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Geachte
Naar aanleiding van uw brief d.d. 10 februari 2014 met bovenstaand kenmerk informeert VGZ u
nader over de uitkomsten van de onderzoeken naar aanleiding van de meldin en van
verzekerden die wij via de NZa ontvingen.
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(melding )
Naar aanleiding van de melding over is een onderzoek ingesteld door onze afdeling
Speciale Zaken. Inmiddels is de fase van enqueteren afgerond en zit het onderzoek in fase 4,
het verzamelen en analyseren van onderzoek informatie en vaststellen of er sprake is van
fraude.
Wij gaan ervan uit met bovenstaande rapportage voldaan te hebben aan uw informatieverzoek.

Hoo achtend,

Namens Cooperatie VGZ UA

r

(aad van Bestuur
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Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017

3502 GA UTRECHT
Via e-mail:

ehandeld door
datum

e-mail

17 September 2013
betreft

Kenmerk

Verzoek om informatie betreffende correct 61-130917
dedareren, uw kenmerk 50384 66062

Geachte
Naar aanleiding van brief van 27 augustus jL, met kenmerk 50384/66062, inhoudende een
verzoek om informatie te verstrekken naar aanleiding van een meldin van een incident door
een van onze verzekerden, kan ik u a Is volgt informeren.

Als bijlage bij de brief treft u de antwoorden op de door u gestelde vragen aan. Graag licht ik
daarnaast nog enkele zaken toe.

Beoordeling declaratie
Uit onderzoek naar de betreffende declaratie blijkt dat de regels die door de NZa zijn esteld
aan bet dedareren van de der elijke kosten zijn evol d. Op rond van de informatie die wordt
verstrekt bij et indienen van een declaratie kan door aans niet worden vast esteld of de

gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk is verleend noch of de gehanteerde declaratiecode in
het licht van de verrichtte handelingen de eest eei ende declaratiecode is. In het specifieke
incident waar u naar verwijst eldt dit ook.
Omwille van de beschermin van de persoonlij e levenssfeer van onze verzekerden is het

overigens ook niet goed voorstelbaar dat alle informatie die betrekking heeft op de
behandeling van verzekerden op voorhand bij de zorgverzekeraar bekend oet zijn alvorens de
zor erzekeraar tot betaling overgaat. Het is de taak van de zor verzekeraar om op grond van
specifieke signalen dan wel informatie uit statistische analyse declaraties van zor aanbieders
achteraf aan nader onderzoek te onderwerpen.

Cooperatie VGZ UA • Postbus 5040 • 6802 EA Arnhem
www.cooperatie gz.nl

Dit systeem brengt evenwel met zich mee dat een bepaal e mate van onzekerheid bestaat ten
aanzien van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de eleverde en edeclareerde
zorgkosten.

Melding verzekerde
Uit de melding van de verzekerde blijkt dat de primaire klacht van de verzekerde zicht richt
te en de tarieven die in rekenin worden ebracht. Het betreffende tarief staat vol ens de
verzekerde niet in verhoudin tot de eleverde zor . Alle klachten van verzekerden nemen wij

serieus, dus ook deze klacht, Naar aanleidin van dergelijke klachten kan bij het inkopen van
zor rekenin worden ehouden met het tarief dat voor de betreffende zor wordt afgesproken
et zor aanbieders.

Met betrekkin tot medisch specialistische zorg dient hierbij echter een kanttekenin te
worden eplaatst. De DBC-systematiek en de wijze van waarop tarieven van zor producten

worden vastgesteld, leidt ertoe dat tarieven in relatie tot de feitelijk geleverde zorg door
verzekerden als hoo worden ervaren. Dit is echter onontkoombaar in een dergelijk systeem
waarbij bij het vaststellen van tarieven voor zor producten rekening moet worden gehouden

met een bepaalde bandbreedte in de feitelijk te leveren zorg. In zo een systeem is een tarief
dat in rekenin wordt gebracht - afgemeten aan de feitelijk eleverde zor - soms hoo , soms
laag.

Het voorgaande laat onverlet dat de situatie waarbij een zorgaanbieder onjuiste informatie
aanreikt met het doel o meer betaald te krij en onaanvaardbaar is. Daar waar sprake is van

een der elij e situatie zullen wi de betreffende zorgaanbieder hierop aanspreken en
teru betalin verlangen van de kosten die en onrechte in rekenin zijn gebracht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben einformeerd.

Hoogachtend,
Hamens IZA Zorgverzekeraar N.V.

Lid Raad van Bestuur Codperatie VGZ li.A.
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Rapportage behorende bij briefnummer 61-130917, d.d. 17 September 2013
I. Beoordeling van de melding
a. Is IZA Zorgverzekeraar N.V. (IZA) van oordeel dat sprake is van een onrechtmatige
declaratie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
Uit de door u aangeleverde informatie blijkt dat er geen poliepen of corpora aliena zijn
verwijderd. Uitgaande van deze informatie is ten onrechte prestatiecode 110000160211
gedeclareerd.

b. Heeft IZA deze dedaratie(s) uitbetaald?
VGZ heeft deze declaratie uitbetaald. Declaratienummer regel 17 + 18.
c. Heeft IZA vergelijkbare declaraties aan de aanbieder uitbetaald? Zo ja over welke periode
en met welke omvang?
In de behandeljaren 2009, 2010 en 2011 zijn er 16 DBCs betaald aan deze zorgaanbieder.
Deze DBCs vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van € 14.538,09.
d. Heeft IZA de ten onrechte uitgekeerde bedragen teru gevorderd? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, is deze terugvordering succesvol eweest?

De gedeclareerde bedragen zijn niet teruggevorderd. Naar aanleiding van uw signaal en
de aanvullende informatie die is verstrekt is pas duidelijk dat hier mogelijk sprake is van
upcoding . Naar aanleiding van dit signaal zal contact warden opgeno en met de
zorgaanbieder om het i cident te bespreken en afspraken te maken over terugbetaling
van dit bedrag.
II. De interne beheersmaatregelen

e. Of u deze edragingen zelf al had gesi naleerd vanuit uw interne beheerssyste atiek. Zo
ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?
In 2012 is er een analyse uitgevoerd op diagnose 0016 perceptieve slechthorendheid bij
het specialisme KNO. kwam in deze
spiegel naar voren.
Passage uit het controleverslag:

De bevindingen zijn uitgezet naar de zorgaanbieder
. Van de opgevraagde data is slecht een selectie naar de zor aanbieder
gestuurd met het verzoek extra informatie te even over deze declaratie re els. Het doel

hiervan is tweeledig:
- Door de constatering naar de zorgaanbieder te sturen wil ik extra informatie
verwerven.

- Van het informeren van de zorgaanbieder moet een waarschuwend signaal uitgaan.
In de eerste mail aan de zorgaanbieder (mail: 2013-02-13 Controle n.a.v. Benchmark KNO)

is een me ische indicatie gevraagd. Wanneer het uiteindelijk ook echt nodig is om dit
voor elke declaratie op te vrage zal de beoordelin moeten plaatsvinden door de medisch
adviseur. Bij de eerste mailf reactie zijn de medisch adviseurs ook betrokken.
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Meldingen inzake correct dedareren

27 augustus 2013

Geachte

De Nederlandse Zorgautortteit (NZa) heeft een melding ontvangon o er
mogelijk onrechtmatig declaratiegedrag door een ziekenhu s waarmeo u
contracteert. De NZa is op grand van artikel 16 onder a Wmg belas met
markttoezicht, marktontwikkeling en tarief- en prestatieregulering op bet
terrein an de gezondhei szorg en houdt toezicht o de naleving van de
regels die geiden oor bet in rekening brengen van zorg (in het bijzonder

artikel 35 Wmg).
Onterecht hoge ziekenhuisrekeningen
De NZa heeft haar toezicht op correct dedareren gein ensi eerd. In 2013
heeft de zorgautortteit al meer dan 450 meldingen o er onjuiste
ziekenhuisrekeningen ontvangen. De NZa wil dat ziekenhuizen en
zorgverze eraars zo veel mogelijk zelf schoon schip maken. Een selectie
an deze eldingen word daarom bij hen teruggclogd met een verzoek
om ophelderlng. Het gaat om mel ingen waar an, na een juridische en
medische beoor eling, op he eerste gezicht het vermoeden bes aat at
c dcdara ieregels niet i acht zijn genomen.
De rol va erzekeraars
Verzekoraars zijn de eerst aangewezenen om onrechtmatig dedareren
door ziekenhuizen tegen te gaan. Dat kan (onder meer) door het
opnemen van uldolijkc eclaratiebepaiingen en daaraan gekoppelde
sanctles. En verzekeraars moeten dcclaraties als die ingediend worden
goed cont oleren.

Nederlandse Zorgautoriteit

Melding
Op 30 januari 2012 heeft de NZa een melding ont angen, waaruit

Kcnmcrk

- ort weergegeven - biijkt at door een zorgaanbieder ten onrechte
een therapeutische verrichting et behandelcode 0211 is gedeclareerd.

Pagins

In de bijlage vindt u een o erzicht van e gegevens omtrent deze
melding. Deze deciaraties zljn, zo biijkt uit de elding, oor uw
ondeme ing uitbetaald aan de zorgaanbieder.
Verzoek om informatie
Uit een prima facie beoordelitig iijkt dat sprake is van een mogelijk
onrechtmatige declaratie. De melding is aarom voorde NZa aanleiding
geweest om om opheldering te ragen.
Op grand an artikel 61 van de Wet marktordening gezondheldszorg
(Wmg) verzoekt de NZa u als zorgverzekeraar een rapportagc aan de

NZa toe te sturen (de rapportage) waarin in ieder geval het volgende
duidelijk naarvoren komt:
I. Beoordelinq an de meldin
a. Is IZA Zorg erzekeraar N.V. (1ZA) an oordeel dat
spra e is an een onrechtmatige declaratie? Zo ja,
waarom? Zo nee, waarom niet?

b. Heeft IZA deze declaratie(s) uitbetaald?
c. Heeft IZA vergelijkbare declaratles aan deze aanbieder
uitbetaald? Zo ja, o er welke periode en met weike
omvang?
d. Heeft IZA de ten onrechte uitge eerde bedragen
teruggevorderd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze
terugvordering succes ol geweest?
II. De interne beheersmaatreaelen
e. Of u deze gedraging zelf a! had gesignaleerd vanuit uw

Interne beheerssystematie . Zo ja, waar biijkt it uit? Zo
nee, waarom niet?
f. De genomen en nog te neme (interne)
beheersmaatregelen om herhaling te voorkomen.
g. De genomen en nog te nemen (interne)
beheers aatregelen om ergelijkbare situaties te
signaleren en te oorkomen.
De o ertekende rapportage dient u uiterlij dric woken na riagtekening
an deze brief aan te leveren en te richten aan
Directeur Toezicht en Handhaving van de NZa, op ema iadres

(ais orsieutelde bijlage bij een e-mailbericht).
De rapportage wordt oor de NZa et u besproken. Dil overleg vindt
plaa s ten kantore van de NZa. Bij het samenstellen van uw delegatie
dient U zorg te dragen voor re resentatie op (minimaal) het niveau van
de direc eur die binnen uw or anisa ie eran woordel jk is voor de
zorgadministratie. Het secretariaat van de directie Toezicht en
Handhaving neemt contact et u op o er de lanning an deze afspraak.
Ik erzoek u c personalia an uw delegatie ui erlijk een week
oorafgaande aan he gespre per email door e ge en aan dc in het
bricf oofd genoemde medewerker an de Za.

50384/66062
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Nederlandse Zorgautoriteit

Wettetijke verplichting

KeEimork

De NZa vraagt bovengenoemde informat e omdat die noodzakelfjk is
voor het toezicht op artikel 16 onder a Wmg.

Paglna
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O grond van artikel 63 Wmg bent u gehou en deze gege ens en
inlichtln en voiledig en naar waarheid te verstrekken.

De NZa merkt voorts op dat zij op grond van e Wmg bevoegd is bij
overtra ing an artikel 61 Wmg handhavend op te treden.
Contact
Indian u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op
het in het briefhoofd ver elde telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoogachtend,
De Nederlandse Zor au oriteit

lid Raad an Bestuur

Netferlandse Zorgautoriteit

Kenmerk
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Naatn melder
Naam
zorqaanbleder

Naam

1ZA

zorqverzekeraar

Betreft meldinq
Datum meldinq
Zaak nummer

UDeo ino me isch soecfallstische zorq
30 lanuarl 2012

12INFOOBB8/ 12INF0 76/ 12INF029674

Corsa

Details en behandelina
Informatie signaal

De mel er geeft aan:
Begin juni 2011 zijn wij gaconfronteerd met een honorariu van can
medisch specialist die eel wat vra en bij ons opriep. Mijn vrouw had
can consult bij een KNO-ar die zittihg hield in de bedrijfsrui te va
een au iden. De arts heeft toen e oren schoongemaak , even erln
gek ken en can ad ies ege en voor een hoortoestcl. Dat was 10

minuten werk. Daaruit block niet alleen een verk erde datum to zijn
vermeld - 25 mei i.p.v. 15 juni -, maar ook dat het om en
ziekenhuisbehandellng zou gaan, met de kanttoke ing: 'KNO-arts
Praktijk', Waar we echter erg van schrokkc was het notabedrag van
761,55.

Dc door 1ZA vers rekte gegevens zijn:
Prestaticcodc: 110000160211
Datum begi /cind: 25-5- 011/25-5-2011
Verrichtl g: 06/140023
AGBco e instelllng:
Prima fade
beoordeling

Ser gistrcord:
Specialismc: KNO
DBC co e (-zorgproductcode): 110000160211
Openings - en sluitdatuin van e DCB: 5- 5-201J/25-!i-2011

Mogelijk onjuiste bcban elco e:
opgege en is een therapcutlsche errichtingcode 0711, in pleats van

Olid enk vou ig oll liniscb consorvatief (£ 13f),70 i plaals van
C 1132, dd).

De meldcr booff de NZa toestemming g geve voor dc vcrsLrekkiiig van e
informatie in de factsheet.
De. NZa gaat: er van it dat u de persoonlijke gegevens in de melding verlrouwelijk
zult behandelen e uitsl ten voor bet in doze briel basdireven oel gebruikt.

Mederiandse
Zorgaotoriteii

AANGETEKEND
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Onder erp

Datum

Meldingen inzake correct declareren

27 augustus 2013

Geachte

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een melding ontvangen over
mogelijk onrechtmatig declaratiegedrag door een ziekenhuis waarmee u

contracteert. De NZa is op grond an artikei 16 onder a Wmg belast met
markttoezicht, marktontwikkeling en tarief- en prestatiereguiering op het
terrain van de gezondheidszorg en houdt toezicht op de naieving van de
regels die gelden voor het in rekening brengen van zorg (in het bijzonder
artikei 35 Wmg).
Onterecht hoge ziekenhuisrekeningen
De NZa heef haar toezicht op correct declareren geintensiveerd. In 2013
heef de zorgautoriteit al meer dan 450 meldingen over onjuiste
ziekenhuisrekeningen ontvangen. De NZa wil dat ziekenhuizen en
zorgverzekeraars zo veel mogelijk zelf schoon schip maken. Een selectie

van deze meldingen wordt daarom bij hen teruggelegd met een verzoek
om opheldering. Het gaat om meldingen waarvan, na een juridische en
medische beoordeling, op het eerste gezicht het vermoeden bestaat dat
de declaratieregels niet in acht zijn genomen.
De rol van erzekeraars
Verzekeraars zijn de eerst aangewezenen om onrechtmatig declareren

door ziekenhuizen tegen te gaan. Dat kan (onder meer) door het
opnemen van duidelijke declaratiebepalingen en daaraan gekoppelde
sancties. En verzekeraars moeten declaraties als die ingediend worden
goed controieren.

Nederlandse Zorgautoriteit

Melding
Op 30 januari 2012 heeft de NZa een melding ontvangen, waaruit
- kort weergegeven - blijkt dat door een zorgaanbieder ten onrechte
een therapeutische verrichting met behandelcode 0211 is gedeclareerd.
In de ijlage vindt u een overzicht van de gegevens omtrent deze
melding. Deze declaraties zijn, zo blijkt uit de melding, door uw
onderneming uitbetaald aan de zorgaanbieder.

Verzoek om informatie
Uit een prima facie beoordeling blijkt dat sprake is van een mogelijk
onrechtmatige declaratie. De melding is daarom voor de NZa aanleiding
geweest om om opheldering te vragen.

Op grand van artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) verzoekt de NZa u als zorgverzekeraar een rapportage aan de
NZa toe te sturen (de rapportage) waarin in ieder geval het volgende
duidelijk naar voren komt:
I. Beoordelin van de mel in

a. Is IZA Zorgverzekeraar N.V. (IZA) van oordeel dat
sprake is van een onrechtmatige declaratie? Zo ja,
waarom? Zo nee, waarom niet?

b. Heeft IZA deze declaratie(s) uitbetaald?
c. Heeft IZA vergelijkbare declaraties aan deze aanbieder
uitbetaald? Zo ja, over welke periode en met welke
omvang?
d. Heeft IZA de ten onrechte uitgekeerde bedragen
teruggevorderd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze

terugvordering succesvol geweest?
II. De interne beheersmaatreo l n

e. Of u deze gedraging zelf al had gesignaleerd vanuit uw
interne beheerssystematiek. Zo ja, waar blijkt dit uit? Zo
nee, waarom niet?
f. De genomen en nog te nemen (interne)
beheersmaatregelen om herhaling te voorkomen.
g. De genomen en nog te nemen (interne)

beheersmaatregelen om vergelijkbare situaties te
signaleren en te voorkomen.

De ondertekende rapportage dient u uiterlijk drie weken na dagtekening
van deze brief aan te leveren en te richten aan
Directeur Toezicht en Handhaving van de NZa, op emailadres

(als versleutelde bijlage bij een e-mailbericht).
De rapportage wordt door de NZa met u besproken. Dit overleg vindt
plaats ten kantore van de NZa. Bij het samenstellen van uw delegatie
dient U zorg te dragen voor representatie op (minimaal) het niveau van
de directeur die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor de
zorgadministratie. Het secretariaat van de directie Toezicht en
Handhaving neemt contact met u op over de planning van deze afspraak.
Ik verzoek u de personalia van uw delegatie uiterlij een wee
voorafgaande aan het gesprek per email door te geven aan de in het
briefhoofd genoemde medewerker van de NZa.

Kenmerk

50384/66062
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Nederlandse Zorgautoriteit

Wettel jke verpiichting Kenmerk
De NZa vraagt bovengenoemde informatie omdat die noodzakelijk is 50384/66062
voor het toezicht op artikel 16 onder a Wmg. Pagina
3 van 4

Op grand van artikel 63 Wmg bent u gehouden deze gegevens en
inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken.

De NZa merkt voorts op dat zij op grand van de Wmg bevoegd is bij
overtreding van artikel 61 Wmg handhavend op te treden.
Contact
Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op
het in het briefhoofd vermelde telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoogachtend,
De Nederlandse Zorgautoriteit

lid Raad van Bestuury

Nederlandse Zorgautoriteit

Kenm rk
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Fagina

4 van 4

Naam melder
Naam
zorqaanbieder
aam

-

IZA

zorqverzekeraar

Betreft meldinq
Datum meldinq
Zaak nu mer
Corsa

Ubcodina medisch soecialistische zorq

30 ianuari 2012
12I F00888/ 12INF01176/ 12INF029674
Details en behandelina

Informatie signaal

De melder geeft aan:
Begin juni 2011 zijn wij geconfronteerd met een honorarium van een
medisc specialist die heel wat vragen bij ons opriep. Mijn vrouw had
een consult bij een KNO-arts die zitting hield in de bedrijfsruimte van
een audicien. De arts heeft toen de oren schoongemaakt, even erin
gek ken en een advies gegeven voor een hoortoestei. Dat was 10
minuten werk. Daaruit bleek ni t alleen een verk erde datum t zijn
vermeld - 25 mei i.p.v. 15 juni -, maar ook dat het om een

ziekenhuisbehandeiing zou gaan, m t de kanttekening: 'KNO-arts
Praktijk'. Waar we echter erg van schrokken was het notabedrag van
761,55.
De door IZA verstrekte gegevens zijn:
Prestatiecode: 110000160211
Datum begin/eind: 25-5-2011/25-5-2011

Verrichting: 06/140023
AGBcode installing:
Prima facie
beoordeling

Gereoistreerd:
Specialisme: KNO
DBG code (=zorgproductcode): 110000160211
Openings - en sluitdatum van de DCB: 25-5-2011/25-5-2011

Mogelijk onjuiste behandelcode:
opgegeven is een therapeutische verrichtingcode 0211, in plaats van
0114 enkelvoudig poliklinisch conservatief (€ 138,70 in plaats van
€ 1132,44).

De melder heeft de NZa toestemming gegeven voor de verstrekking van de
informatie in de factsheet.
De NZa gaat er van uit dat u de persoonlijke gegevens in de melding vertrouwelij
zult behandelen en uitslui end voor het in deze brief beschreven doel gebruikt.

S Sederlandse

/ Zorgauiorifeit

Newtonlaan 1-41

3584 BX Utrecht

VGZ Zorgverzekeraar N.V.
Raad van Bestuur

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Postbus 5040

t 030 296 81 11
F 030 296 82 96

6802 EA ARNHEM

E inf0@n2a.nl
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Behandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenmerk

50384/102400
Onderwerp

Datum

Beoordeling tweede rapportage melding correct declareren MSZ

10 februari 2014

Geachte
Inleiding
In navolging op onze brief van 19 december 2013, met kenmer

69324/96341, berichten wij u als voIgt.

Melding
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uw nieuwe rapportage van
15 januari 2014 over de meldingen over mogelijk onrechtmatig
declareergedrag door zorgaanbieders waarmee u contracteert,
beoordeeld.

Het gaat om de meldingen over

Beoordeling
Na het beoordelen van uw nieuwe rapportage komt de NZa tot de
volgende conclusie. De NZa is van oordeel dat u de vragen van de NZa

duidelijk en volledig heef beantwoord. U heeft in tegenstelling tot uw
eerdere rapportage toegelicht at het proces van opvolging van signalen
van verzekerden binnen uw organisatie inhoudt. Ook heeft u voldoende
informatie gegeven over de genomen en nog te nemen interne (en

externe) beheersmaatregelen om herhaling en vergelijkbare situaties te
voorkomen.

Nederlandse Zorgautoriteit

Conclusie
Gelet op vorenstaande heeft de NZa besloten het dossier voor
bovengenoemde meldingen te sluiten.

Kenmerk

50384/102400
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Tot slot het volgende. U heeft in uw rapportage aangegeven dat er
naar aanleiding van de meldingen onderzoeken zijn gestart bij de
betreffende zorgaanbieders om herhaling te voorkomen. Wij verzoeken u
ons nader over de uitkomst van deze onderzoeken te informeren, zodra
deze zijn afgerond.

Contact
Indien u nog vragen heef , kunt u contact opnemen met de behandelaar
op het in het briefhoofd vermelde telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoogachtend,
De NedepfaSdse Zorgautoriteit,

directeur Toezicht en Handhaving

iederlandse
Zorgautoriteif

AANGETEKEND Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

r 030 296 81 11
f 030 296 82 96
e info@nza.nl
i www.nza.nl

Behandeld door

Telefoonnummer E-mailadres
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Onderwerp

Datum

Meldingen inzake correct declareren

27 augustus 2013

Geachte

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een melding ontvangen over
mogelijk onrechtmatig declaratiegedrag door uw onderneming. De NZa is
op grond van artikel 16 onder a Wmg belast met markttoezicht,
marktontwikkeling en tarief- en prestatieregulering op het terrain van de
gezondheidszorg en houdt toezicht op de naleving van de regels die
gelden voor het in rekening brengen van zorg (in het bijzonder artikel 35
Wmg).
Onterecht hoge ziekenhuisrekeningen
De NZa heeft haar toezicht op correct declareren ge'fntensiveerd. In 2013

heeft de zorgautoriteit al meer dan 450 meldingen over onjuiste
ziekenhuisrekeningen ontvangen. De NZa wil dat ziekenhuizen en
zorgverzekeraars zo veel mogelijk zelf schoon schip maken. Een selectie
van deze meldingen wordt daarom bij hen teruggelegd met een verzoek

om opheldering. Het gaat om meldingen waarvan, na een juridische en
medische beoordeling, op het eerste gezicht het vermoeden bestaat dat
de declaratieregels niet in acht zijn genomen.
Melding
Op 30 januari 2012 heeft de NZa een melding ontvangen, waaruit - kort
weergegeven - blijkt dat ten onrechte een therapeutische verrichting met
behandelcode 0211 is gedeclareerd. In de bijlage vindt u een overzicht
van de gegevens omtrent deze melding. De melding geeft de NZa
aanleiding om te vermoeden dat u onrechtmatige declaraties heeft

ingediend omdat u zorg in rekening heeft gebracht in strijd met artikel 35
Wmg.

Nederlandse Zorgautoriteit

Verzoek om informatie Kenmerk

Deze melding is voor de NZa aanleiding om opheldering te vragen. Op 50384/66024
grand van artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) Pag-ina
verzoekt de NZa u een rapportage aan de NZa toe te sturen dat in ieder 2 van 4
geval de volgende onderdelen bevat:
I. Beoordelina van de meldin
a. Is naar uw oordeel sprake van een onrechtmatige
declaratie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

b. Is de weergave van het feitencomplex in de melding
correct? Zo nee, waarom niet?

c. De periode waarin u mogelijk onrechtmatige declaraties
heeft ingediend die vergel jkbaar zijn met de melding;
d. Het aantal van dergelijke declaraties binnen de onder c.
genoemde periode, zowel in aantal als in bedrag;
e. De oorzaak van de mogelijk onrechtmatige declaraties met
betrekking tot de melding;
f. De wijze waarop u de schade die het gevolg is van de
mogelijk onrechtmatige declaraties die overeenkomen met
de melding dat ten onrechte een therapeutische
verrichting is opgevoerd, zal herstellen;
II. De interne beheersmaatreaelen

g. Antwoord op de vraag of u de onder I genoemde mogelijk
onrechtmatige declaraties zelf al had gesignaleerd vanuit
uw interne beheerssystematiek. Zo ja, waar blijkt dit uit?
(NB: onderliggende stukken s.v.p. bijvoegen.) Zo nee,
waarom niet?
h. De genomen en nog te nemen (interne)

beheersmaatregelen om herhaling te voorkomen (NB:
onderliggende stukken waaruit dit blijkt s.v.p. bijvoegen).
i. De genomen en nog te nemen (interne)
beheersmaatregelen om vergelijkbare situaties bij andere
specialismen binnen het ziekenhuis te signaleren en te

voorkomen (NB: onderliggende stukken waaruit dit blijkt
s.v.p. bijvoegen).

j. Antwoord op de vraag of u de mogelijk onrechtmatige
declaraties zelf at had gesignaleerd vanuit uw interne
beheerssystematiek. Zo ja, waar blijkt dit uit? ( B:
onderliggende stukken s.v.p. bijvoegen.) Zo nee, waarom

niet?
HI. De externe beheersmaatregelen

k. Antwoord op de vraag of uw accountant op de hoogte is
van de mogelijk onrechtmatige declaraties. Zo ja, waar
blijkt dit uit? (NB: onderliggende stukken waaruit dit blijkt
s.v.p. bijvoegen). Zo nee, waarom niet?

l. Antwoord op de vraag of de betrokken verzekeraar(s) op
de hoogte is van de mogelijk onrechtmatige declaraties.
Zo ja, waar blijkt dit uit? (NB: onderliggende stukken
waaruit dit blijkt s.v.p. bijvoegen). Zo nee, waarom niet?

Nederlandse Zorgautoriteit

Voor de volledigheid wijs ik erop dat de gegevens in de rapportage (op
grand van artikel 63 Wmg) volledig en naar waarheid worden verstrekt
en dat de rapportage wordt onder ekend door de bevoegde bestuurder
van uw onderneming. De ondertekende rapportage dient u uiterlijk drie
weken na dagtekening van deze brief aan te leveren en te richten aan
Directeur Toezicht en Handhaving van de NZa,
op emailadres als versleutelde bijlage bij een
e-mailbericht).

De rapportage wordt door de NZa met u besproken. Dit overleg v ndt
plaats ten kantore van de NZa. Bij het samenstellen van uw delegatie
dient U zorg te dragen voor representatie op (minimaal) het niveau van
de directeur zorgadministratie. Het secretariaat van de directie Toezicht
en Handhaving neemt contact met u op over de planning van deze
afspraak. Ik verzoek u de personalia van uw delegatie uiterlijk een week
voorafgaande aan het gesprek per email doorte geven aan de in het
briefhoofd genoemde medewerker van de NZa.
De bovengenoemde melding verzond ik eveneens aan de betrokken
zorgverzekeraar met een verzoek om opheldering.

Wettelijke verplichtlng
De NZa verzoekt om bovengenoemde informatie omdat die noodzakelijk
is voor de uitvoering van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg), in het bijzonder het toezicht door de NZa op grand van artikel 16
onder a Wmg en het toezicht door de NZa op de naleving van artikel 35
Wmg.

Op grand van artikel 63 Wmg bent u, zoals gezegd, gehouden deze
informatie volledig en naar waarheid te verstrekken.
De NZa merkt voorts op dat zij op grand van de Wmg bevoegd is bij
overtreding van artikel 61 Wmg handhavend op te treden.
Contact
Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op
het in het briefhoofd vermelde telefoonnummer en/of emailadres.

Hoogachtend,
. De Nederlandse Zorgautoriteit.

lid Raad van Bestuur
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Naam melder
Naam
zorqaanbieder
Naam

IZA

zorqverzekeraar

Betreft melding
Datum eldinq
Zaak nummer

Upcodinq medisch soecialistische zorq
30 ianuari 2012

12INF00888/ 12INF0U76/ 12INF029674

Corsa

Details en behandelino
Informatie s gnaal

De melder geeft aan:
Begin juni 2011 zijn wij geconfronteerd met een honorarium van
een medisch specialist die heel wat vragen bij ons opriep. Mijn
vrouw had een consult bij een KNO-arts die zitting hield in de
bedrijfsruimte van een audicien. De arts heeft toen de oren
schoongemaakt, even erin gekeken en een advies gegeven voor
een hoortoestel. Dat was 10 minuten erk. Daaruit bleek niet
alleen een verkeerde datum te zijn vermeld - 25 mei i.p.v. 15
juni - maar ook dat het om een zie enhuisbehandeling zou gaan,
met de kanttekening: KNO-arts Praktijk’. Waar we echter erg
van schrokken was het notabedrag van € 761,55.
De door IZA verstrekte gegevens zijn:
Prestatiecode: 110000160211
Datum begin/eind: 25-5-2011 t/m 25-5-2011

Verrichting: 06/140023
AGBcode installing:
Prima facie
beoordefing

Gereaistreerd:
Specialisme: KNO

DBG code (=zorgproductcode): 110000160211
Openings - en sluitdatum van de DCB: 25-5-2011 t/m 25-5-2011

Mogelijk onjuist behandelcode:
opgegeven is een therapeutische verrichtingcode 0211, in plaats
van 0114 enkelvoudig poliklinisch conservatief (€ 138,70 in plaats
van € 1132,4 ).

De melder heeft de NZa toestemming gegeven voor de verstrekking van de
informatie in de factsheet.

De NZa gaat er van uit dat u de persoonlijke gegevens in de melding vertrouwelijk
zult behandelen en uitsluitend voor het in deze brief beschreven doel gebruikt.

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 11 September 2013 12:46
Brief wegens zaak 50384/66024 (correct declareren)
!actieNZa_50384-66024.pdf; Fwd: Afleiding 2011 [#73016] tav

Onderwerp:

Bijlagen:

Met vriendelijke greet

sC Ne-derlandse

/ Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) | E: anza.nl | W: www.nza.nl

Van:

Verzonden: woensdag 11 September 2013 12:31
Aan: Toezicht & Handhaving
Onderwerp: RE: T.a.v. - kenmerk 50384/66024
Geachte
Het bericht was versleuteld vanwege de opmerking daarover in uw brief en ook de toelichting die uw collega
daarop gaf. Bijgaand verstuur ik u de bestanden die in het gecomprimeerde archief waren toegestuurd.
Met vriendelijke greet,

Van:

Namens

Verzonden: woensdag 11 September 2013 10:08
Aan:
Onderwerp: RE: - kenmerk 50384/66024
Geachte
Het bestand wordt door onze virusscanner per definitie niet geaccepteerd.
i

Ik verzoek u vriendelijk dit bericht opnieuw en zonder versleuteling te verzenden, dit bericht wordt met de uiterste
mate van vertrouwelijkheid behandeld.

Met vriendelijke greet.

5? Nederlandse

/ Zorgauforiteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. 3502 A Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) I I W: www.nza.nl

Oorspronkelijk bericht
Van:

I

Verzonden: woensdag 11 September 2013 9:53
Aan: Toezicht & Handhaving

CC: (
Onderwerp: T.a.v. - kenmerk 50384/66024
Deze e-mail is door E-mail Virus Scan gecontroleerd op virussen.
Een aan u verstuurd e-mail bericht kan niet worden gescanned omdat het bestand versleuteld is.
Het bestand JMZa.rar kan niet worden gescanned, tout code:DECERR_CHILD_DECRYPT.
Wees voorzichtig met het openen van dit bestand.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
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Nederlandse Zorgautoriteit
irecteurToezicht en Handhaving

ta.v.

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Betreft: reactie uw schrijven meldingen inzake correct declareren

Gouda, 10 September 2013

Geachte
Onlangs ontving ik uw brief met kenmerk 50384/66024. Hierin geeft u aan een elding te hebben ontvangen
over mogelijk onrechtmatig declareren door mijn pra tijk. Hierover heb ik contact opgenomen met de heer
die mijn praktijk adviseert op administratief gebie . De in uw
brief gestelde vragen hebben wij gezamenlijk doorgenomen. Onderstaand vindt u onze reactie.

Feitelijkheden
Alvorens in te gaan op de door u gestelde vragen hecht ik er waarde een toelichting te ge en op de
zorgverlening en registratie die heeft plaatsgevonden. De melder komt niet voor in mijn
patientenbestand. Wei een mevrouw die op genoe de datum mijn praktijk bezocht heeft. Ik ga
ervan uit dat de elding genoemde mevrouw betreft.
Op 25 mei 2011 is een gehooronderzoek aangevraagd voor patiente, waarna een DBC is geopend. Op 15 juni
2011 is patiente door mij gezien voor consultatie. Tijdens consult heeft diagnostiek (zorgactiviteit 039116)
plaatsgevonden (Validatieklasse 16) en is een therapeutische verrichting (zorgactiviteit 031712) uitgevoerd
(Validatieklasse 14). Beide zorgacti iteiten zijn geregistreerd in de DBC. Voorts heeft er aanpassing van het
hoortoestel plaatsgevonden, hetgeen niet is geregistreerd in de DBC.
De geleverde zorg aan patiente is bij verzekeraar 1ZA edeclareerd tegen het overeengekomen tarief. De door
IZA verstrekte gegevens komen niet overeen met mijn eigen administratie voor at betreft openings- en
sluitingsdatu . De DBC is geopend op 25 mei 2011 en gesloten op 15 juni 2011. De overige gegevens zijn el
juist.
I Beoordeling van de melding
a. Van een onrechtmatige declaratie is geen sprake. Afleiding en validatie van de DBC heeft destijds
plaatsgevonden in softwaresystee DFA Mediparc. Naar aanlei ing van uw brief zijn de registratieregels
van DBC-Onderhoud doorgenomen en is contact gezocht et de helpdesk van DBC-Onderhoud.
Opzoeken van de combinatie van de geregistreerde zorgactiviteiten (Validatieklasse 1,14 en 16) in de

tabel 20110101 Afleiding Behandelas label 0302 KNO V20090601 leidt tot afleiding naar behandelas
211.

Terugkijkend op wat heeft plaatsgevonden en is geregistreerd (typering van de zorgvraag, zorgtype,
diagnose en zorgactiviteiten) kom ik tot de conclusie dat er naar een juiste behandelas (211) is afgeleid.

Telefonische consultatie met de helpdesk van DBC-Onderhoud bevestigt mij eveneens dat er correct is
afgeleid. Een reactie van de helpdesk DBC-Onderhoud per ail vindt u in de bijlage.
b. De weergave van het feitencomplex in de melding is nietjuist en onvolledig. Bo enstaand is aangegeven
wanneer welke zorg is verleend aan patiente en welke zorgactiviteiten daarvoor zijn geregistreerd.
c. Van onrechtmatige declaraties is naar mijn mening geen sprake. De instructies van DBC-Onderhoud en

KNO vereniging zijn altij opge olgd.
d. Er zijn geen onrechtmatige declaraties ingediend, het aantal betreft derhalve 0.
e. Er is geen sprake van onrechtmatige declaraties, een oorzaak is derhalve niet aan te wijzen.
f. Er is geen spra e van aangerichte scha e. Mocht uw oord el anders uitvallen dan ben ik anzelfsprekend
bereid de ingediende declaratie te crediteren en herdeclarere als enkelvoudig poliklinisch conser atief.
Vooralsnog ga ik ervan uit dat u mijn mening deelt.
II De interne beheersmaatregelen
g. Gedurende het bestaan van de DBC-systematiek, en inmiddels de DOT-systematiek, zijn de instructies en
registratieregels van DBC-Onderhoud altijd opgevol d. Hiertoe voorziet ook het door m j gebru kte
softwa resysteem.

h. Van onrechtmatige declaraties is geen spra e. De instructies over registratie worden zorgvuldig
doorgenomen. Met de inwerkingtreding van de DOT-systematiek vindt afleiding plaats in de grouper
waardoor naar mijn idee in zijn geheel geen sprake meer kan zijn van onjuiste en onterechte afleiding
naar een zorgproduct.

i. Ik oer een extramurale praktijk en voer alleen de ad inistratie van mijn eigen raktij . Van vergelijkbare
situaties bij andere specialism en is derhalve geen sprake.
j. Vragen over mogelijke onrechtmatige declaraties zijn ij nooit eerder ter oren gekomen en instructies
zijn altijd gevolgd. Er is daaro geen aanleidinggeweest om beheersmaatregelen te treffen.
III De externe beheersmaatregelen
k. ijn accountant is niet op de hoogte gebracht omdat ik daar tot op heden ook geen aanleiding toe heb
gezien. Gezien bovenstaande zie ik daar vooralsnog ook nog geen aanleiding toe.
l. Verzekeraar I2A evenals de overige verze eraars zijn door mij niet op de hoogte gebracht o er
onrecht atige declaraties. Gezien bovenstaande hoop i dat u met ij eens bent dat i daar ooralsnog
ook geen aanleiding toe zie.
Ik hoop uw vragen te hebben beantwoord en voldoende te hebben kunnen motiveren waarom van
onrechtmatige declaraties naar mijn ening geen sprake is. Ik heb u hierboven een korte toelichting gegeven
op de rechtsvorm en de omvang van mijn praktijk. Ik werk solo en heb geen werkne ers. Ik ben derhalve niet
in staat een delegatie zoals door u geschetst samen te stellen. O dat naar mijn mening sprake is van een
onjuiste weergave van feiten en geen onrecht atige declaraties hebben plaatsgevonden heeft het mijn sterke
oorkeur om deze kwestie verder schriftelijk af te handelen. Een kopie van de reactie van zorgverzekeraar 1ZA
zou ik graag ontvangen.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Hoogachtend,

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

maandag 9 September 2013 17:27
Fwd: Afleiding 2011 [#73016] tav
20110101 Afleiding Behandelas label 0302 KNO v20090601.xls; 20110101 DBC
zorgactiviteiten label v20100801.csv

tel.
mob.

fax +
email.
Geachte
Navolgend zend ik bericht van DBC onderhoud.

In de bijlagen vind ik een leeg blad???
Met vriendelijke groeten,

Begin doorgestuurd bericht:

Va : DBC-0 Helpdesk ZZ ~

Onderwerp: RE: Afleiding 2011 [#73016]
Datum: 9 September 2013 17:21:06 GMT+02:00
Aan:' ' ' '

Geachte
Naar aanleiding van uw telefonische vraag kan ik antwoorden dat in uw casus (diagnose 16, een polibezoek, 031712,

039920 en 039116) op behandelas 211 wordt afgeleid.
Verrichting 031712 heeft VK14.
Verrichting 039116 heeft VK16.
Dit zorgt voor een afleiding op behandelas 211. Op 114 wordt afgeleid als er alleen een polikliniekbezoek is
geregistreerd en verder geen typerende verrichtingen. Er is dus sprake van een poliklinische dbc met therapeutische
verrichting.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog vragen hebben, neemt u
dan gerust nogmaals contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
i

Meer zicht op uw DBC-productie? Bestel de conversietabel!

Klik hiervoorde veelgestelde vragen van de ziekenhuiszorg

U heeft ons op 09-09-2013 de volgende vraag gesteld:

Op welke behandelas wordt afgeleid met diagnose 16, za's 031712, 039116, 039920 en een polibezoek? Mei 2011.
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