

4.2 Pagina 1

Formulier invullen (ZA)

Het formulier opent zich op de eerste pagina. Op deze pagina kunt u de
gegevens van de instelling invullen. Na het invullen van de gegevens,
kunt u door middel van het pijltje naar rechts

naar de volgende

pagina. Onderaan de pagina ziet u ook een groen vinkje

. Het is aan

te raden om het groene vinkje
pas te gebruiken, nadat u alle
pagina’s doorlopen hebt. Met het gebruik van het vinkje zet u het
formulier namelijk naar een volgende processtap door (bijvoorbeeld:
doorzetten naar zorgverzekeraar, of indiening).
Figuur 7 Pijltje naar rechts en groene vinkje
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4.3 Pagina 2

Rijdende dienst

Figuur 8 Pagina 2

Pagina 2, Rijdende dienst, bevat de secties Loonkostenvergoeding,
Wagenpark- en productievergoeding, Vrije marge, Restvergoeding en
Aanvraag rijdende dienst
Figuur 9 Loonkostenvergoeding

Door middel van de knop ‘Loonkostenvergoeding’
opent
zich een sectie waarin u de gemaakte loonkosten opgeeft. In deze sectie
kunt u vijf bedragen invullen waarbij u links het maximale toegestane
bedrag ziet. Tussen de omschrijving en het bedrag ziet u een afkorting
van twee letters. Dit is een door de NZa-gebruikte code waar u niets mee
hoeft te doen.
Figuur 10 Wagenpark- en productievergoeding

Bij ‘Wagenpark- en productievergoeding’ vult u het aantal wagenparken,
kilometers, ritten, afhijsingen en overtochten in. Wanneer u bij kmvergoeding brandstof de kilometers invult, neemt het formulier dit aantal
kilometers ook over in de regel met de vergoeding van de materiële
kosten per kilometer. Bij de afhijsingen en de overtochten vult u zelf het
voor uw organisatie betreffende tarief in.
Figuur 11 Vrije marge

Voor de vrije marge regeling vult u rechts een bedrag in dat niet hoger
kan zijn dan het maximale bedrag dat u links ziet.
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Figuur 12 Restvergoeding

Vul hier per onderdeel de betreffende bedragen voor restvergoeding in.
Figuur 13 Aanvraag rijdende dienst

In de sectie Aanvraag rijdende dienst ziet u de som van alle bedragen
die u heeft ingevuld in de voorgaande secties van deze pagina. U kunt
als u dat wilt een toelichting over de ingevulde bedragen geven door een
bijlage toe te voegen via de knop
.

4.4 Pagina 3

Meldkamer

Figuur 14 Pagina 3

Pagina 3, Meldkamer, bevat de secties Algemene gegevens, Loonkosten,
Materiële kosten, Kapitaallasten, Overig en Aanvraag meldkamer.
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Figuur 15 Algemene gegevens

Het maximaal aantal centralisten werkplekken hangt af van het aantal
meldingen. En er kan alleen een beheerder werkplek zijn bij bi- of
trilocaties. Vul daarom altijd eerst het soort locatie en het aantal
meldingen in. Het formulier rekent dan automatisch de maximale
aantallen uit.
Figuur 16 Loonkosten

Afhankelijk van het aantal meldingen dat u heeft opgegeven in de vorige
sectie, berekent het formulier de bijbehorende loonkosten. U kunt zelf
een bedrag opvoeren voor de loonkosten voor onderhoud.
Figuur 17 Materiële kosten
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In de sectie Materiële kosten zijn een aantal regels met vrije invulvelden
en een aantal regels waar op basis van de eerder ingevulde aantallen
bedragen worden berekend door het formulier.
Figuur 18 Kapitaallasten

In deze sectie zijn een aantal regels met vrije invulvelden en een aantal
regels waar op basis van de eerdere input bedragen worden berekend
door het formulier.
Figuur 19 Overig

In de sectie Overig staan vrije invulvelden waarbij voor de vrije marge
een maximaal bedrag van toepassing is. Als u een bedrag aanvraagt
voor herallocaties moet u ook een toelichting toevoegen. Dit doet u door
via de knop
een bijlage te uploaden.
Figuur 20 Aanvraag meldkamer

In de sectie Aanvraag meldkamer ziet u de som van alle bedragen die u
heeft ingevuld in de voorgaande secties van deze pagina.
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4.5 Pagina 4 Overzicht aanvraag
Figuur 20 Aanvraag meldkamer

Pagina 4 is de laatste pagina van het formulier en bestaat uit de secties
Totalen per sectie, Overzicht budget RAV, Opbrengsten en Toe te voegen
stukken.
Figuur 21 Totalen per sectie

De sectie Totalen per sectie is een samenvatting van de eerdere pagina’s
en secties.
Figuur 22 Overzicht budget RAV

In deze sectie ziet u de totalen voor de rijdende dienst en de meldkamer
uit de eerdere pagina’s. De bedragen efficiencykorting, overgangsmodel
en incidentele middelen zijn berekend door de NZa. Wij verwijzen u naar
de beleidsregel Regionale ambulancezorg 2016 voor een nadere uitleg
over de berekeningswijze.
Figuur 23 Opbrengsten

In de sectie Opbrengsten vult u de werkelijke opbrengsten in waarna het
formulier het opbrengstverschil berekent.
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Figuur 24 Toe te voegen stukken

In deze sectie moet u drie stukken toevoegen. Let op: Als een van de
stukken ontbreekt kunt u de nacalculatie niet indienen.

4.6 Doorzetten formulier (ZA)
Na het invullen van de gevraagde bedragen en het toevoegen van de
verplichte bestanden kunt u door middel van het groene vinkje
aanvraagformulier doorzetten.

het

U heeft dan twee opties:
1. de NZa toestemming geven om mee te kijken met de aanvraag
(bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft en het nodig is dat een
medewerker mee kijkt);
2. de aanvraag ter ondertekening naar de representerende
zorgverzekeraar sturen.
Door middel van één van de pijltjes
keuze.

zet u de aanvraag door naar uw

Figuur 25 Vervolgactie

Let op: indien u vanuit dit scherm uitlogt of via het menu (links) naar
een ander onderdeel gaat, kunnen de eerder ingevulde gegevens
verloren gaan. Indien u de aanvraag niet wilt doorzetten, maar nog wilt
bewerken, kunt u door middel van het grote witte pijltje naar links
in
het blauwe blokje, terug naar het formulier.
Als u de NZa toestemming geeft om mee te kijken, kunt u het formulier
gelijktijdig bewerken en doorzetten naar de zorgverzekeraar.
Na het doorzetten van het formulier komt u weer terug op de
startpagina. U ziet dan een overzicht met de aanvraagformulieren. Door
middel van het potlood-icoontje
kunt u het formulier weer inzien
(en/of bewerken, afhankelijk van de doorzet stap).
Als u de NZa toestemming heeft gegeven om mee te kijken, kunt u het
formulier hierna weer doorzetten (of terughalen, zodat de NZa niet meer
mee kan kijken) of doorzetten ter controle naar de zorgverzekeraar.
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Figuur 26 Doorzetten naar de zorgverzekeraar

Nadat u het formulier heeft doorgezet naar de representerende
zorgverzekeraars, blijft het formulier voor u zichtbaar via het
startscherm. U kunt het formulier openen via het loep-icoontje

.

Het formulier komt weer bij u terug ter ondertekening, als de
zorgverzekeraar naar de nacalculatie heeft gekeken en de aanvraag voor
controle en ondertekening weer naar u heeft doorgezet. Lees dan verder
bij hoofdstuk 4.9.
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4.7 Zorgverzekeraar: Formulier controleren
Als zorgverzekeraar krijgt u het aanvraagformulier, dat is ingevuld door
de zorgaanbieder, pas te zien als het is doorgezet naar u door de
zorgaanbieder. Het formulier is voor u zichtbaar onder zowel ‘Wachtrij’
als ‘Alle dossiers’ in het menu links.
Figuur 27 Wachtrij

Door middel van het handje

kunt u het formulier in behandeling

nemen. Door middel van het loep-icoontje
kunt u het formulier
bekijken en beoordelen.
Eenmaal in behandeling, is het dossier terug te vinden via ‘Alle dossiers’
of `Mijn dossiers’. Daar kunt u door middel van het loep-icoontje
formulier bekijken en beoordelen.

het

Bij het openen van het formulier ziet u de pagina met de
contactgegevens.
Figuur 28 Contactgegevens

Door middel van het pijltje naar rechts
kunt u naar de volgende
pagina. Er zijn vier pagina’s: Contactgegevens, Rijdende dienst,
Meldkamer en Overzicht aanvraag. Door op de witte teksten in de blauwe
blokken te klikken, zoals:
, opent u de betreffende
sectie. Als zorgverzekeraar kunt u de door de zorgaanbieder opgevoerde
waarden inzien maar niet aanpassen.
Wanneer u klaar ben met het controleren van de aanvraag kiest u
onderaan de pagina op het groene vinkje
om de aanvraag door te
zetten naar de volgende stap. Het is aan te raden om het groene vinkje
pas te gebruiken, nadat u alle pagina’s doorlopen hebt.
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Figuur 29 Vervolgactie

Indien u het formulier wilt doorzetten heeft u de volgende opties. U gaat
terug met het witte pijltje

of u zet de aanvraag door naar de volgende

stap met het blauwe pijltje

. Er zijn drie mogelijke vervolgstappen:

1.1 Aanvraag terugzetten naar aanvraag invoeren/bewerken door
Zorgaanbieder
U kiest deze optie als u (nog) niet akkoord bent met de ingevulde
bedragen in het formulier. De zorgaanbieder is vervolgens aan zet. De
zorgaanbieder kan het formulier wijzigen en vervolgens weer naar u
doorzetten.
3.1 Ondertekening aanvraag door Zorgverzekeraar
Als u akkoord bent met de door de zorgaanbieder ingevulde bedragen,
kunt u het formulier ondertekenen. U kiest dan doorzetmogelijkheid ‘3.1
Ondertekening aanvraag door Zorgverzekeraar’.
2.2 Geef de NZa toestemming om mee te kijken met de aanvraag
Indien u tegen een technisch problemen aanloopt, kunt u contact
opnemen met de NZa. Indien nodig, kunt u vervolgens toestemming
geven om de NZa mee te laten kijken. Nadat u de NZa heeft mee laten
kijken, kunt u het formulier opnieuw doorzetten en kunt u verder met
beoordelen van het formulier zonder dat de NZa mee kan kijken.
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4.8 Zorgverzekeraar: Formulier ondertekenen
Wanneer u de aanvraag na de controle via het blauwe pijltje
heeft
doorgezet naar de stap 3.1 Ondertekening aanvraag door
Zorgverzekeraar komt u weer in het startscherm. Via ‘Alle dossiers’ (links
in het menu) kunt u het formulier weer openen door middel van het
loep-icoontje
.
Figuur 30 Ondertekening

Op de laatste pagina (5) van het formulier heeft u de optie gekregen om
het ondertekeningsdocument te downloaden door middel van het
download icoontje:
. Het ondertekeningsdocument moet u vervolgens
printen en invullen. Daarna scant u dit document en slaat u deze op. Via
de ‘bladeren’ knop selecteert u het opgeslagen ondertekeningsdocument
en vervolgens klikt u op het blauwe omhoog wijzende pijltje
document te uploaden.

om het

Let op: U kunt de aanvraag pas doorzetten naar de volgende stap als u
het ondertekeningsdocument via de hierboven beschreven stappen heeft
toegevoegd .
U ziet dat de zorgaanbieder en de tweede representant nog geen
bestanden hebben toegevoegd. Dit klopt, omdat u als zorgverzekeraar
als eerste de mogelijkheid krijgt om het formulier te accorderen. Daarna
heeft de zorgaanbieder de mogelijkheid deze te accorderen.
De tweede representant staat hier ten onrechte, en heeft geen
mogelijkheid tot het uploaden van een bestand.
Figuur 31 Ondertekening zorgverzekeraar

Nadat u het ondertekeningsdocument heeft geüpload, kunt u door middel
van het groene vinkje
het formulier doorzetten naar de
zorgaanbieder door aan te geven dat u heeft ondertekend

.
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4.9 Zorgaanbieder: Controle ondertekening
zorgverzekeraar door zorgaanbieder
Figuur 32 Openen formulier controle ondertekening
zorgverzekeraar

Als zorgaanbieder heeft nu weer de mogelijkheid om via het loepicoontje

het formulier te openen.

Figuur Controle ondertekening

Op pagina 5 ziet u nu ook de ondertekening van de zorgverzekeraar.
Door middel van het blauwe pijltje naar beneden
kunt u de
ondertekening van de zorgverzekeraar raadplegen en controleren.
Figuur 33 Vervolgacties

U kunt nu kiezen uit de volgende stappen:
1.1 Aanvraag invoeren/bewerken door Zorgaanbieder
Kies deze stap als u het formulier opnieuw wilt invoeren of wilt
aanpassen. Lees vervolgens verder bij paragraaf 4.2. Let op: indien deze
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stap eenmaal is gekozen, moet het formulier opnieuw ter controle en
ondertekening naar de zorgverzekeraar doorgezet worden.
3.1 Ondertekening aanvraag door Zorgverzekeraar
Deze stap kiest u bijvoorbeeld als u ziet dat de ondertekening door de
zorgverzekeraar niet goed is. Lees verder bij paragraaf 4.7
3.3 Ondertekening aanvraag door de Zorgaanbieder
Kies deze stap als u akkoord bent met alle ingevulde waarden en de
ondertekening van de verzekeraar. Lees verder bij paragraaf 4.10

4.10 Zorgaanbieder: Ondertekening
Figuur 34 Actuele dossiers

Als u heeft gekozen voor 3.3 Ondertekening aanvraag door
zorgaanbieder, ziet u de aanvraag weer staan bij de Actuele dossiers
(onder ‘Actueel’ , links in het menu). Door middel van het loep-icoontje
kunt u de aanvraag weer openen.
Figuur 35 Ondertekening Ambulancezorg

Door middel van de download knop
, ontvangt u het
ondertekeningsdocument. Het ondertekeningsdocument moet u printen
en invullen. Daarna scant u dit document en slaat u het op. Via de
‘bladeren’ knop kunt u vervolgens het door u ondertekende
ondertekeningsdocument terugzoeken en aanklikken. Vervolgens klikt u
op het blauwe omhoog wijzende pijltje
om het document te uploaden.
Nadat u het ondertekeningsdocument heeft geüpload, komt u door
middel van het groene vinkje
weer in het scherm met de
vervolgacties.
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Figuur 36 Indienen aanvraagformulier bij de NZa

Door middel van het blauwe pijltje naar rechts
kunt u de aanvraag
doorzetten waarmee u het formulier indient bij de NZa. Door middel van
het witte pijltje

bovenaan, gaat u terug naar uw ondertekening.

4.11 Aanvraag ingediend
Als zowel de zorgaanbieder als de verzekeraar ondertekend hebben en
het formulier bij de NZa is ingediend, zal de NZa het formulier
controleren op volledigheid en vervolgens inhoudelijk beoordelen.
Wanneer de NZa constateert dat het formulier onjuist of onvolledig is,
kan de NZa het formulier weer naar u terugzetten. U ontvangt hier via
email een notificatie over op het bij de NZa aangemelde emailadres.
Vervolgens kunt u uw aanvraag aanpassen en opnieuw ondertekenen en
indienen.
Na de inhoudelijke beoordeling zal de NZa een beschikking afgeven via
het portaal. Ook hier over wordt u door middels van een emailnotificatie
geïnformeerd.
Zowel de zorgaanbieder als representerende zorgverzekeraar kunnen het
formulier inzien. Deze blijft voor zorgaanbieders onder ‘Actueel’ (links in
het menu) en voor zorgverzekeraars onder ‘Alle dossiers’ staan. U ziet
daar het door zorgaanbieder en zorgverzekeraar geaccordeerde
formulier.
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