Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 24juli 2018 13:59

Onderwerp: 0296144

0296144
<http://nza-crincl01p.nza. local/NZa/main.aspx?etc=10087&extraas=formid%3dc519d26b-33ec-42ecbce4-44bl0b9c3043&id=%7b71C27082-5C80-E811-9502-005056AB3FAl%7d&pagetvpe=entityrecord>
Hoi, hebben jullie deze al gezien? Is nu bij het IKZ maar dan weet je t vast. Zag m toevallig

i

Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 29 november 2018 17:28

CC:
Onderwerp: Afronding controlereeks GGZ

Beste alien,
Hierbij de laatste update m.b.t. de controlereeks burn out in de ggz . We hebben bij geen van de drie
zorgaanbieders die we hebben bezocht de indruk gekregen dat er structureel behandelingen worden gedeclareerd
waar het onverzekerde zorg (burn out) betreft. Bij ieder bezoek hebben we wel een klein aantal dossiers gevorderd
waar we ter plaatse wat vraagtekens bij hadden. We gaan nu met elkaar bekijken of we deze dossiers ook nog door
een deskundige laten beoordelen.
De bezoeken zijn alle drie heel voorspoedig verlopen en we zijn weer een stuk wijzer geworden. Wanneer we alles
op een rijtje hebben gezet zullen we de verdere strategic m.b.t. dit thema bepalen. Als er nog vragen zijn over deze
aanpak of de controles zelf dan horen we dat uiteraard graag.
Greet,

Van:

Verzonden: donderdag 29 november 2018 13:47
Aan:

CC:
Onderwerp: kc: iweeae controle m controlereeks GGZ
Ter aanvulling op het onderstaande: het betreft een bezoek aan

Mvg,
Van:

Verzonden: donderdag 29 november 2018 13:32
Aan:

CC
Onderwerp: RE: Tweede controle in controlereeks GGZ
Dag allemaal,
In vervolg op het onderstaande:
Ook de derde controle in onderstaande controleree s is nu bezig en loopt voorspoedig, geen bijzonderheden.
jullie na afronding van de reeks een update sturen.
Voor vragen kun je vandaag bij mij terecht. Na vandaag kunnen jullie met vragen over de controles terecht bij
l

Met vriendelijke groet.

Van:
Verzonfipn- dnnriprdag 22 noverT'heir '7niR n-co

Aan:

CC:
Onderwerp: Tweede controle in controlereeks GGZ
Beste alien.
zijn net gestart met de tweede controle in de reeks. De controle van vandaag wordt

uitgevoerd bij
In overleg met de praktijk is er voor gekozen de controle pas in de middag te starten zodat de zorgverlening niet in
het geding komt.
Ook vandaag ben ik weer het aanspreekpunt op kantoor.
Groet,

Van:

Verzonden: donderdaa 15 nnvpmber 2018 09:01
Aan:
CC:
On erwerp: Start controlereeks GGZ
Beste alien,
Zojuist zijn gestart met de controlereeks in de GGZ. De reeks bestaat uit drie bezoeken,
vandaag vindt het eerste onderzoek laats.
Later deze ochtend zal er ook een persbericht uitgaan over de controles die we binnen de GGZ (gaan) uitvoeren.
Ik zal vandaag geen updates versturen, tenzij er echt belangrijke zaken te melden zijn. zal jullie na afronding
van de reeks een update sturen.
Voor vandaag ben ik het aanspreekpunt op kantoor. Na vandaag kunnen jullie met vragen over de controles terecht

bij
Met vriendelijke groet.

j? Medeiisndse
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NZa
T.a.v. de voorzltter van de Raad van Bestuur

Per mail

Betreft: reactie MeerGGZ n.a.v. persbericht NZa dd. 15 no ember 2018

Geachte

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

MeerGGZ is een van de partijen die het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019 -2022 (HLA) heeft
meegetekend. In dat kader neemt onze voorzltter zelf actief dee! aan de stuurgroep wachttijden, met
name omdat dit probleem hoo op de politieke agenda staat.
Het bestuur heeft met verbazing kennisgenomen van een persbericht van de NZa van 21 nove ber
'2018;

__

in het persbericht wordt door de NZa een relatie esuggereerd tussen een boete die is opgelegd aan
een van onze leden enerzijds en de lan e wachttijden in deggzanderzjj s. De NZa gaat naaronze
mening uit van eon verkeerde aanname, in de eerst plaats eronderstelt de Za kennelijkdater org
is verleen die niet erleend had hoe en wor en. Daaris in de onderhavige zaak geen sprake van,
het inmi dels juridische;gesehil gaat uitsluitend over de vraa wie de rekenin had moeten bet len:
zorgvei zekeruar of werkgever. De gevraagde or zou in beide evallen zijn eleverd, want het ziek
zijn an de clienten staat niet ter discussie.
De stelling va de Za in hun persbericht van 15 no ember dat de vemchtte behandelingen niet
nodig zouden zijn geweest is eveneens eeh foute aanname en bovendien niet aan de NZa maar aan
de betreffende clienten zelf en hun erwijzers. Als de behandeling onterecht bij de verzekeraars zou
zijn gedeclareerd leidt at du niet tot het beschi baar komen v n meer behandelcapadteit binhen
de publieke GGZ, omdat de: behandelcapaciteit oor sychisch zie e wcrknemers is ingezet.
Daarom is eer GZ an ening dat, anders dan e NZa veronderstelt, er geen directs relatie
bestaat tussen de wachttij en in de gespecialiseerde ggz enhet al an niet rechtmatrg declareren
van zorgonder de Zorgverze erin swet. Het persbericht etuigt naaronze menin op dit punt van
een gebre kig inzicht van de NZa in de diversiteit van psychische behandelingen en een onjuiste en te
simpele voorstelling van zaken, alsme e hetppenlijk en volkomen pnnodig z arte pieten .

1
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Afsluitend wil ik u er op wijzen dat het merendeet van de leden an MeerGGZ haar patienten ruim
b nneri e Treek normefi behandelt en dlt ook reeds deed voordat het huid ge meerjarenakkoord is
afgesloten. Desondanks is MeerGGZ vanuit haarmaatschappeiijke verantwoordelijkheid momenteel
zeer actief in de stuurgroep en de regionale tas forces gericht op het t rugdrlngen an de
wach tijden. Het is oor onze leden een teleurstelling dat e NZa in het betreffende persbericht de
zorgvraag van een groe clienten bagatelliseert en tevens de indruk wekt dat de rekening naar de
zorgverzekeraar in plaats van de werkge ersturen de oorzaak is van de huidige,, te lange wachttijden
in de ggz.
Wij verwachten van de NZa een constructie e opstelling mochten onze leden bij herhaling op deze
wijze worden weggezet oor de NZa dan overwegen wij onze steun aan de stuurgroep en de
regionale taskforces in te trekken en qnste beperken tot het blijven werken binnen de treeknormen
an onze leden zelf.

looeachtend,

Vicevoorzittervan het bestuur an MEERGGZ.
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Van:

Verzonden: maandag 21 januari 2019 16:50
Aan:
Onderwerp: Brief MeerGGZ

Bijlagen: 318834-490354 brief aan Platform MeerGGZ.PDF

Beste alien,
Hierbij ter info de brief zoals die vandaag verstuurd wordt aan MeerGGZ.

Mederlandse

/ Zorgautoriteit
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Newtonlaan 1-41

Platform MoerGGZ

3584 BX Utrecht

Postous 262

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

2260 AG LEIDSCHENDAM

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

Uw brief van Uw kenmerk
27 december 2018 n.v.t.

Behandeld door
I

Telefoonnurwner E-mailadres
030-296 . anza.nl

Kenmer

318834/490354

Onderwerp

Datum

Reactie b ief

21 januarl 2019

Geachte

Op 27 december jongstleden heeft u de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) een brief gestuurd waarin u verwijst naar bet persbericht van de
NZa d.d. 15 november 2018. In it persbericht kondigde de NZa aan dat
bij verschillende ggz-aanbieders een controle uitgevoerd zou gaan
worden om na te aan of behandelingen an burn-out door de
betreffende zorgaanbieders correct in rekening worden gebracht.In uw brief geeft u aan dat de NZa ten onrechte een erband suggereert
tussen de opgelegde oete aan een van uw leden en de wachttijden in de
ggz-sector. U geeft daarbij een nadere uitleg over het geschil dat de NZa

heeft met een an uw leden. Voor de goede orde merken wij op dat wij
uw uitleg van dlt geschil niet onderschrijven. Het betreft echter een zaa
tussen een van uw leden en de NZa die ogelijk nog voor de rechter zal
komen. Daarom iden en unnen wij hier op dit moment niet verder op
ingaan.

In het bovengenoemde persbericht ordt in een zin gerefereerd aan de

bestaande wachttijden in de ggz. Daarin s ellen we dat de behandeling
van een erkgerelateerde burn-out niet altijd nodig is in de
gespecialiseerde ggz, maar ook op andere plekken geboden kan worden.
Het Zorginstituut ederland noemt in dat verband de huisarts of de poh-

ggz. De NZa heeft hiermee in aigemene zin aan widen geven dat zij et
van belang acht dat patienten op e juiste plek be andeld worden, ze er
gezien de dru op de gespecialiseerde ggz. Er wordt in het bericht geen
uitspraak gedaan over de achttijden bi een van uw leden zelf (of welke
zorgaanbieder dan ook).

Nederlandse Zorgautoriteit

Kenmerk

Wij hechten groot belang aan een constructie e samenwerking in de
stuurgroep en de re ionale taskforces die zich met de problematiek
random wachttijden bezighouden. Wij waarderen de inzet die Platform

MeerGGZ daarin laat zien dan ook zeer en hebben met bet persbericht
geenszins de bedoeling gehad (leden van) Platform MeerGGZ in een
kwaad daglicht te stellen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

1 unitmanager
u cv-ue foezichten Handha ing

318834/490354
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a
Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 17juli 2018 12:22

CC:
Brief NZa aan Nysingh
Antwoord Nysingh 0296935-0445057.pdf

Onderwerp:

Bijlagen:

Beste
Hierbij stuur ik je ter info de brief zoals die onlangs vanuit de NZa aan Nysingh advocaten is gestuurd m.b.t. de
ragen van HSK.
Kun je ons laten weten wanneer ook het Zorginstituut op de haar toegezonden brief heeft gereageerd? Alvast
bedankt hiervoor.
Met vriendelijke greet.

Medertandse

Zorgautoriteit
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Nysinah arlvnrat-oi->-notarissen

Newtonlaan 1-41

3584 BX Utrecht
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Postbus 600

8000 AP ZWOLLE

t 030 296 81 11
F 030 296 82 96
e info@nza.nl
x www.nza.nl

Uw brief van Uw kenmerk

1 juni 2018

25770/JGS

Behan ***1 * J ior Telefoonnummer E-maiiadres

030 - info@nza.nl

Kenmerk

0296935/0445057

Onderwerp

Datum

Reactie brief

13 juli 2018

Geachte
Hierbij reageren wij op uw brief van 1 juni 2018 met kenmerk
225770/. Hierin stelt u de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vragen
over de wijze van classificeren. In deze brief vindt u de antwoorden op

de twee vragen zoals wij die uit uw brief hebben gedestilleerd.

De vraag is of de NZa kan bevestigen dat het HSK is toegestaan
de classificatie 'andere gespecificeerde somatische
symptoomstoornis bij dergelijke verwijzingen uit de eerste lijn
volgens genoemde richtlijn te gebruiken, indien wordt voldaan
aan alle criteria van een Somatisch symptoomstoornis behoudens

criterium B (waar dan niet of niet volledig aan wordt voldaan).
Wij hebben beg re pen dat u deze vraag ook hebt voorgelegd aan
Zorginstituut Nederland. De beoordeling of bij deze problematiek de
classificatie 'Andere gespecificeerde somatische symptoomstoornis kan
worden gebruikt, laten wij over aan het Zorginstituut. In algemene zin is
de NZa van opvatting dat een classificatie als 'andere gespecificeerde
somatische symptoomstoornis' gerechtvaardigd is als daartoe op grond
van de stand van wetenschap en praktijk voldoende aanleiding is. De

Richtiijnen psychiatrische diagnostiek (2015) beschrijven hoe een
zorgvuldig diagnostisch proces, waarvan classificatie op grond van de
DSM-5 onderdeel is, dient plaats te vinden.

Nederlandse Zorgautoriteit

Vraag 2:

Kenmerk

0296935/0445057
Erkent de NZa dat bij een terechte classificatie Andere
Gespecificeerde Somatische symptoomstoornis, enkel de reden

dat de aanleiding van de uitval en klachten mogelijk op het werk
lag, de zorgprestatie OSS als verzekerde zorg te declareren aan
zorgverzekeraars niet uitsluit

Op het moment dat er sprake is van een terechte classificatie en indien
deze aandoening/stoornis niet is uitgesloten van het basispakket dan kan
deze zorg gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Een eventuele

aanleiding is hierbij niet relevant.
Bij de beantwoording van de tweede vraag zijn wij er van uit gegaan dat
deze vraag enkel ziet op de relatie tussen uitsluiting uit het basispakket
en de 'aanleiding van de uitval en klachten .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

unitmanager

Pagina
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Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

dinsdag 13 november2018 14:00
©belastingdienstnl';'
igj.nl1;1
@inspectieszw.nl';
@inspectieszw.nl'
Controlereeks ggz - NZa

@inspectieszw.nl'; (aigj.nl';
@om.nr; ©om.nl';

aJlnspectieSZW.nl';

Beste alien,
Zoals aangekondigd in de SWP van 9 november jl. is de NZa vanochtend een controlereeks gestart. Met eerste
onderzoek vindt vandaag plaats bij de ggz-aanbieder a vol ende twee
controles zullen in de komende twee weken worden uitgevoerd bij

Als er nog vragen zijn o er deze controles kan contact opgenomen worden met (Snza.nl
06-

Met vriendelijke groet.

l

Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdaq 13 november2018 16:25

CC:
Onderwerp:

CP

Bijlagen:

Controlereeks ggz - NZa

Hoi
Hieronder de te informeren partijen voor aanstaande donderdag. Omdat we op dit dossier een goede

samenwerking hebben met ZiNL lijkt het me goed als we die persoonlijk even bellen hierover. Wil je kijken of dit
lukt? Bij ZN is dit misschien ook mogelijk, maar kan evt. ook worden volstaan met een mail. De andere partijen is
een e-mail voldoende wat mij betreft. Als er een out of office voIgt laat het even weten dan heb ik misschien nog
wel een andere contactpersoon. Je kunt mij als contactpersoon opnemen in de mail, alleen ben ik die dag zelf niet
bereikbaar uiteraard ©
Daarnaast graag ook s ochtends een mail intern ter herinnering dat de controlereeks is gestart en dat het
persbericht die ochtend uitgaat. Dit graag sturen aan:
, Zou je in deze e-mail dan willen
opnemen dat op een later moment deze maand een update voIgt over de gehele reeks tenzij er eerder al urgente
zaken te melden zijn? Dat hoeven we niet de hele dag door te bestoken met mailtjes. i kunnen we
later op de dag wel een update sturen uiteraard.
Als je nog vragen hebt laat het weten! We kunnen altijd nog even bellen. Thanks alvastl!
Ik maak gezien de omvang van het team en het feit dat we waarschijnlijk samen in een heel klein hokje zitten geen
Telegram appgroep aan trouwens.
Gr.

Standaardtekstje oor partijen

zie bijlage):

Beste
Hierbij informeren wij u dat de NZa vandaag is gestart met een controlereeks in de ggz op het correct declareren van
prestaties en tarieven voor behandelingen in de ggz. Het thema van deze controles is burn out in de ggz . De NZa wil,

naar aanleiding van de boete die de NZa eerder dit jaar aan HSK heeft opgelegd, onderzoeken of deze problematiek
breder in de sector voorkomt. Over de controles zal deze ochtend ook een persbericht worden uitgedaan door de
NZa. Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn dan kunt u contact opnemen mei
(_

Sinza.nl).

Met vriendelijke groet,

@@
Wanneer

Wie

Mail/tel

Naam

Com

Do 15-11 09:00 uur

intern

mail

Zie hierboven

Zie c

Do 15-1109:00 uur

SWP-partners

mail

Zie bijlage

Zie t
TH

M
Do 15-1109:00 uur

ZiNL

Tel + mail
l

elan

Do 15-1109:00 uur
Do 15-1109:00 uur
Do 15-11 09:00 uur
Do 15-11 09:00 uur

ZN
GGZNL
LVVP
VWS

(Tel +) mail
Mail
Mail
mail
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Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag 14 augustus 2018 13:13

CC:
Onderwerp:

FW: burn out - basis ggz

Van:

Verzon en: dinsdag 14 augustus 2018 13:12
Aan:
Onderwerp: RE: burn out - basis ggz

Dat is inderdaad mooi! ©
Van:

Verzonden: dinsdag 1 augustus 2018 11:44
Aan:
Onderwerp: RE: burn out - basis ggz
Dit is heel goed nieuws,
Greet
Van:

Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 11:43
Aan:
Onderwerp; burn out - basis ggz
Hoi beiden,
Terwijl ik aan Obukhovo aan het werken was kwam ik het volgende tegen dat relevant is voor de burn out reeks:
Vanaf2014 is het onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijns GGZ komen te vervallen. De geneeskundige GGZ is
omgevormd naar een stelsel met generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ . Deze nieuwe omschrijvingen
warden niet expliciet in de Zvw benoemd. De Zvw kent wat de geneeskundige GGZ betreft alleen zorg zoals medisch
specialistenen klinisch psychologen die plegen te bieden'. Bij de generalistische Basis GGZ' en 'gespecialiseerde GGZ'
gaat het dus am dezelfde wettelijk omschreven prestaties. Wei geldt een andere bekostigingssystematiek.
(Wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis, Zorginstituut
Nederland, 17 augustus 2015, p. 14).
Of de behandeling van een burn out nu gefinancierd wordt binnen de gespecialiseerde ggz of basis ggz maakt dus
niet uit. In beide gevallen behoort de behandeling niet tot het basispakket.
Groeten,

l

C Nederlandse
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

donderdag 24januari 2019 11:31
FW: M1811 0826 Medisch specialistische revalidatiezorg bij burn-out
2018064665 - Memo Medisch-specialistische revalidatiezorg - burn-out - 2.DOCX

tk (nog niet gelezen)
Van: [mailto Ozinl.nll
Verzonden: woensdaq 23 januari 2019 15:03
Aan:

CC: !
Onderwerp: M1811 0826 Medisch specialistische revalidatiezorg bij burn-out
Beste I
In antwoord op je vraag of medisch specialistische revalidatiezorg die gegeven wordt naar aanleiding
van een burn out op verwijzing van een bedrijfsarts onder de zvw valt of kan vallen stuur ik je
bijgaande memo.

Met vriendelijke groet,

Adviseur

Team GGZ
Sector Zorg
Zorginstituut Nederland
Willem Dudokhof 1 | 1112 ZA | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen

T +31 (6)

;

cBzinl.ii:

http://www.zorainstituutnederland.nl

Aanwezig op maandag tot en met donderdag
Van:

Verzonden: woensdag 19 december 2018 10:01
Aan: @NZa.nl'

CC
Onderwerp: FW: M1811 0826 - arbeidsrevalidatie binnen de zvw
Via onze Topdesk Serviceportaal (zie onderstaand) kregen we van jullie de volgende vraag: Kunt u
aangeven of medisch specialistische revalidatiezorg die gegeven wordt naar aanleiding van een burn¬
out op verwiizina van een bedrijfsarts onder de zv valt of kan vallen .

Omdat er bij de NZa een heel traject loopt rond burn-out en GGZ zet ik in de cc. Hij is op dit
punt onze contactpersoon.
Wij komen op deze vraag terug, maar dat zal in het nieuwe jaar worden.

Met vriendelijke groet,

i

Adviseur

Team GGZ
Sector Zorg
Zorginstituut Nederland

Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen

T +31 (6)
(5)zinl.nl
http://www.zorainstituutnederland.nl

Aanwezig op maandag tot en met donderdag
Van:

Verzonden: maandag 3 december 2018 10:39
Aan:'

(a>zinl.nl>;

'(5>zinl.nl>

Onder erp: M1811 0826 - arbeidsrevalidatie binnen de zvw

Hallo
We ontvingen een vraag van de NZa, zie hieronder.
Onderwerp
arbeidsrevalidatie binnen de zvw

Bericht
In het document 'Medisch speciaiistische revalidatie zoals revalidatieartsen die plegen te bieden'staat in hoofdstuk
4.4.2. uitleg

over arbeidsrevalidatie. Er staat daar beschreven : "Arbeidsrevalidatie richtzich vooral op het vergroten en maximaal
benutten
van de arbeidscapaciteit van de patient en valt onder de Zvw. Daarnaast verzorgt de arbeidsrevalidatie een
overdracht naar de
verantwoordelijke partijen random de re-integratie van de patient. Daar waar nodig kunnen deze partijen medisch

inhoudelijk
geadviseerd warden. Daadwerkelijke re-integratie vindt dus niet binnen de arbeidsrevalidatie plaats en valt niet
onder de Zvw."

Kunt u aangeven of medisch speciaiistische revalidatiezorg die gegeven wordt naar aanleiding van een burn-out op

verwijzing
van een bedrijfsarts onder de zvw valt ofkan vallen

DISCLAIMER:
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit
bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The National Health
Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland
Bedrijfsdiensten
Automatisering

Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
info@zinl.nl

T +31 (0)2(

memo

Contactoersoon

Medisch-specialistische revalidatiezorg - burn-out

T +31 (0)6
Datum

13 december 2018

Onze referentie

2018064665

Medisch s ecialistische revalidatie
Het document 'Medisch specialistische revalidatie ( SR) zoals revalidatieartsen
die plegen te bieden' geeft nadere uitleg over arbeidsrevalidatie binnen MSR,
maar wel bij patienten die redelijkerwijs in aanmerking komen voor MSR, dus
daarvoor een indicatie hebben. Bij burn-out in engere zin is geen sprake van
lichamelijke klachten, behalve hevige uitputting of vermoeidheid die psychisch
van aard is. Burn-out (in engere zin) komt niet voor als indicatie voor MSR die in
de recente nota's indicatiestelling (2013 en 2016) van de VRA en de
beroepskaders (2013 en 2016) van de VRA zijn benoemd. Burn-out-behandeling
behoort dan ook niet tot de zorg zoals revalidatieartsen die plegen te bieden,
vanwege het ontbreken van een indicatie voor MSR.
Zorastandaard Aanpassinasstoornissen find, oversoannina en burn-out)

Overspanning en burn-out zijn geen bestaande diagnostische categorieen in de
DSM-classificatie. In november 2017 is de 'Zorgstandaard Aanpassingsstoornissen
(incl. overspanning en burn-out) verschenen (verder ZS). In deze zorgstandaard
heeft men gekeken in hoeverre overspanning en burn-out overeenkomen met een

DSM-5 classificatie. In de ZS wordt opgemerkt, dat de beschrijving van
'Aanpassingsstoornissen in de DSM-5 grotendeels overeenkomt met die van
overspanning (ook wel 'surmenage' genoemd) en burn-out, begrippen die in
Nederland met name in de huisartsenpraktijk veel meer gangbaar zijn. Door de
grote overeenkomsten tussen aanpassingsstoornissen en overspannlng/burn-out

(A-OB) lijkt het onderliggende mechanisme overeen te komen. Het ontstaan van
A-OB begint met stress. Bij A-OB is sprake van een combinatie van distress,
controleverlies en sociaal functioneren.

Volgens deze ZS zijn partijen het erover eens dat overspanning en burn-out
gerekend worden tot de aanpassingsstoornissen. De huisarts of de bedrijfsarts is
het eerste aanspreekpunt voor de patient. Hlj weegt de lijdensdruk en de ernst
van de klachten en besluit samen met de patient waar de behandeling uit zal
bestaan en wie hem zal uitvoeren. De huisarts kan samen met de
praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) een behandeling starten.
Vaak zal de POH-GGZ de taak van de huisarts overnemen en hierbij idealiter ook
een coordinerende rol hebben en procesbewaker zijn. De huisarts kan ook
verwijzen naar de bedrijfsarts, de GB GGZ of de S GGZ. In de ZS is in de
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organisatie van deze zorg geen plaats weggelegd voor de medisch specialistische
revalidatie.
In de ZS wordt vender vermeld dat de behandeling van A-OB in de GB GGZ of
S GGZ niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij werkgerelateerde A-OB
vergoedt de werkgever soms de behandeling.

Zorginstituut Nederland
Bedrijfsdiensten
Automatisering

Datum

13 december 2018
Onze referen e

2018064665

Wetteliike reaelaevin
Besluit zorgverzekering
De aanspraken in de Zvw zijn als voIgt omschreven. In artikel 2.4, eerste lid, van
het Besluit zorgverzekering (Bzv) is bepaald dat:
'Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medische specialisten, klinisch
psychologen en verloskundigen pleten te bieden... .

Onder deze omschrijving valt de zorg zoals psychiaters en klinisch psychologen,
die in de geneeskundige GGZ (GB GGZ of S GGZ) plegen te bieden.
Maar ook de zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden, valt onder deze te
verzekeren prestatie.

Regaling zorgverzekering
In artikel 2.1 van de Regeling zorgverzekering is vervolgens benoemd welke
vormen van zorg niet zijn begrepen onder de zorg zoals bedoeld in artikel 2.4,
Bzv. Het betreft onder meer:

• sub h. behandeling van aanpassingsstoornissen
• sub i. hulp bij werk- en relatieproblemen
Dit betekent dat de behand ling van aanpassingsstoornissen niet kan worden
vergoed vanuit de basisverzekering; niet vanuit de geneeskundige GGZ maar ook
niet vanuit de medisch specialistische revalidatiezorg. Bovendien behoort de
behandeling van burn-out (in engere zin) niet tot de zorg zoals revalidatieartsen
die plegen te bieden, vanwege het ontbreken van een indicatie voor MSR.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 23 april 2019 12:58
FW: Spasskaya VvA

Bijlagen:

VvA mysterycall Spasskaya.pdf

Hoi
Hierbij het verslag van de mystery call. Ik heb bet erslag ook opgeslagen in crm.
Greet
Van:

Verzonden: aonderdag 18 april 2019 10:06
Aan:

Onderwerp: RE: Spasskaya VvA
Hoi
Jouw aanpassing heb Ik overgenomen en in de bijlage vind je de scan met ondertekening. Het origineel dump ik
volgende week ook bij jou, mag je die in de kluis stoppen.

Groeten,

| Directie Toezicht en Handhaving
in ue even weken op woensdag vrij.

Nederia dst
'

r'- forgaiit riteir-' ;;

-

Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl | 030 - 296

| infoiainza.nl

Volg ons op: Linkedln | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas.
Parkeren

Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van:

Verzonden: woensdag 17 april 2019 09:23
Aan:

Onderwerp: RE: Spasskaya VvA
Hoi
Bedankt voor het aanvullen van het verslag. Ik heb een aanvulling, zie bijlage.
Kun je me een pdf van dit verslag met je handtekening sturen. Dan sla ik het document op in crm.
Groet
Van:

Verzonden: dinsdaq 16 april 2019 16:09
Aan:

Onderwero: Spasskaya VvA
Hoi

1

Bijgevoegd de aangepaste VvA. Zou jij het nog een keer door willen lezen en controleren op fouten? En eventueel
aanvullen met informatie uit jouw aantekeningen van het laatste gesprek?
Alvast bedankt!

Groeten,

. , Directie Toezicht en Handhaving
In de even weken op woensdag vrij.

Nederland $e
/ Zorgaitoritelt
Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl | 030 - 296 | info@nza.nl

Volg ons op: Linkedln | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Verslag van ambtshandelingen
Zaaknaam: Spasskaya
Zaaknummer: 0296144
Documentnummer: nvt

Onderwerp : bevindingen mysterycall onderzoek
Doel onderzoek: achterhalen bij wie de burn-out behandelingen door n
rekening worden gebracht. Zie voor meer informatie
.pd er mysteryonderzoek Spasskaya 4 .
Opdrachtformulier

nystetyonderzoekSF dubbe|k||k)

Onderneming :

Betrokkene[n] : toezichthouder IMZa.

Datum : 18 april 2019

Toezichthouder
Ik, op grand van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en

machtiging NZa ingevolge arti el 72 van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) aangewezen als zijnde belast met het toezicht op de naleving van het bij die
wet bepaalde, verklaart het navolgende:

Onderzoekshandelingen 1: eerste telefonisch contact
In het kader van de doelstelling van het onderzoek is een telefonisch gesprek
uitgevoerd.

Op woensdag 10 april 2019 omstreeks 15.02 uur bel ik naar ia het
telefoonnummei van de
Bij aanvang van het telefonische gesprek heu ik mij voorgesteld
als in mezelf niet kenbaar gemaakt als toezichthouder van de NZa. Vanuit

spreek ik met . Ik geef aan dat i bel namens mijn
partner. Ik heb het vermoeden dat hij een burnout heeft en vraag hoeveel het
burnoutprogramma van kost. Daarop krijg ik het volgende antwoord:
In de meeste gevallen wordt het vergoed door de verzekering. Dat moet je even
navragen bij de verzekering van je partner.

1
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Ik stel daarop de vraag: Oh oke dus dan kan ik gewoon zijn verzekering bellen en
vragen of dit burnoutprogramma wordt vergoed?

Waarop ik het volgende antwoord krijg: Ja ik heb nog nooit gehoord dat het niet
vergoed wordt. We moeten overigens wel een verwijzing van de huisarts hebben,

anders kan hij niet in behandeling bij ons komen.
Hierna bedank ik vriendelijk voor de informatie en beeindig ik het gesprek
omstreeks 15.07 uur.

Overleg met college s
Daarna heb ik mijn coilega s ,
jebeld om bovenstaande te vertellen en te vragen of we hiermee voldoende
informatie hebben. We komen tot de conclusie dat we wat meer zekerheid willen
hebben. We spreken af dat ik terugbel om aan te geven dat ik de verzekeraar
zogenaamd heb gebeld om na te vragen of het burnoutprogramma
vergoed wordt, waarop we het antwoord verzinnen dat de verzekeraar zegt dat de
behandeling burnout niet wordt vergoed.

Onderzoekshandelingen 2: tweede telefonisch contact
Op woensdag 10 april 2019 omstreeks 15.41 uur be! ik terug op hetzelfde
telefoonnummer. Ik spreek wederom Ik geef aan dat ik de

verzekering heb gebeld en dat zij zeggen dat behandeling burnout sowieso niet
vergoed wordt. Waarop ik aan , raag of dat alleen voor deze

verzekering geldt. Daarop krijg ik het volgende antwoord:
Oh dat komt mij heel onbekend voor. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar
wel. Zij is behandelaar burnout en weet daar meer over.
Momenteel is zij ziek, maar ik kan informatie voor u hierover inwinnen en u

vrijdagmiddag terugbellen?
Hierop geef ik aan dat ik vrijdagmiddag 16 april 2019 wel terugbel. Ik beeindig
vervolgens het gesprek omstreeks 15.45 uur.

Onderzoekshandelingen 3: derde telefonisch contact
Op vrijdag 12 april 2019 omstreeks 15.36 uur bel ik terug op hetzelfde
telefoonnummer. Ik spreek wederom geef aan dat
bij wie ze mijn vraag over de kosten na zou vragen, helaas
nog steeds ziek is. I kan mij dus helaas nog geen antwoord

geven op mijn vraag. We spreken af dat ik dinsdagmiddag 16 april 2019 terugbel.
Ik beeindig het gesprek omstreeks 15.37 uur.

Onderzoekshandelingen 4: vierde telefonisch contact
Op dinsdagmiddag 16 april 2019 omstreeks 15.16 uur bel ik terug op hetzelfde
telefoonnummer. Ik word doorverbonden met

geeft aan mailcontact te hebben gehad met
geeft in haar e-mail aan dat de verzekering alleen de
behandeling burnout betaalt als er meer aan de hand is dan alleen burnout,
bijvoorbeeld ook somatische syteemstoornissen. De huisarts mnpt He diagnose
stellen en een verwijsbrief opstellen. Ik bedan' oor haar
antwoord.

Ik beeindig het gesprek omstreeks 15.19 uur.
Pagina 2 van 3

Nedertaiidse

Zorgautoritei
Legitimatie
Bij aanvang van alle telefonische gesprekken heb ik mij niet gelegitimeerd als
toezichthouder van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Be indingen
Op grond van de onderzoekshandelingen orden de volgende bevindingen
opgemaakt:
geeft tijdens bet eerste telefoongesprek aan dat bet
burnoutprogramma van .n de meeste gevallen wordt vergoed
door de verzekering.

geeft tijdens bet eerste telefoongesprek aan dat zij altijd
een verwijzing van de huisarts nodig hebben. Zonder verwijzing kunnen zij
niet starten met de behandeling.

geeft tijdens bet tweede telefoongesprek aan dat bet
haar onbekend is dat behandeling burnout sowieso niet wordt vergoed door
de zorgverzekeraar.
. geeft aan dat de behandelaar burnout,
meer weet over de vergoeding.
i geeft aan dat de verzekering alleen de behandeling
burnout vergoed als er sprake is van meer dan alleen burnout.

Slot
Aldus ieder voor zijn/haar eigen bevindingen naar waarheid opgemaakt, te Utrecht

op 18 april 2019.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

maandag 29 oktober 2018 16:06
FW: brief aanvullende vragen HSK

gescande brief HSK okt18.pdf

Van: [mailto: _ @zinl.nl1

Verzonden: maandag 29 oktober 2018 15:59
Aan:,

Onderwerp: brief aanvullende vragen HSK
Beste'

Hierbij ontvang je de brief die vandaag verstuurd wordt naar Nysingh advocaten betreffende bun aanvullende
vragen over andere gespecificeerde somatisch symptoomstoornis en burn-out.
Als je vragen hebt, hoor ik het graag.

Vriendelijke greet,

Team GGZ
Sector Zorg

Zorginstituuc ederland
Eekholt 4 | 1! i 2 XH | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen

T +31 (0)20
M +31 (0)6
Dzinl.nl
nttp://www.zora instituutnederland.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

DISCLAIMER:
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als
dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard dan ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

i

This message may contain information t at is not intended for you. If you are not the addressee or if
this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The

National Health Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Zorginstituut Nederland

Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

Nysingh advocaten

Zorginstituut Nederland
Zorg II

GQZ

Postbus 600

Eekholt 4

8000 AP ZWOLLE

1112 H Diemen
ostbus 320
1110 AH Diemen
www.zorglnstltuulne eriand.nl

lnfo@zlnl.nl

2016047542

T+31 (0)20 1
Ontactn»r«:«™

T +31 (0)6 :

Datum 29 oktober 2018
Betreft antwoord op aan ullende ragen inzake HSK
Onze referential

20180 7542

Geachte"

Op 17 September jl. heeft u ons per mail meerdere vragen gesteld om
duidelijkheid te verkrijgen over de toepassing an de DSM-5 in het geval an
burn-out en de andere gespecificeerde somatisch symptooms oornis. In deze brief
zullen wij antwoord ge en op de kern an uw ragen.
Wij blijven bij ons standpunt dat om aan de iagnose 'Andere gespecificeerde
somatisch symptoomstoornis te voldoen, het noodzakelijk is da naast de
aanwezigheid an somatische symptomen waaronder de betrokkene lijdt, te ens
de aanwezigheid an abnormale gedachten, gevoelens en gedragingen in reac ie
op deze symptomen vereist is.
De classificatie andere gespecificeerde so atisch symptoomstoornis is van
toepassing op klinische beelden waarbij s m tomen die kenmerkend zijn voor een
somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis klinische significante
iijdensdruk of beperkingen eroorzaken in het sociale of beroepsmati e
functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen, maar die niet
volledig aan de criteria voor een van de stoornissen in de categorie somatischsymptoomstoornis en verwante stoornis.

In de inleidende tekst van het hoofds uk somatisch-symptoomstoornis en
erwante stoornissen in de DSM- wordt vermeld dat al deze stoornissen
gekenmerkt worden door de prominent aanwezige nadruk op somatisc e
symptomen en het feit dat ze in eerste instantie oornamelijk in de algemene
gezondheidszorg in plaats van in de ggz orden gezien.
Het artikei van Feltz is te ens ondersteunend aan dit standpunt. De titel 'DSM-5:
van somatoforme stoornissen naar 'somatic symptom an relate d sorders'
verwijst naar het ge ele spectrum van de somatisch symptoomstoornissen.
Daarnaast wordt in de alinea 'somatic symptoms and related disorders
beschreven dat het gaat om somatische symptomen die gepaard gaan met
abnormale gedachten, gevoelens en gedrag, ongeacht de raag of de somatische
klachten gepaard gaan met een gediagnosticeerde lichamelijke zie te.
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Ons standpunt - dat een burn-out niet gelijkgesteld kan worden aan een 'Andere
gespecificeerde somatisch sym toomstoornis - wordt ondersteund door de recent
gepubllceerde zorgstandaard met als titel 'aanpassingsstoornissen, inclusief
overs anning en burn-out . Aan de zorgstandaard liggen de meest recente
richtlijnen ten grondslag die op hun beurt een systematische samenvatting an
wetenschappelijk onderzoek zijn. Het is verder an belang om aan e geven dat
de zorgs andaard tripartiet tot stand is gekomen, dat wil zeggen in samenwerking
tussen professionals, patient- en fa ilievertegenwoordigers, zorgaanbieders en
zorgverzekeraars. Men is an mening dat de beschrijving van de
aanpassingsstoornis in de DS -5 g otendeels o ereenkomt met die van
o erspanning (oo wel 'surmena e genoemd) en burn-out. Zoals wij in onze brief
van 23 juli jl. al aangaven is de behandeling van aanpassingsstoornissen net als
hulp bij werk- en relatieproblemen we telijk uitgesloten an het basispakket
(artikel 2.1, onder h respectie elijk i van de Regel ng zorgverzekering).

Zorginstltuut Nederland
Zorg II

GGZ
Datum
27 September 2018
Onze referentle

2018Q47S42
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2<r
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 4 december 2018 16:10
FW: HSK

ti
Van: [mailto: '(Szinl.nll
Verzonc M. umsdag 4 december 2018 15:20
Aan:

Onderwerp: HSK
Beste
HSK, ofwel de vertegenwoordiger Nysingh advocaten, heeft naar aanleiding van onze brief van 29 oktober jl. ons
opnieuw een brief gestuurd met daarin het verzoek om een standpunt uit te brengen over de andere
gespecificeerde somatisch symptoomstoornis. Zij doen dit verzoek omdat de diagnose andere gespecificeerde
somatisch symptoomstoornis volgens een zorgverzekeraar breed gebruikt wordt in het veld net zoals HSK dat deed.

Nysingh zegt dat er daarom meer duidelijkheid nodig is over het juiste gebruik van deze diagnose en vindt dat dit de
taak is van het zorginstituut.

Wij hebben nog geen beslissing genomen of wij hierop in willen gaan. Wij gaan juridisch uitzoeken of wij verplicht
zijn hierop in te gaan. Ook is afstemming met jullie gewenst. Kan jij alvast aangeven wat de juridische stand van
zaken is random deze zaak?
Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet,

Team GGZ
Sector Zorg
Zorginstituut Nederland

Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen

T +31 (0)20
M +31 (0)6
l)zinl.nl
http://www.zorqinstituutnederland.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

i

DISCLAIMER:
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als
dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard dan ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if
this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The
National Health Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:

Verzonden: dinsdag ISjanuari 2019 14:18
Aan:
Onderwerp: FW: Persbericht NZa van 15 november 2018 en reactie bestuur platform MeerGGZ

Bijlagen: Brief MeerGGZ aan NZa pdf 27 dec 2018.pdf; 14012019 brief NZa - platform meer
ggz (concept).docx

Hoi
Hierbij stuur ik jullie een opzet voor een reactie aan Platform Meer ggz. i ?eft hier ook al naar gekeken.
Zouden jullie deze willen lezen en opmerkingen/aanvullingen willen sturen?

Lukt het jullie om uiterlijk morgen te reageren? Alvast bedankt!
Gr.

_

Van
Verzonaen: aonaerdag 27 december 2018 21:32
Aan:
Onderwerp: Fwd: Persbericht NZa van 15 november 2018 en reactie bestuur platform MeerGGZ
Ha
Zie bijgaand. Na de feestdagen maar even kijken of we hierop een reactie willen sturen.
Groe

Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer
Doorgestuurd bericht
'Van' e-mailadres:

Datum: 27 december 2018 om 18:17:54 GET
Onderwerp: Fwd: Persbericht NZa van 15 november 2018 en reactie bestuur platform MeerGGZ
Aan:
Ter info

:it
Doorgestuurd bericht
'Van' e-mailadres: MEERGGZ

Datum: 27 december 2018 om 18:09:00 GET
Onderwerp: Persbericht NZa van 15 november 2018 en reactie bestuur platform MeerGGZ
Aan:
i

Bericht voor de oorzitter van de NZa mw. Dr. M. Kaljouw
Geachte mevrouw Kaljouw,
Hierbij ontvangt u een reactie van ons bestuur n.a.v. het persbericht van de NZa van 15 november 2018.
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/ll/15/nza-voert-controles-uit-bii-g Z-aanbieders-naardeclareren-burn-out

NZa voert controles uit bij ggzaanbieders naar declareren burn-out

Nieuwsbericht | Nederlandse
Zorgautoriteit
www.nza.nl

Sinds 2013 wordt 'hulp bij werk- en relatieproblemen'
niet meer vergoed op grond van de zorgverzekeringswet.
Aanbieders moeten een behandeling van
werkgerelateerde klachten zoals een burn-out declareren

bij de werkgever van de patient of bij de patient zelf.

Voor de goede orde informeer ik u dat eenzelfde brief zal worden gemaild naar het ministerie van VWS
Graag zijn wij bereid tot een nadere toelichting.
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke greet,

Platform MEERGGZ
Overgoo 13
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070 M 06 E
©platformmeeraaz.nl
W www.platformmeeraqz.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

donderdag 14 februari 2019 16:20
FW: verslag gesprek CZ over HSK

Verslag gesprek CZ over HSK (5 februari 2019).docx

En verslag CZ
Van:

Verzonden: donderdag 14 februari 2019 16:19
Aan:

Onderwerp: FW: verslag gesprek CZ over HSK
Hoi
Bij deze!
Groeten

Van
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 11:50
Aan;

CC:
Onderwerp: verslag gesprek CZ over HSK
Hallo
Hierbij een verslag van het gesprek dat en ik hebben gehad met CZ over HSK.

l

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

donderdao 14 februari 2019 1S 4
FW: verslag gesprek met VGZ over HSK
Verslag gesprek VGZ over HSK 13 februari 2019.docx

Ter aanvulling op eerdere mail

Van: !
Verzonden: donderdao 14 februari 2019 15:15
Aan:

CC:
Onderwerp: verslag gesprek met VGZ over HSK
Dag
Hierbij een verslag van ons gesprek met VGZ over HSK.
Groeten

l

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 5 oktober 2018 09:59
FW: voortgang HSK en gesprek HSK-ZIN

Ter info
Van:

Verzonden: vriidaa 5 n i-ober 2018 09:59
Aan:

Onderwerp: RE: voortgang HSK en gesprek HSK-ZIN

Hartelijk dank voor je update. Wij horen graag te zijner tijd welke vragen aanvullend nog door HSK zijn gesteld en
wat de antwoorden van het Zorginstituut hierop zijn.

De hoorzitting bij de NZa is uiteindelijk niet doorgegaan. HSK heeft van deze mogelijkheid afgezien. Onze afdeling
Juridische Zaken is nu het bezwaar aan het behandelen. Zodra hier een besluit is genomen zal ik je hierover
informeren.

Volgende week woensdag hebben wij een sessie georganiseerd waar we (alle) zorgverzekeraars hebben uitgenodigd
om te spreken over het thema burn-out in de ggz . We zullen daar onze onderzoeksbevindingen over HSK
presenteren (zoals die ook in het openbare besluit staan) en daarnaast met name stilstaan bij de ervaringen an de
zorgverzekeraars random dit thema en wat zij kunnen doen om dit aan te pakken/bespreekbaar te maken. Wij
denken namelijk dat dit (veel) breder voorkomt in de sector. In dat kader zullen we ook later dit jaar nog controles
uitvoeren bij enkele ggz-aanbieders.
Mocht je hier nog vragen over hebben dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke greet,

Van: 'mailto: i)zinl.nl]

Verzonden: donderdag 4 oktober 2018 16:33
Aan:

Onderwerp: RE: voortgang HSK en gesprek HSK-ZI
Beste
Enkele weken geleden heeft het gesprek met 2 advocaten van Nysingh en een bestuurder van de HSK groep bij ons
plaatsgevonden. Per mail zijn vervolgens hun aanvullende vragen naar ons verzonden. Wij zijn nu bezig met het
formuleren van een antwoord. Zodra we dit gereed hebben, stel ik je weer op de hoogte.
Zijn er nog belangrijke zaken naar voren gekomen in de hoorzitting?

Vriendelijke groet,

Van: iailto:
inza.nl]
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 12:29
Aan:
Onderwerp: RE: voortgang HSK en gesprek HSK-ZIN
l

Beste
Hartelijk dank voor het delen van deze informatie.
Het bezwaar tegen het boetebesluit van de NZa is op dit moment in behandeling bij onze afdeling Juridische Zaken.
De gronden zijn door Nysingh advocaten ingediend en de hoorzitting staat gepland op 20 September aanstaande.
Ik stel voor dat we nadat de hoorzitting en het gesprek bij het Zorginstituut hebben plaatsgevonden nog even
contact hebben om eventuele relevante ontwikkelingen te bespreken.
Met vriendeliike groet,

iff NederEandse
/ Zorgautoritejt

! Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 . | E: S)nza.nl | W: www.nza.nl

Van: [mailto:, zinl.nlj
Verzonden: dinsdaa 28 augustus 2018 15:28
Aan:.

CC:
Onderwerp: voortgang HSK en gesprek HSK-ZIN
Beste'

De afgelopen tijd heb je met gecommuniceerd over de HSK groep. Sinds juni ben ik haar collega en
heb ik samen met haar de brief als antwoord op het verzoek van HSK om een bestuurlijk rechtsoordeel, opgesteld. Ik
neem de correspondentie over dit onderwerp nu over.
Ik wil je laten weten dat er binnenkort een gesprek zal plaatsvinden tussen ZIN en dhr. Sijmons van Nysingh
advocaten, die HSK vertegenwoordigt. neeft hierom gevraagd, omdat hij nog vragen heeft over de brief

(van 23 juli jl.) die wij hem gestuurd hebben. Na intern overleg is besloten om hierop in te gaan. Wij zullen ons in dit
gesprek strikt aan onze taak houden en niet uitwijken van het uitleggen van onze brief.
Om misverstanden te voorkomen, willen we graag weten wat de stand van zaken is random het bezwaar tegen het

boetebesluit vanuit de NZa. Kan jij dat aangeven?
Vriendelijke groet,
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Team GGZ
Sector Zorg
Zorginstituut Nederland

Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen

T +31 (0)20
M +31 (0)6
@zinl.nl
http://www.zorainstituutnederland.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

DISCLAIMER:
Dit be icht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als
dit bericht abusievelijk aan u is verstuu d, wo dt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
be icht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard dan ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if
this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The
National Health Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

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

DISCLAIMER:
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als
dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard dan ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if
this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The

National Health Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:

maandaq 11 maart2019 11:00

CC:
Onderwerp:

Informatie mystery call

Bijlagen:

Opdrachtformulier mysteryonderzoek Spasskaya 4 (getekend).pdf

Hoi
Hierbij de info voor het overleg donderdag.

0296144
<http://nza-crmcl01p.nza.local/NZa/main.aspx?etc=10087&extraqs=formid%3dc519d26b-33ec-42ecbce4-44bl0b9c3043&id=%7b71C27082-5C80-E811-9502-005056AB3FAl%7d&pagetvpe=entitvrecord>
(als je het signaal niet kunt openen dan moet je mij dat even laten weten, dan mail ik je de info uit het signaal)

(informatie over de behandeling en het telefoonnummer)
Greet

Beleidsmedewerker | Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 35.02 .G Utrecht | Newtonluan 1-kl, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 I E: info@nza.nl I Vtf: www.nza.nl
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Opdrachtformulier mysteryonderzoek
Zaaknaam: Spasskaya 4
Betrokken organisatie(s):
1. Achtergrond

Context: Binnen hetproject CD GGZ is het 'omkatten van onverzekerde zorg (burn-out
behandelingen) een van de prioriteiten. De behandeling van burn-out in de ggz betreft zorg die
niet vanuit de Zvw mag worden vergoed. D behandeling dient te worden betaaid door de
werkgever of de client zeif. De NZa wii breder aandacht besteden aan dit thema en mogelijk
ook andere zorgaanbieders aans r ken op dit onderw rp. In het vierde kwartaal van 2018 zijn
er in het kader hiervan drie controles uitgevoerd en inmiddels afgerond.

Wij hebben de volgende melding ontvangen:

0296144
<http://nzacrmcl01p.nzaJocal/NZa/main.aspx?etc=10087&extraqs=formid%3dc519d26b
-33ec-42ec-bce4-44blOb9c3043&id=%7b71C27082-5C80-E811-9502005056AB3FAl%7d& agetvpe=entityrecord>
Volgens de melder wordt bij deze zorgaanbieder niet-verzekerde zorg als verzekerde zorg
aangeboden.
Op de internetsite »inderdaad informatie gevonden dat er een 'burn-out
programma wordt aangeooden. Er is echter geen informatie aangetroffen over hoe de
behandelingen van burn-out vergoed worden.

Overtreding: Het declareren van niet niet-verzekerde zorg als verzekerd zorg hetgeen in dit
gevai een overtreding van artikel 35 Wmg is.
Burgerbetang: Wanneer op grote schaal onterecht zorg wordt vergoed vanuit de Zvw stijgen
de zorgkosten. Daarnaast krijgt de patient ten onrechte een stoornis gediagnostiseerd en heeft
deze werkwijze wellicht gevolgen voor de wachttijden.
2. Doel

Onderzoeksvraag: Het doel van het telefoongesprek is achterhalen bij wie de burn-out
behandelingen door h rekening worden gebracht.
3. Openbare informatie
Het betreft geen openbare informatie.
4. Vor

Het mysteryonderzoek vindt piaats door middel van een telefoongesprek (mystery call).

5. Proportionaliteit

6. Voorbereiding

De collega die het telefoongesprek zal voeren is niet iemand die bij een eventueel
vervolgonderzoek betrokken is, Dit om te voorkomen dat bij een eventueel

toezichtbezoek/gesprek de naam herkend wordt, Bij de voorbereiding zai de collega die het
gesprek zal voeren worden bijgepraat door een projectlid uit het project Correct Declareren
ggz die bij de eerdere controles op dit thema betrokken was. Hierbij wordt besproken welke
vragen wel/niet gesteld kunnen worden. De vragen zullen gerichtzijn op de kosten van de
(burnout)behandeiing die op de w bsite wordt vermeld.
7. Uitvoering
De medewerker die het telefoongesprek zal voeren is

Van Ha hevindingen za! achteraf eon vcrslag van ambtshandriingen wordm

Op basis van de hierboven verstrekte gege ens acht ik het nodig en proportioneel, in de zin
van artikel 5:13 van de Aigemene wet bestuursrecht, om het mysteryonderzoek ais
omschreven in deze opdrachtnotitie, in het kader van het onderzoek in deze zaak in te zetten.

Plaats: Utrecht
Datum:

directie Toezicht en Handhaving

}
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 12 november2018 13:39
Nieuwe NHG standaard burn out

Ter info. Altijd handig voor in het archief.
https://www.nhg.org/actueel/nieuws/nieuwe-nhg-standaard-overspanning-en-burn-out

https://w.nhg.or /standaarden/samenvatting/overspanning-en-burn-out

'
Wederlan se

Zorgautoriteit

_ , Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: 3inza.nl | W: www.nza.nl
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ZaktyeSignat:29614 -

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdaq 21 juni 2018 11:55
RE: controlereeks burn out

Heel nuttig. thnks
Van:

Verzonden: donderdag 21 juni 2018 09:17
Aan:
Onderwerp: controlereeks burn out
Interessante informatie:
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/06/18/ggz-partiien-beschriiven-wat-goede-zorg-is
https://www.ggzstandaarden.nl/zor standaarden

Neclerlandse

Zorgautoriteit

ocieidsmedewerker | Detectie en Snelle -Inferventies
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
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l
Van:

Verzonden: woensdaa 20juni 2018 16:16
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Antwoord vraag NZa

Beste
Hartelijk dank voor je reactie en input. We zullen deze intern bespreken en onze definitieve reactie nog met jullie
delen. We horen ook graag nog wanneer het Zorginstituut haar reactie zal versturen en wat het definitieve
antwoord zal zijn.
Als er nog andere rele ante ontwikkelingen zijn dan weten we elkaar te vinden. Ik ben de komende twee weken op
vakantie ,maar mijn collega . s in deze periode wel bereikbaar
met betrekking tot deze casus.
Met vriendelijke greet,

j/f Nederfandse
/ Zorgaut viteit

Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: @nza.nl | W: www.nza.nl

Van:

.

Verzonden: woenedan junj 2018 12:09
Aan:

CC:
Onderwerp: Antwoord vraag NZa
Beste
Zoals ik telefonisch aangaf hebben wij van de advocaat van HSK een verzoek gekregen om een
bestuurlijk rechtsoordeel over een in die brief beschreven categorie clienten.
Bij deze clienten zou sprake zijn van een psychische stoornis, waarvan de problemen op het werk een
gevolg zijn. Het gaat om clienten met een burn-out die tevens een psychische stoornis hebben. Deze
clienten zouden volgens HSK te classificeren zijn onder de 'Andere gespecificeerde somatische
symptoomstoornis . Wij zullen in onze brief nader ingaan op de zorginhoudelijke vragen. Het. is, 1 t ,
beterdat juMe de vragen zo n ui- aai rnog -! jk bedntwoo'.oen.

i

Vraag 1:

De vraag is of de NZa kan bevestigen dat het HSK is toegestaan de classificatie andere gespecificeerde
somatische symptoomstoornis' bij dergelijke verwijzingen uit de eerste lijn volgens genoemde richtlijn te
gebruiken, indien wordt voldaan aan aiie criteria van een Somatisch symptoomstoornis behoudens criterium

B (waar dan niet of niet volledig aan wordt voldaanj.
Wij hebben begrepen dat u het Zorginstituut om een bestuurlijk rechtsoordeel hebt gevraagd. De beoordeling of bij
deze problematiek de classificatie Andere gespecificeerde somatische symptoomstoornis kan warden gebruikt, laten
wij over aan het Zorginstituut. In algemene zin is de NZa van opvatting dat een classificatie als 'andere

gespecificeerde (let op: hierstaat in jullie oorspronkelijke mail gespec al seerde) somatische symptoomstoornis
gerechtvaardigd is als daartoe op grand van de stand van wetenscha en praktijk voldoende aanleiding is. De

Richtlijnen psychiatrische diagnostiek (2015) beschrijven hoe een zorgvuldig diagnostisch proces, waarvan
classificatie op grand van de DSM-5 onderdeel is, dient plaats te vinden. Of een specifieke classificatie terecht is, is
niet in algemene zin te beantwoorden, maar hangt afvan de uitkomst van dat diagnostisch proces, waartoe in de
richtlijnen een groot aantal aanbevelingen is opgenomen.
Vraag 2:
Erkent de NZa dat bij een terechte classificatie Andere Gespecificeerde Somatische symptoomstoornis, enkel

de reden dat de aanleiding van de uitval en klachten mogelijk o het werk lag, de zorgprestatie OSS als
verzekerde zorg te declareren aan zorgverzekeraars niet uitsiuit
Op het moment dat er sprake is van een terechte classificatie en indien deze aandoening/stoornis niet is uitgesloten
van het basispakket dan kan deze zorg gedeclareerd warden bij de zorgverzekeraar. Een eventuele aanleiding is
hierbij niet relevant.

Reactie ZIN: Dat klopt, de aanleiding speelt geen rol in het classificatiesysteem. Er meet voldaan
worden aan de criteria van de stoornis volgens de DSM. De aanleiding is dan niet meer belangrijk,

Overigens lijkt er een tout in de vraag te zitten. De classificatie 'andere gespecificeerde somatische
symptoomstoornis is een DSM-5 classificatie terwijl de ongedifferentieerde somatoforme stoornis
(OSS) een DSM-IV classificatie betreft.
Voor jullie informatie nog even over vraag 1

Zoals gezegd zullen wij deze vraag in onze brief beantwoorden. Voor jullie informatie; wij denken dat
deze klachten niet kunnen worden geclassificeerd onder de 'Andere gespecificeerde somatische
symptoomstoornis , maar zullen dit nog nader bekijken.
De classificatie 'Somatische symptoomstoornis' kan gebruikt worden als voldaan wordt aan de classlficatiecriterium
A en als er tegelijkertijd aan tenminste 1 criterium onder B voldaan wordt.
Er moeten
(1) ofwel dis roportionele en persisterende gedachten over de ernst van de klachten zijn, ofwel
(2) een ersisterende hoge mate van ongerustheid over de gezondheid of de klachten aanwezig zijn ofwel
(3) het excessiefveel tijd en energie besteden aan deze klachten of aan de zorgen over de gezondheid.

Uit de vraag blijkt dat de zorgaanbieder van mening is dat de classificatie Andere gespecificeerde somatische
symptoomstoornis' kan worden gebruikt als de client voldoet aan de criteria van een 'Somatische symptoomstoornis'
met uitzondering van criterium B. Wij zijn van mening dat dit niet mogelijk is. Uit inleidende toelichting van het
hoofdstuk 'Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen' blijkt dat niet de lichamelijke klachten zelf het
onderscheidende kenmerk vormen van mensen met een somatisch-symptoomstoornis, maar eerder de manier
waarop zij deze klachten ervaren en tonen (criterium B).
Zoals in de DSM 5 is gesteld, is het classificeren onder Andere symptomatische symptoomstoornis' wel mogel jk als
niet wordt voldaan aan criterium C. Criterium C houdt in dat de klachten langere tijd persisteren, meestal longer dan
zes maanden. Het verschil tussen 'Somatisch symptoomstoornis' en de Andere symptomatisch symptoomstoorn s' is
het wegvallen van het tijdsduurcriterium (criterium C). De klachten mogen dan korter dan zes maanden aanwezig
zijn.
2

Met vriendelijke greet,

Team GGZ
Sector Zorg
Zorginstituut Nederland

Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen

T +3 (6)
@zinl.nl
http://www.zorainstituutnederland.nl

Aanwezig op maandag tot en met donderdag

Van: [mailto: @nza.nl]
Verzonden: maandag 18 juni 2018 10:13
Aan .

Onderwerp: vraag NZa
Beste
Onlangs hebben we n.a.v. bet recente boetebesluit twee vragen ontvangen van (de advocaat van) de zorgaanbieder.
Ik wil graag onze (concept)antwoorden even aan je voorleggen omdat deze ook de duidingen van bet Zorginstituut
raken. Zou jij kunnen aangeven of je deze antwoorden kunt volgen en eventueel nog suggesties hebt?

Vraag 1:

De vraag is of de NZa kan bevestigen dot bet HSK is toegestaan de classificatie andere gespecificeerde
sdmatische symptoomstoornis bij dergelijke verwijzingen ait de eerste lijn volgens genoemde riebtlijn te
gebruiken, indien wordt voldaan aan alle criteria van een Somatiscb symptoomstoornis behoudens criterium

B (waar dan niet of niet volledig aan wordt voldaan.
Naar opvatting van de NZa is een classificatie als andere gespecialiseerde somatische symptoomstoornis
gerechtvaardigd als daartoe op grand van de stand van wetensebap en praktijk voldoende aanleiding is. De

Richtlijnen psychiatrische diagnostiek (2015) beschrijven hoe een zorgvuldig diagnostisch proces, waarvan
classificatie op grand van de DSM-5 onderdeel is, dient plaats te vinden. Of een specifieke classificatie terecht is, is
niet in algemene zin te beantwoorden, maar hangt af van de uitkomst van dat diagnostisch proces, waartoe in de
richtlijnen een groot aantal aanbevelingen is opgenomen.

Vraag 2:
Erkent de NZa dat bij een terechte classificatie Andere Gespecificeerde Somatische symptoomstoornis, enkel

de reden dat de aanleiding van de uitval en klachten mogelijk op het werk lag, de zorgprestatie OSS als
verzekerde zorg te declareren aan zorgverzekeraars niet uitsluit
Op het moment dat er sprake is van een terechte classificatie en indien deze aandoening/stoornis niet is uitgesloten
van het basispakket dan kan deze zorg gedeclareerd warden bij de zorgverzekeraar. Een eventuele aanleiding is
hierbij niet relevant.

3

We hebben aangegeven de vragen op zeer korte termijn te beantwoorden dus als bet lukt zou bet heel fijn zijn als je
bier een dezer dagen op kunt reageren. Bij voorbaat veel dank hiervoor. Uiteraard ben ik ook (telefonisch)
bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.
Met vriendelijke groet.

Nederiandse
Zorgautoriteit

Ke Miuezicht en toezicht zorgaanbieders

Nederiandse Zorgautoriteit
Postbus 3017 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E Onza.nl | W: www.nza.nl

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

DISCLAIMER:
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit
bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain infor ation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The National Health
Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:

®zinl.nl>

dinsdag 31 juli 2018 15:46

CC:
Onderwerp:

Bijlagen:

RE: Brief NZa aan Nysingh
2018038986 - Antwoord op verzoek bestuurlijk oordeel HSK-NZa - Nysingh
advocaten - 1.PDF

Beste
De brief van het Zorginstituut aan Nysingh advocaten is vorige week verzonden.
Hierbij stuur ik je een kopie van de brief ter kennisneming.

Met vriendelijke greet.

Team GGZ
Sector Zorg

Zorginstituut Nederland
Eekholt4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 | 1110 AH | Diemen

T +31 (6);
Dzinl.nl
http://www.zorEinstituutnederland.nl
Aanwezig op maandag tot en met donderdag

Van: [mailto:\ (Snza.nll

Verzonden: dinsdag 17 juli 2018 12:22
Aan:

CC:
Onderwerp: Brief NZa aan Nysingh
Beste
Hierbij stuur ik je ter info de brief zoals die onlangs vanuit de NZa aan Nysingh advocaten is gestuurd m.b.t. de
vragen van HSK.
Kun je ons laten weten wanneer ook het Zorginstituut op de haar toegezonden brief heeft gereageerd? Alvast
bedankt hiervoor.
Met vriendelijke groet.

1

Nederfantfse
/ Zorgautoriteit

i Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: fflnza.nl I W: www.nza.nl

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

DISCLAIMER:
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit
bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The National Health
Care Institute accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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Geachte '

In uw brief van 11 juni 2018 geeft u aan at de HSK Groep B.V. (verder HSK) zich
tot u gewend heeft met het erzoek haar belangen e behartigen. Met het oog op
haar bedrijfs oerlng heeft HSK er belang bij bevestigd te krijgen at een door
haar uitgevoerde behandeling onder de Zorgverzekeringswet valt. In dit verband
vraagt u het Zorginstituut om een bestuurlijk rechtsoordeel. Het erzoek betreft
clienten die vanuit de eerste lijn met een burn-ou , met aanhoudende klachten
naar.HSK.zijn doorverwezen, waarhij te ens sprake is van een .psychische.stoamis.
voI t ni. cie DSM-dassificatie. Het betreft clien e bij ie is vastgesleld dat:
de client s ecifieke problemen o het werk ervaart;

de problemen op het werk e gevolg zijn van of gerelateerd zijn aan een
gespecificeerde stoornis;
er sprake is van klinisch significante lijdens ruk die gepaard gaat met
beperkingen in het soclaie of beroepsmatige functioneren of o andere belangrijke
levensterreinen.

U stelt blero er twee vragen:
1. Kan de be andeling door HSK van clienten met aanhoudende burn-out klach en
en waarbij tevens sprake is van een stoornis volgens de DSM-5 classifica ie
orden ergoed vanuit de basisverzekering van de Zorg erzekerings et?
2. Kan de behandeling van de hiervoor beschre en clienten onder de DSM-5
worden geclassificeerd als 'Andere gespecificeerde somatische symptoomstoornis?
Taak Zorginstituut
He Zor insti uut heeft onder meer als taak het geven van een eenduidige uitleg
van de aard, de in oud en o ang an de erzekerde presta ies (artikel 64,
eerste lid an de Zorgverzekeringswet). Ter uitvoering an die taak kan he
Zorginstitu t standpunten innemen o er de raag of bepaalde vormen van zorg
tot de verzekerde aans ra en op grand van de Zorgverzekeringswet behoren. Een

standpunt van het Zorginstituut is in onze opvatting geen bes uurlijk
rechtsoordeel.

Paging 1 van 3

In verscbillende rapporten heeft het Zorginstltuut standpunten eergelegd o erde
verzekerde zorg die onder de geneeskundige GGZ valt. In uw brief verwijst u naar
enkele van deze rapporten. In deze brief gaan wij in op uw spedfieke vragen.
De standpunten van het Zorginstituut aan alleen over de vraag welke zorg tot de
verze erde prestaties kan behoren, en niet over de vraag of een indi idueie
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verzeker e is aangewezen op die zorg (het indicatievereiste).
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Vraag 1 HSK:
Op uw vraag of de behan eling an dienten met burn-out klachten die zijn
doorverwezen naar HSK en die te ens een stoornis hebben olgens de
DSM-dassifica ie onder de Zorgverzekeringswet valt, unnen ij he volgende
antwoorden.

Om aanspraak te kunne maken op genees un i e GGZ, moet ersprak zijn an
een sychische stoornis die beoordeeld wordt op basis an DSM criteria. Niet alle
s oornissen in de DSM-classificatie worde vanuit de geneeskundige GGZ
behandeld of vergoed. Sommige zorg bij in de DSM opgenomen stoornissen valt
onder de zorg zoals huisartsen die pleg n te bieden of zorg zoals (somatisch)
edisch specialisten plegen te bieden. Het kan ook gaan om zorg die door de
minister is uitgesloten. Dit is het geval bij:
o de behandeling an aanpassingsstoornissen
0 hulp bij erk- en relatiepro lemen
Kortom, psychische stoornissen kunnen wor en behandeld in de geneeskundige
GGZ. De oorzaa van de psyc isc e stoornis is daarbij niet relevant. Behandeling
in s c isrh roblemen - zonder dat prake is van een sych scha stoornis
olgens e SM-5 - valt met onder de geneeskundige GGZ.'Behandeling van deze

klac en kan wel wor en vergoed binnen de huisartsenzorg, zo nodig met
ondersteuning an de praktijkon ersteuner.
Het is ogelij dat dienten met klachten van burn-out daarnaas een psychische
stoornis volgens de DSM criteria ebben. Aanhoudende klachten van burn-out
kunnen aanleiding ge en to he optre en van een bij omende psychische
stoornis volgens de DSM-classificatie. Personen met aanhoudende klachten van
burn-out kunnen uiteindellj een depressie ontwikkelen of een andere psychische
stoornis, Het is echter niet aannemelijk dat it in vrijwel alle gevallen leidttot een
'Andere gespecificeerde somatisc sym tooms oornis .

Vraag 2 HSK:
Een burn-out kan niet gelij ges eld worden aan een 'Andere gespecificeerde
somatisch sy p oomstoornis'. Hoewel een aantal criteria van de classifica ie
Andere gespecificeerde somatisch symptoomstoornis overeenkomt met de
definitie van een burn-ou , gaan wij ervan uit dat burn-out niet te classlficeren is
ais een 'Andere gespecificeerde somatisch symptoomstoorn s .

Niet de lichamellj e klachten zelf vormen het onderscheidende kenmerk an veel
mensen met een somatische symptoomstoornis, aar eerder de anier waarop

zij deze klachten ervaren en tonen. De somatisc e symptoomstoornissen en zijn
onderliggen e categorieen, worden gekenmerkt door de prominent aan ezige
nadruk op somatische sympto en en et feit dat ze in eerste instantie
voomamelijk in de alge ene gezond ei szorg in plaats an in de GGZ warden
gezien.
Paglna 2 van 3

Doon/erwijzing naar de GGZ roept (vaak) weerstand op bij patienten, omdat zij
dit ervaren als een ontkenning van e realiteit van hun klachten. Centraal staat
bij e somatisch symptoomstoornissen en verwante stoornlssen dat de
somatische symptomen gepaard gaan met abnormale gedach en, ge oelens, en
gedrag, ongeacht de vraag of de somatische klachten gepaard gaan met een
gediagnosticeerde lichamelijke zie te (Fettz, 2014). Bij een burn-out zal hier in
het algemeen geen spra e van zijn.
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Zoals in de DSM 5 is gesteld, is het ciassificeren onder 'Andere symptomatische
symptoomstoornis ogelijk bij beelden waarbij e symptomen die kenmerkend
zijn voor een somatisch-sym too stoornls of verwante stoornis kiinisch

signlflcante lijdensdruk of beperkingen veroorzaken (...), maar die niet voldoen
aan criterium C. Criterium C houdt in dat de lachten langere tijd ersisteren,
meestal langer dan zes aanden. Het erschil tussen 'Somatisch

symptoo stoornis'en de 'Andere symptomatisch sy p oomstoorn s' is het
weg allen van het tijdsduurcri erium (criterium C). De klachten mogen dan korter
dan zes maanden aanwezig zijn.

Van een burn-ou daarentegen is volgens de richtlijn (overspanning en burn-out)
sprake als er vol aan wordt aan de criteria voor overspanning, de klachten meer

dan 6 maanden geleden zijn begonnen en als gevoelens an moehei en
uitputting op de voorgrond staan. Ook om deze reden kan een burn-out niet
worden gelijkgestel aan een 'Andere gespecificeerde somatisch
sy ptoomstoornis .

Vertier vvil ik u kortheidshalve verwijzen naar paragraaf 5.3 'Be andeling van
werkgerela eerde lachten

it ons rap ort 'Bevorderen van participa e van

clienten met een psych sche stoo is . In deze para raaf verwijzen wij naar de
V-code 'Ander probleem erband houdend met werk of werkloosheid' uit de DSMclassificatie. Problemen die in de DSM-classifica ie worden aangeduld met een
V-code beschouwen wij niet als een ziekte. Mensen met dit soort proble en
kunmen terecht b j de huisarts. Ind en werkgerelateer e roblemen zoals een
burn-out worden behandeld binnen de geneeskundige GGZ, dan zijn de kos en
van de behandeling voor de werkge er of voor eigen rekening.

Hoogachtend,

ffoqfd kfdefing Ontwikkeling, Wetenschap & Inte ationale Zaken
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Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 23 januari 2019 10:22

CC:
Onderwerp:

RE: Hsk DBC-referentiebestand+-+indeling + psychische+DKG's+model+2017.xls

Allen
Inmiddels hebben we afgesproken dat we in eerste instantie nu bij (alleen) CZ en VGZ hierover het gesprek aangaan,
beginnend bij de ZV-medewerkers die ook bij de informatiebijeenkomst van de NZa aanwezig waren.

We willen graag van de ZV horen hoe zij na de bijeenkomst bij de NZa dit binnen him organisatie verder hebben
opgepakt. Welke acties hebben ze ondernomen en welke overwegingen hebben ze daarbij gehad. Nadrukkelijk niet
alleen in relatie tot controle / correctie oude jaren, maar ook in relatie tot de huidige situatie (going concern)
Ditgaani doen.

i wil jij (met ) nagaan wat het financieel effect kan zijn op de opbrengsten van de ZV agv
DKG. Dan bedoel ik niet het cijfermatig uitrekenen ervan, maar hoe het qua systematiek uitwerkt. Belangrijk dat
dat dan ook goed weten en eventueel kunnen voorleggen in het gesprek met CZ en VGZ.
Als de gesprekken hebben plaatsgevonden zullen we bevindingen en conclusies uiteraard met elkaar delen en
vandaar uit verder kijken.

Van:

Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 14:59
Aan:
CC: »

Onderwerp: RE: Hsk DBC-referentiebestand+-+indeling+psychische+DKG's+model+2017.xls
Heel goed dit!
We moeten echt goed weten hoe het ook aan de opbrengstenkant van de ZV uitpakt (bewust of onbewust) en ons
niet alleen beperken tot correctie op het verleden met de aanbieder.

Als we meer weten wat

wijzer zijn geworden dan pakken we het verder op in het

accounthouders overleg.

@ wil jij de totaal-voortgang helpen bewaken?

l

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 2 november 2018 21:50
RE: Controles ggz instellingen/vrijgevestigden

Dag
leeft bij mijn weten geen individuele afspraken met onderstaande aanbieders.
Groet,

Van:

Verzonden: donderdag 1 november 2018 11:31
Aan:

CC:
Onderwerp: Controles ggz instellingen/vrijgevestigden
Dag
Op 15, 21 en 29 november zullen er ggz controles plaats vinden bij ggz instellingen/vrijgevestigden. Kun jij ons
informeren of op korte termijn afspraken heeft met onderstaande zorgaanbieders;

Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,

Nederian e
Zorgaiitoritelt

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: (Bnza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen,
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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SI
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 28 mei 2019 10:48
Spasskaya

Hoi,
De site is nu al uit de lucht.

Groet

| directie Toezicht & Handhaving
Aanwezig maandag tot en met donderdag

C Mederla dse
/ Zofgaatoriteit
Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl | 030 - 296 81 11 | info@nza.nl
Volg ons op: Linkedln | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg. - - - .

_ -

-

_ _

_ .

Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Omschrijving doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of , in de periode van 1
januari 2016 tot 15 november 2018, artikel 35 dan wel artikel 36 Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg) overtreedt in relatie tot de van
toepassing zijnde registratieverplichtingen en declaratievoorschriften uit de
nadere regels ('Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of
'Generalistische basis-ggz) en de tariefbeschikking ('Gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg en/of'Generalistische basis-ggz).
Daarvoor zal worden nagegaan of ten onrechte behandelingen voor

zorg die niet tot het basispakket behoort (onverzekerde zorg) heeft gedeclareerd
bij de zorgverzekeraar. In ieder geval zal onderzocht worden of de behandeling
van werkgerelateerde klachten of de behandeling van een (werkgerelateerde)
burn-out als een stoornis in de zin van de DSM middels een dbc of een van de

prestaties in de basis ggz ten laste gebracht is van het basispakket.

Tijdstip:

Ruimte voor eventuele uitbreiding doel onderzoek

Datum
uitbreiding:

Tijdstip
uitbreiding:

Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 20 december 2018 09:41

CC:
NZa afsluiten onderzoek

Onderwerp:

Geachte

Op 15 november jl. vond een toezichtbezoek plaats bij u

Wij hebben tijdens deze controle

ter plaatse een aantal dossiers ingezien en op basis hiervan vijf dossiers gekopieerd voor nader onderzoek.

Zoals gisteren reeds telefonisch aan u toegelicht hebben wij uiteindelijk geen aanleiding gezien deze dossiers voor te
leggen aan een externe deskundige. Dit betekent dat wij het onderzoek naar uw praktijk afsluiten en de gekopieerde
dossiers zo spoedig mogelijk zuilen vernietigen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze e-mail dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke greet.

Mederlandse

Zorgautoriteit

I Mil' kltoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1- 1, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: anza.nl | W: www.nza.nl
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Dat m van het toezichtbezoek: week 46 of 47 (2018)
Te bezoeken zorgaanbieder(s):
Naam toezichtbezoek: Spasskaya I

Inleiding
Dit document bevat de noodzakelijke goedkeuring voor het
uitvoeren van een toezichtbezoek in de vorm van een controle in
de sector geestelijke gezondheidszorg (hierna: het
toezichtbezoek). Het document bestaat uit drie delen:
1: opdracht, waarin de opdracht wordt gegeven voor de uitvoering
van het onderzoek (te ondertekenen door de directeur T&H);
2: proportionaliteitstoets, waarin de proportionaliteit van het
toezichtbezoek in zijn algemeenheid wordt getoetst (te
ondertekenen door de portefeuillehouder T&H);
3: analyse verwerking medische persoonsgegevens, daarin de
noodzaak van verwerking van medische persoonsgegevens wordt
beoordeeld (te ondertekenen door directeur T&H).

1: Opdracht
Op grond van het Handboek Toezicht (hst. 3.5.4.4.) is goedkeuring
vereist van de directeur T&H voor een bedrijfsbezoek
(toezichtonderzoek ter plaatse). Ondertekening van deze opdracht
behelst een dergelijke goedkeuring.
Aanleiding, relevante achtergronden, feiten en omstandigheden
Al geruime tijd doet de NZa onderzoek naar het fenomeen dat de
behandeling van werkgerelateerde burn-out klachten gedeclareerd
wordt bij een zorgverzekeraar terwijl hier sprake is van zorg die
niet behoort tot het basispakket.1 Over een specifieke
zorgaanbieder (HSK) werden eind 2014 en in 2015 meerdere
meldingen (van een melder) ontvangen. De NZa is na een
uitgebreid vooronderzoek een boetetraject gestart. Eind September
2016 is het toezichtrapport waarin geconstateerd wordt dat HSK
artikel 35 Wmg heeft overtreden overgedragen aan JZ. Op 16 april
2018 is het boetebesluit ondertekend en is er een boete van
400.000 euro opgelegd door de RvB. Dit besluit is ook gepubliceerd
op de website van de NZa.
Gedurende het onderzoek naar HSK heeft de NZa meerdere
meldingen gekregen over soortgelijke gevallen. Nu de boete aan
HSK is opgelegd is ook het moment daar om nader onderzoek te
doen naar de andere gevallen om te kunnen vaststellen of hier
mogelijk sprake is van een sectorbreed probleem. In eerste
instantie is er een bureauonderzoek uitgevoerd middels dataanalyse en internetonderzoek en zijn de betreffende meldingen
geanalyseerd.

1 Tenzij de zorg verleend wordt door de huisarts of POH.
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Vermoedelijke overtrading
Op grand van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is iedere Nederlandse
ingezetene verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De
verzekerde ontleent het recht op zorg aan de zorgverzekering.
Sinds 1 januari 2008 behoort curatieve ofwel geneeskundige
geestelijke gezondheidszorg (ggz) tot de te verzekeren prestaties
van de Zvw.

De inhoud en omvang van de te verzekeren prestaties is
uitgewerkt in het Besluit zorgverzekering. De inhoud van de
prestatie geneeskundige zorg is nader geregeld in artikel 2.4
Besluit zorgverzekering ( Geneeskundige zorg omvat zorg zoals
huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen en
verloskundigen die plegen te bieden (...) )¦ Bij ministeriele regeling
kunnen vormen van zorg worden uitgezonderd. In artikel 2.1,

onderdeel i, van de Regeling zorgverzekering is, sinds 1 januari
2013, bepaald dat onder geneeskundige zorg in de zin van artikel
2.4 Besluit Zorgverzekering niet valt: hulp bij werk- en
relatieproblemen.
De achtergrond van de uitzondering is te vinden in het rapport
Geneeskundige GGZ (deel 1) van het toenmalige College voor
Zorgverzekeringen (CVZ), thans Zorginstituut Nederland, van 6
april 2012. In dit rapport heeft CVZ op een rij gezet wat wel en wat
niet onder de geneeskundige ggz valt. Om te bevorderen dat
gepast gebruik plaatsvindt en alleen zorg ordt vergoed die
verzekerd is heeft het CVZ voorgesteld hulp bij werk- en
relatieproblemen, die al niet onder de geneeskundige ggz viel,
expliciet uit te zonderen. CVZ heeft daarnaast ook expliciet
aangegeven dat om aanspraak te kunnen maken op
geneeskundige ggz er sprake moet zijn van een stoornis. 2

2 Op deze website kunnen patienten een referentie schrijven over hun
zorgaanbieder.
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Om te beoordelen of er sprake is van een stoornis wordt gekeken
naar de DSM-IV-TR.3 Dit handbook bevat een overzicht van alle
geclassificeerde psychische stoornissen.4 Overigens wordt de
behandeling vanuit de geneeskundige ggz van enkele stoornissen
die genoemd zijn in de DSM niet vergoed vanuit de
basisverzekering. De bekendste uitzondering is de
aanpassingsstoornis (artikel 2.1, onderdeel h, van de Regeling
zorgverzekering).

Vanaf 2008 is de DBC5-systematiek ingevoerd voor de
geneeskundige ggz. Zorgaanbieders van geneeskundige ggz
brengen tarieven voor afgesloten DBC s in rekening aan de
zorgverzekeraars op basis van de vastgestelde productstructuur en
bijbehorende tarieven. Vanaf 2014 wordt overigens een
onderscheid gemaakt tussen 'generalistische basis ggz en
'gespecialiseerde ggz . Voor de generalistische basis ggz gelden
kort gezegd vier integrale prestaties; Generalistische Basis ggz
kort, middel, intensief en chronisch. Voor de gespecialiseerde ggz
geldt de DBC-systematiek.
Of er aanspraak is op vergoeding vanuit het basispakket zoals
hiervoor nader omschreven in de Zorgverzekeringswet, Besluit
zorgverzekering en Regeling zorgverzekering en de duidingen van
het Zorginstituut Nederland, is voor de generalistische basis ggz
dan wel de gespecialiseerde ggz hetzelfde. In de nadere regel
gespecialiseerde ggz6 is expliciet bepaald dat het niet is toegestaan
om zorg die iet tot het basispakket behoort, in rekening te
brengen als zorg die tot het basispakket hoort. In de nadere regel
Generalistische basis-ggz7 is vervolgens bepaald dat een
vermoeden van een tot het verzekerde pakket behorende DSM
stoornis een noodzakelijke voorwaarde is voor toegang tot de
verzekerde generalistische basis-ggz. Voor behandeling in de
verzekerde generalistische basis-ggz dient een stoornis aanwezig
te zijn.
3 Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition,
DSM-IV-TR, American Psychiatric Association Washington, DC
4 NB: per 1 januari 2017 worden de verzekerde aanspraken geneeskundige
zorg geduid en uitgelegd op grand van een nieuw handboek DS -5. Voor
de registratie en bekostiging in de gespecialiseerde ggz moet de DS -5
diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose.
5 Diagnose Behandel Combinatie.
6 NR/REG-1803a (geldt van 01-04-2018 tot heden) en zie NR/REG-1803

(geldt van 01-01-2018 tot 01-04-2018) en NR/REG-1734 (geldt in 2017)
en R/CU (geldt in 2016). En zie ook de beleidsregels 'Prestaties en
tarieven in de gespecialiseerde ggz': BR/REG-18191 (geldt van 01-01-2018

tot heden), BR/REG-17160 (geldt van in 2017) en BR/CU-5138 (geldt in
2016).
7 NR/REG- 1804 (geldt van 01-01-2018 tot heden) en zie R/REG-1735

(geldt in 2017) en NR/CU-732 (geldt in 2016). En zie ook de beleidsregels
'Generalistische basis-ggz', BR-REG-18121 (geldt van 01-01-2018 tot

heden), BR/REG-17161 (geldt in 2017) en BR/CU-7158 (geldt in 2016).
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De NZa heeft in tariefbeschikkingen maximum tarieven vastgesteld
voor zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz of generalistische
basis ggz verlenen.8

artikel
Het vermoeden bestaat dat
35 van de Wmg overtreedt door de behandeling van
werkgerelateerde klachten en of behandeling van een burn-out te
kwalificeren als een DSM-stoornis en deze behandeling ten
onrechte gedeclareerd is bij de zorgverzekeraar. Mocht dit niet
kunnen worden afgeleid uit de administratie dan is deze niet op
orde en wordt waarschijnlijk artikel 36 van de Wmg overtreden.
Derhalve is het doel onderzoek ook gericht op overtreding van dit
artikel.

Ten einde dit vermoeden vast te stellen zal door de
toezichthouders in kaart gebracht worden wat de werkwijze is en
of deze werkwijze structureel is. Tijdens het toezichtbezoek .

. Ten einde dit vast te stellen zullen wij een deskundige
de dossiers laten beoordelen. Pas als vast staat dat ten onrechte is
uitgegaan van een DSM-stoornis kan geconstateerd worden dat ten
onrechte een tarief voor een prestatie in de generalistische basisggz dan wel een dbc in rekening gebracht is.
Doel onderzoek
De meest effectieve manier om bovengenoemde controle te doen
is door het afleggen van een toezichtbezoek bij
We zullen bij de aanvang van het toezichtbezoek aan
/olgende tekst verstrekken:
Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of [...], in de periode
van 1 januari 2016 tot <<datum toezichtbezoek>>, artikel 35 dan
wel artikel 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
overtreedt in relatie tot de van toepassing zijnde
registratieverplichtingen en dedaratievoorschriften uit de nadere

Zie voor de tariefbeschikking 'Generalistische basis-ggz ; TB/REG-18608
(geldt van 01-01-2018 tot heden), TB/REG-17613-02 (geldt in 2017) en
TB/CU-7117-04 (geldt in 2016) en voor de tariefbeschikking
'Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg ; TB/REG-18606-01 (geldt

van 1 januari 2018 tot heden), TB/REG-17600-05 (geldt in 2017) en
TB/CU-5079 (geldt in 2016).
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regels ('Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of
'Generalistische basis-ggz) en de tariefbeschikking
('Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of
'Generalistische basis-ggz)."
Daarvoor zal worden nagegaan of [...] niet ten onrechte

behandelingen voor zorg die niet tot het basispakket behoort
(onverzekerde zorg) heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In
ieder geval zal onderzocht worden of de behandeling van
werkgerelateerde klachten of de behandeling van een
(werkgerelateerde) burn-out ais een stoornis in de zin van de DSM
middels een dbc of een van de prestaties in de basis ggz ten laste
gebracht is van het basispakket.
Hierbij geef ik opdracht tot uitvoering van het toezichtonderzoek
ter plaatse.

Datum:

directeur Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
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2; Proportionaliteitstoets (Proportionaliteit en subsidiariteit
ingezette middelen)
Op grond van het Handboek Toezicht (Bijlage 01.01, label
Overzicht Besluitvorming ) wordt de proportionaliteit van het
toezichtonderzoek ter plaatse getoetst door de portefeuillehouder
T&H. De ondertekening van dit gedeelte voorziet in de vereiste
toets.

Aankondiging
In casu is er sprake van
Het
toezichtbezoek wordt enige dagen van tevoren aanaekondigd.
Tijdens de aankondiging wordt met besproken
hoe toezichthouders van de NZa zo onopvallend mogelijk hun werk
bij kunnen verrichten, althans dat voor patienten en
overige bezoekers zo min mogelijk duidelijk zal zijn dat een
toezichtonderzoek gaande is. Zoals gebruikelijk bij onderzoeken
van de NZa ter plaatse zal reeds tijdens de telefonische
aankondiging worden verzocht om een aparte ruimte waar de
toezichthouders van de NZa hun werkzaamheden kunnen
verrichten. Door het aankondigen van het toezichtbezoek
voorafgaand aan het toezichtbezoek kan lit
eigen beweging ervoor kiezen patientcontacten op de dagen van
het toezichtbezoek te laten vervallen of kan in overleg besloten
worden dat het toezichtbezoek enkele dagen verschoven wordt. Bij
de aankondiging zal de NZa echter duidelijk maken dat het
toezichtbezoek de reguliere behandeling patientcontacten niet zal
hinderen en dat deze in beginsel altijd voorrang zullen hebben
boven contacten met toezichthouders van de NZa.
Keuze voor het middel
Er staan de toezichthouders van de NZa geen minder vergaande en
tevens beproefde methoden ter beschikking waarmee het
onderzoek kan worden gedaan dat even effectief is als het afleggen
van een toezichtbezoek.
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Ten aanzien van het verwerken van medische persoonsgegevens
zullen toezichthouders worden aangewezen om inzage te
verkrijgen in deze gegevens (zie hieronder nader). De inzage in
deze gegevens is nodig om te kunnen constateren of al dan niet
sprake is van overtreding van artikel 35 juncto 36 Wmg.
Vervolgstappen na het toezichtbezoek
Aan het einde van het toezichtbezoek zal een eindgesprek
plaatsvinden. Zoals hierboven reeds opgemerkt zal naderhand een
deskundige de geselecteerde medische dossiers beoordelen en ligt
het niet voor de hand dat er reeds bevindingen tijdens het
eindgesprek kunnen worden besproken. Uiteraard wordt wel
besproken at de toezichthouders hebben geconstateerd en wordt
uitleg gegeven over het vervolgonderzoek. Ook zal aangegeven
worden op welke termijn een reactie tegemoet gezien kan worden.
Pas nadat de deskundige de dossiers beoordeeld heeft kan
daadwerkelijk geconstateerd worden of er sprake is van een
overtreding. Indien daarvan sprake is moet beoordeeld worden
welke maatregel passend is. Hierbij is van belang dat dit
toezichtbezoek de eerste in een reeks van drie is die wellicht
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opgevolgd wordt door nog een reeks. De afdoening is ook
afhankelijk van de uitkomsten van de andere controles.
Noodzaak en proportionaliteit van het inzien van gevoelige,
identificerende en/of medische gegevens
De NZa is op grand van artikel 65 Wmg voor het toezicht op de
naleving van artikel 35 en artikel 36 Wmg bevoegd tot het
vorderen van inzage in medische persoonsgegevens (daaronder
begrepen identificerende gegevens). Artikel 60 Wmg beschrijft wat
onder deze gegevens moet worden verstaan. Onder identificerende
gegevens worden naam, adres, woonplaats, postadres,

geboortedatum, geslacht en administratieve gegevens (waaronder
bankrekeningnummers) verstaan. Onder medische
persoonsgegevens worden verstaan gegevens betreffende de
gezondheid als bedoeld in artikel 21 Wet bescherming
persoonsgegevens.

Voor het toezichtonderzoek zal worden gewerkt met de minst
privacygevoelige gegevens die voor het doel van het
toezichtonderzoek toereikend zijn. Voor het kunnen vaststellen van
een overtrading van de artikel 35 en artikel 36 Wmg zoals die in dit
onderzoek wordt onderzocht (zie hiervoor) is het noodzakelijk om
inzage te vorderen in medische persoonsgegevens. De inzage in de
medische dossiers is nodig om na te gaan of
behandelingen voor zorg die niet tot het basispakket behoren heeft
gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiertoe zal in het medisch
dossier moeten worden nagegaan of de diagnose correct is. Dit
betekent dat inzage in medische dossiers van patienten moet
plaatsvinden en dat deze mogelijk moeten worden
gekopieerd/ingescand. De vermoedelijke overtrading kan niet op
een andere wijze vastgesteld worden.
Met de afweging dat er geen lichter alternatief is om het
onderzoekdoel te bereiken geeft de NZa invulling aan het
proportionaliteitsvereiste.
Conclusie
Op basis van de hierboven verstrekte informatie acht ik het
noodzakelijk en proportioneel, in de zin van artikel 5:13 Awb, om
het hiervoor beschreven toezichtbezoek te verrichten.
Voor een eventuele wijziging/uitbreiding van het doel van het
toezichtbezoek dient na beoordeling daarvan een Uitbreiding
onderzoeksdoel te worden opgesteld door de directeur T&H.
Datum:

Raad van Bestuur

Nederlandse Zorgautoriteit
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3; Analyse verwerking medische persoonsgegevens
Tijdens en na afloop van het toezichtbezoek zullen medewerkers
van de NZa inzage verkrijgen in medische persoonsgegevens. Op
basis van de NZa brede Procesbeschrijving medische
persoonsgegevens (maart 2012) beslist de directeur T&H (zie
werkwijze 2) of verwerking van de medische persoonsgegevens
plaats zal vinden (zie hierna m.b.t. opschaling). In de volgende
tabel wordt aangegeven welke medewerkers de directeur T&H
aanwijst voor de inzage in medische persoonsgegevens.

Stap en
werkzaamheid

Verwerking
medische
gegevens
categorie

Welke personen voeren deze

werkzaamheid uit en kunnen
daartoe de genoemde medische
gegevens verwerken?

1), 2) of 3)
nodig?
Fase A Voorh reidina
Voorbereiding onderzoek

Fase B Toezichtbezoek
Nadere selectie, in

3)

ontvangstnemen,
kopieren/downloaden,
ervoeren
(

'

'

'

Verdere verwerking

r
Opslaan, anonimiseren,
ersleutelen, kopieren

3)
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Matchen/vergelijken,
3)
dossiers en facturen,
nagaan welke prestatie en
welk tarief in rekening is
gebracht.

Casusanaiyses

2)

'

,
1

,

-

(

i

1

O

Opmaken en goedkeuren

2)

Indien dit noodzakeliik bliikt e ziin

sanctiebesluit (niet zijnde

later aanwiizen.

een

Secretariaat T&H
Adviseurs van JZ
Adviseurs van Beleidsdirecties
Eventueel externe adviseurs

boetebesluit)/boeterapport

(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
ersoonsgegevens genoemd worden in
die documenten.)
Besluitvorming in geval van 2)
een boete

Indien dit noodzakeliik bliikt te ziin
later aanwiizen.

Medewerkers JZ oetefase
RvB-leden
Directeur T&H
RvB-adviseurs
Medewerkers onderzoek
Eventueel externe adviseurs
(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
persoonsgegevens genoemd worden in
die documenten.)

10 / 11

OpdracSit,. nal se verwerking persoonsgegevens en

proportiorialit itstoels loezichtbezoek
Ne erlandse

Zargautorifeit

Procedures

2) of 3)

Indien dit noodzakeliik bliikt te ziin
later aanwiizen.
Medewerkers JZ
Medewerkers directie T&H
(onderzoekers)
Eventueel externe adviseurs
(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
persoonsgegevens genoemd worden in
die documenten.)
Rechtelfjke instanties.
3) alleen indien voor procedure
noodzakelijk, waarbij inzage beperkt is
ot personen die de werkzaamheden
waarvoor de info nodig is uitvoeren.

Datum:

directeur Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Inderdaad

woensdag 5 december 2018 08:55
RE: Spasskaya III

?n ook

eeft de tekst inmiddels aangepast

Van: I
Verzonden: dinsdag 4 december 2018 17:20
Aan:

Onderwerp: Re: Spasskaya 111

Dat hebben we dan in ieder geval bereikt:)

Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer

Op 4 december 2018 om 16:15:50 GET schreef
| De tekst is weggehaald
i

Nederlandse
Zorga toritest

Verslag van ambtshandelingen
Zaaknaam: Spasskaya I

Toezichtbezoek

Onderwerp:

Doel onderzoek: Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of

in

de periode van 1 januari 2016 tot 15 november 2018, artikel
35 dan wel artikel 36 Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) overtreedt in relatie tot de van toepassing zijnde
registratieverplichtingen en declaratievoorschriften uit de

nadere regels ('Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
en/of 'Generalistische basis-ggz) en de tariefbeschikking
('Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of
'Generalistische basis-ggz).
Daarvoor zal worden nagegaan of :en onrechte

behandeiingen voor zorg die niet tot het basispakket behoort
(onverzekerde zorg) heeft gedeclareerd bij de
zorgverzekeraar. In ieder geval zal onderzocht worden ofde

behandeling van werkgerelateerde klachten of de behandeling
van een (werkgerelateerde) burn-out als een stoornis in de zin

van de DSM middels een dbc of een van de prestaties in de
basis ggz ten laste gebracht is van het basispakket.

Onderneming
Datum

: 15 november 2018

Toezichthouders
op grond van het Besluit organ satie,
Wij,
mandaat, volmacht en machtiging NZa ingevolge artikel 72 van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg) aangewezen als zijnde belast met het
toezicht op de naleving van het bij die wet bepaalde, verklaren het navolgende:
Locatie

Op donderdag 15 november 2018 bevonden wij ons op het adres
alwaar de onderneming is gevestigd.

Vergezelling
Bij het onderzoek warden wij vergezeld door de volgende ambtenaren van de
Nederlandse Zorgautoriteit:
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Aankondiging
Het betreffende bezoek is op donderdag 8 november 2018 telefonisch bij de
onderneming aangekondigd.

Legitimatie
Bij het startgesprek met op locatie
legitimeerden

wij,

ons

aan

als toezichthouders van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Omschrijving onderzoek

Tijdens het startgesprek is in kennis gesteld van de
omschrijving van het doel van het onderzoek.

Bevoegdheden en medewerkingsplicht
Door mij, is gewezen op het feit dat het onderzoek plaatsvindt op
basis van de bevoegdheden als opgenomen in de Awb, met name in de artikelen

5:15 tot en met 5:19 Awb. Tevens werd door mij medegedeeld dat er daarbij op
grond van artikei 61 Wmg een verplichting tot medewerking geldt.
Rechtsbijstand
werd niet bijgestaan door een advocaat.
Onderzoek in medische dossiers
Door ons werd inzage verkregen in een selectie van de medische dossiers van

Aan het eind van het toezichtbezoek zijn 5 medische dossiers gevorderd
voor nader onderzoek.

Sluiting bedrijfsonderzoek
Op 15 november 2018 omstreeks 15:40 verlieten wij het pand.

Slot
Aldus ieder voor z jn/haar eigen bevindingen naar waarheid opgemaakt, te Utrecht
op 19 november 2018.

i
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an:

Verzonden: donderdag 15 november2018 17:06
Aan:
Onderwerp: Contact NZa

Hoog

Urgentie:

Geachte
Gisteren en vandaag heb ik u geprobeerd telefonisch te bereiken, maar helaas heb ik u niet te pakken kunnen
krijgen.
Wilt u mij alstublieft zsm terugbellen op in verband met een uit te voeren controle? Ik heb ook een
berichtop uw voicemail achtergelaten.
Met vriendelijke greet.

Nederlandse

Zorgautoriteit

larkttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: nza.nl | W: www.nza.nl

1

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 7 november 2018 16:49

CC:
Onderwerp:

FW: crm check ggz controles

Zie hieronder de bevindingen van ibt CRM-onderzoek.
Geen hele spannende zaken,

'' f , i i- v \[r

Van:

Verzonden: dinsdag 6 november 2018 13:43
Aan:

Onderwerp: crm check ggz controles

Bijgaand ontvang je de (link naar) de crm check betreffende instellingen ggz controles in november. Het zijn de
onderste drie regels d.d. 6 november 2018.
Met vriendelijke groet,

'W
Netted anctee
Zorgautoriteft

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlan se Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 : « g za.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

1
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Omschrijving doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of
in de periode van 1 januari
2016 tot 22 november 2018, artikel 35 dan wel artikel 36 Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) overtreedt in relatie tot de van toepassing zijnde
registratieverplichtingen en declaratievoorschriften uit de nadere regels
('Gespecialiseerde geesteiijke gezondheidszorg en/of 'Generalistische basisggz ) en de tariefbeschikking ('Gespecialiseerde geesteiijke gezondheidszorg'
en/of 'Generalistische basis-ggz').
Daarvoor zal worden nagegaan of v
ten onrechte behandelingen voor zorg die ,.ic«. lul ei oasispaKKet

behoort (onverzekerde zorg) heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In ieder
geval zal onderzocht worden of de behandeling van werkgerelateerde klachten
of de behandeling van een (werkgerelateerde) burn-out als een stoornis in de zin
van de DSM middels een dbc of een van de prestaties in de basis ggz ten laste
gebracht is van het basispakket.
Datum:

Tijdstip:

Ruimte voor eventuele uitbreiding doel onderzoek

Datum
uitbreiding:

Tijdstip
uitbreiding:

Opdracht, analyse verw rking persoo sgegevens en
proportio alileitstoets toezichtbezoek

Datum van het toezichtbezoek: week 47 of 48
Te bezoeken zorgaanbieder(s):
Naam toezichtbezoek: Spasskaya II

Inleiding
Dit document bevat de noodzakelijke goedkeuring voor het
uitvoeren van een toezichtbezoek in de vorm van een controle in
de sector geestelijke gezondheidszorg (hierna: het
toezichtbezoek). Het document bestaat uit drie delen:
1: opdracht, waarin de opdracht wordt gegeven voor de uitvoering
van het onderzoek (te ondertekenen door de directeur T&H);
2: proportionaliteitstoets, waarin de proportionaliteit van het
toezichtbezoek in zijn algemeenheid wordt getoetst (te
ondertekenen door de portefeuillehouder T&H);
3: analyse verwerking medische persoonsgegevens, daarin de
noodzaak van verwerking van medische persoonsgegevens wordt
beoordeeld (te ondertekenen door directeur T&H).

1: Opdracht
Op grond van het Handboek Toezicht (hst. 3.5.4.4.) is goedkeuring
vereist van de directeur T&H voor een bedrijfsbezoek
(toezichtonderzoek ter plaatse). Ondertekening van deze opdracht
behelst een dergelijke goedkeuring.
Aanleiding, relevante achtergronden, feiten en omstandigheden
Al geruime tijd doet de NZa onderzoek naar het fenomeen dat de
behandeling van werkgerelateerde burn-out klachten gedeclareerd
wordt bij een zorgverzekeraar terwijl hier sprake is van zorg die
niet behoort tot het basispakket.1 Over een specifieke
zorgaanbieder (HSK) werden eind 2014 en in 2015 meerdere
meldingen (van een melder) ontvangen. De NZa is na een
uitgebreid vooronderzoek een boetetraject gestart. Eind September
2016 is het toezichtrapport waarin geconstateerd wordt dat HSK
artikel 35 Wmg heeft overtreden overgedragen aan JZ. Op 16 april
2018 is het boetebesluit ondertekend en is er een boete van
400.000 euro opgelegd door de RvB. Dit besluit is ook gepubliceerd
op de website van de NZa.
Gedurende het onderzoek naar HSK heeft de NZa meerdere
meldingen gekregen over soortgelijke gevallen. Nu de boete aan
HSK is opgelegd is ook het moment daar om nader onderzoek te
doen naar de andere gevallen om te kunnen vaststellen of hier
mogelijk sprake is van een sectorbreed probleem. In eerste
instantie is er een bureauonderzoek uitgevoerd middels dataanalyse en internetonderzoek en zijn de betreffende meldingen
geanalyseerd.
1 Tenzij de zorg verleend wordt door de huisarts of POH.
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3 Bij het onderzoek naar HSK kwam naar voren dat de 'ongedifferentieerde
somatoforme stoornis gehanteerd werd om de behandeling van mensen
met burn out klachten te declareren.

2/12

Jrachti, anaSa a

i rsL'tfns 'aya eris

y-i wp s tsa cs 1 ! ii; io aKf 11»esi Eifc i ao 1:
•Neclerfandse

Zargautoriieit

Vermoedelijke overtrading
Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is iedere Nederlandse
ingezetene verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De
verzekerde ontleent het recht op zorg aan de zorgverzekering.
Sinds 1 januari 2008 behoort curatieve ofwel geneeskundige
geestelijke gezondheidszorg (ggz) tot de te verzekeren prestaties
van de Zvw.

De inhoud en omvang van de te verzekeren prestaties is
uitgewerkt in het Besluit zorgverzekering. De in oud van de
prestatie geneeskundige zorg is nader geregeld in artikel 2.4
Besluit zorgverzekering ( Geneeskundige zorg omvat zorg zoals
huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen en
verloskundigen die plegen te bieden (...) )¦ Bij ministeriele regeling
kunnen vormen van zorg worden uitgezonderd. In artikel 2.1,

onderdeel i, van de Regeling zorgverzekering is, sinds 1 januari
2013, bepaald dat onder geneeskundige zorg in de zin van artikel
2.4 Besluit Zorgverzekering niet valt: hulp bij werk- en
relatieproblemen.
De achtergrond van de uitzondering is te vinden in het rapport
Geneeskundige GGZ (deel 1) van het toenmalige College voor
Zorgverzekeringen (CVZ), thans Zorginstituut Nederland, van 6
april 2012. In dit rapport heeft CVZ op een rij gezet wat wel en wat
niet onder de geneeskundige ggz valt. Om te bevorderen dat
gepast gebruik plaatsvindt en alleen zorg wordt vergoed die
verzekerd is heeft het CVZ voorgesteld hulp bij werk- en
relatieproblemen, die al niet onder de geneeskundige ggz viel,
expliciet uit te zonderen. CVZ heeft daarnaast ook expliciet
aangegeven dat om aanspraak te kunnen maken op
geneeskundige ggz er sprake moet zijn van een stoornis.
Om te beoordelen of er sprake is van een stoornis wordt gekeken
naar de DSM-IV-TR.5 Dit handboek bevat een overzicht van alle
geclassificeerde psychische stoornissen.6 * Overigens wordt de
behandeling vanuit de geneeskundige ggz van enkele stoornissen
die genoemd zijn in de DSM niet vergoed vanuit de
basisverzekering. De bekendste uitzondering is de
aanpassingsstoornis (artikel 2.1, onderdeel h, van de Regeling
zorgverzekering).

5 Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition,
DSM-IV-TR, American Psychiatric Association Washington, DC
6 IMB: per 1 januari 2017 worden de verzekerde aanspraken geneeskundige
zorg geduid en uitgelegd op grond van een nieuw handboek DS -5. Voor
de registratie en bekostiging in de gespecialiseerde ggz moet de DSM-5
diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose.
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Vanaf 2008 is de DBC7-systematiek ingevoerd voor de
geneeskundige ggz. Zorgaanbieders van geneeskundige ggz
brengen tarieven voor afgesloten DBC s in rekening aan de
zorgverzekeraars op basis van de vastgestelde productstructuur en
bijbehorende tarieven. Vanaf 2014 wordt overigens een
onderscheid gemaakt tussen 'generalistische basis ggz en
'gespecialiseerde ggz . Voor de generalistische basis ggz gelden
kort gezegd vier integrale prestaties; Generalistische Basis ggz
kort, middel, intensief en chronisch. Voor de gespecialiseerde ggz
geldt de DBC-systematiek.
Of er aanspraak is op vergoeding vanuit het basispakket zoals
hiervoor nader omschreven in de Zorgverzekeringswet, Besluit
zorgverzekering en Regeling zorgverzekering en de duidingen van
het Zorginstituut Nederland, is voor de generalistische basis ggz
dan wel de gespecialiseerde ggz hetzelfde. In de nadere regel
gespecialiseerde ggz8 is expliciet bepaald dat het niet is toegestaan
om zorg die niet tot het basispakket behoort, in rekening te
brengen als zorg die tot het basispakket hoort. In de nadere regel
Generalistische basis-ggz9 is vervolgens bepaald dat een
vermoeden van een tot het verzekerde pakket behorende DSM
stoornis een noodzakelijke voorwaarde is voor toegang tot de
verzekerde generalistische basis-ggz. Voor behandeling in de
verzekerde generalistische basis-ggz dient een stoornis aanwezig
te zijn. De NZa heeft in tariefbeschikkingen maximum tarieven
vastgesteld voor zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz of
generalistische basis ggz verlenen.10

Mocht dit niet
kunnen worden afgeleid uit de administratie dan is deze niet op
orde en wordt waarschijnlijk artikel 36 van de Wmg overtreden.
7 Diagnose Behandel Combinatie.
8 md/Di=r2_-i
on(geldt
-. / w-,
. ni_n
NR/REG-1803a
van
01-04-2018 tot heden) en zie NR/REG-1803 (geldt van

01-01-2018 tot 01-04-2018) en NR/REG-1734 (geldt in 2017) en NR/CU (geldt in
2016) . En zie ook de beleidsregels 'Prestaties en tarieven in de gespecialiseerde ggz :

BR/REG-18191 (geldt van 01-01-2018 tot heden), BR/REG-17160 (geldt van in 2017)
en BR/CU-5138 (geldt in 2016).
9 NR/REG- 1804 (geldt van 01-01-2018 tot heden) en zie NR/REG-1735 (geldt in
2017) en NR/CU-732 (geldt in 2016). En zie ook de beleidsregels 'Generalistische
basis-ggz , BR-REG-18121 (geldt van 01-01-2018 tot heden), BR/REG-17161 (geldt in

2017) en BR/CU-7158 (geldt in 2016).
10 Zie voor de tariefbeschikking 'Generalistische basis-ggz'; TB/REG-18608 (geldt van

01-01-2018 tot heden), TB/REG-17613-02 (geldt in 2017) en TB/CU-7117-04 (geldt in
2016) en voor de tariefbeschikking 'Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg';

TB/REG-18606-01 (geldt van 1 januari 2018 tot heden), TB/REG-17600-05 (geldt in
2017) en TB/CU-5079 (geldt in 2016).
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Derhalve is het doel onderzoek ook gericht op overtreding van dit
artikel.
Ten einde dit vermoeden vast te stellen zal door de
toezichthouders in kaart gebracht worden wat de werkwijze is en
of deze werkwiize structureel is.

I

J. Ten einde dit vast te stellen zullen wij een deskundige
de dossiers laten beoordelen. Pas als vast staat dat ten onrechte is
uitgegaan van een DSM-stoornis kan geconstateerd worden dat ten
onrechte een tarief voor een prestatie in de generalistische basisggz dan wel een dbc in rekening gebracht is.
Doel onderzoek
De meest effectieve manier om bovengenoemde controle te doen
is door het afleggen van een toezichtbezoek bij
We zullen bij de aanvang van het
toezichtbezoek aan
2 volgende tekst
verstrekken:
Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of in de peri ode
van 1 januari 2016 tot <<datum toezichtbezoek>>, artikel 35 dan
wel artikel 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
overtreedt in relatie tot de van toepassing zijnde
registratieverplichtingen en dedaratievoorschriften uit de nadere
regels ('Gespedaiiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of
'Generalistische basis-ggz) en de tariefbeschikking
('Gespedaiiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of
'Generalistische basis-ggz).
Daarvoor zal worden nagegaan of [...] niet ten onrechte

behandelingen voor zorg die niet tot het basispakket behoort
(onverzekerde zorg) heeft gededareerd bij de zorgverzekeraar. In
ieder geval zal onderzocht worden of de behandeling van
werkgerelateerde klachten of de behandeling van een
(werkgereiateerde) burn-out als een stoornis in de zin van de DSM
middels een dbc of een van de prestaties in de basis ggz ten laste
gebracht is van het basispakket.
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Hierbij geef ik opdracht tot uitvoering van het toezichtonderzoek
ter plaatse.

Datum:

directeur Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
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2: Proportionaliteitstoets (Proportionaliteit en subsidiariteit
ingezette middelen)
Op grand van het Handboek Toezicht (Bijlage 01.01, label
Overzicht Besluitvorming ) word de proportionaliteit van het
toezichtonderzoek ter plaatse getoetst door de portefeuillehouder
T&H. De ondertekening van dit gedeelte voorziet in de vereiste
toets.

Aankondiging
In casu is er sprake van

Het toezichtbezoek
wordt enige dagen van tevoren aangekondigd. Tijdens de
aankondiging wordt met ¦ besproken hoe
toezichthouders van de NZa zo onopvallend mogelijk hun werk bij
kunnen verrichten, althans dat voor
patienten en overige bezoekers zo min mogelijk duidelijk zal zijn
dat een toezichtonderzoek gaande is. Zoals gebruikelijk bij
onderzoeken van de NZa ter plaatse zal reeds tijdens de
telefonische aankondiging worden verzocht om een aparte ruimte
waar de toezichthouders van de NZa hun werkzaamheden kunnen
verrichten. Door het aankondigen van het toezichtbezoek
voorafgaand aan het toezichtbezoek kan uit
eigen beweging ervoor kiezen patientcontacten op de dagen van
het toezichtbezoek te laten vervallen of kan in overleg besloten
worden dat het toezichtbezoek enkele dagen verschoven wordt. Bij
de aankondiging zal de NZa echter duidelijk maken dat het
toezichtbezoek de reguliere behandeling patientcontacten niet zal
hinderen en dat deze in beginsel altijd voorrang zullen hebben
boven contacten met toezichthouders van de NZa.
Keuze voor het middel
Er staan de toezichthouders van de NZa geen minder vergaande en
tevens beproefde methoden ter beschikking waarmee het
onderzoek kan worden gedaan dat evpn pffprt-ipf ic aic h«r aflpngen
van een toezichtbezoek.

t
1
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Ten aanzien van het verwerken van medische persoonsgegevens
zullen toezichthouders worden aangewezen om inzage te
verkrijgen in deze gegevens (zie hieronder nader). De inzage in
deze gegevens is nodig om te kunnen constateren of al dan niet
sprake is van overtreding van artikel 35 juncto 36 Wmg.
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Vervolgstappen na het toezichtbezoek
Aan het einde van het toezichtbezoek zal een eindgesprek
plaatsvinden. Zoals hierboven reeds opgemerkt zal naderhand een
deskundige de geselecteerde medische dossiers beoordelen en ligt
het niet voor de hand dat er reeds bevindingen tijdens het
eindgesprek kunnen worden besproken. Uiteraard wordt wel
besproken wat de toezichthouders hebben geconstateerd en wordt
uitleg gegeven over het vervolgonderzoek. Ook zal aangegeven
worden op welke termijn een reactie tegemoet gezien kan worden.
Pas nadat de deskundige de dossiers beoordeeld heeft kan
daadwerkelijk geconstateerd worden of er sprake is van een
overtreding. Indien daarvan sprake is moet beoordeeld worden
welke maatregel passend is. Hierbij is van belang dat dit
toezichtbezoek de tweede in een reeks van drie is die wellicht
opgevolgd wordt door nog een reeks. De afdoening is ook
afhankelijk van de uitkomsten van de andere controles.
Noodzaak en proportionaliteit an het inzien van gevoelige,
identificerende en/of medische gegevens
De NZa is op grand van artikel 65 Wmg voor het toezicht op de
naleving van artikel 35 en artikel 36 Wmg bevoegd tot het
vorderen van inzage in medische persoonsgegevens (daaronder
begrepen identificerende gegevens). Artikel 60 Wmg beschrijft wat
onder deze gegevens moet worden verstaan. Onder identificerende
gegevens worden naam, adres, woonplaats, postadres,

geboortedatum, geslacht en administratieve gegevens (waaronder
bankrekeningnummers) verstaan. Onder medische
persoonsgegevens worden verstaan gegevens betreffende de
gezondheid als bedoeld in artikel 21 Wet bescherming
persoonsgegevens.11

Voor het toezichtonderzoek zal worden gewerkt met de minst
privacygevoelige gegevens die voor het doel van het
toezichtonderzoek toereikend zijn. Voor het kunnen vaststellen van
een overtreding van de artikel 35 en artikel 36 Wmg zoals die in dit
onderzoek wordt onderzocht (zie hiervoor) is het noodzakelijk om
inzage te vorderen in medische persoonsgegevens. De inzage in de
medische dossiers is nodig om na te gaan of
i behandelingen voor zorg die niet tot het basispakket
behoren heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiertoe zal in
het medisch dossier moeten worden nagegaan of de diagnose
correct is. Dit betekent dat inzage in medische dossiers van
patienten moet plaatsvinden en dat deze mogelijk moeten worden
gekopieerd/ingescand. De vermoedelijke overtreding kan niet op
een andere wijze vastgesteld worden.

11 Inmiddels is de AVG van toepassing. In de AVG is een soortgelijke
bepaling op genomen. Dit doet voor de afweging of het inzien van
gevoelige identificerende en / of medische gegevens noodzakelijk en
proportioneel is niets af.
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Met de afweging dat er geen lichter alternatief is om het
onderzoekdoel te bereiken geeft de NZa invulling aan het
proportionaliteitsvereiste.
Conclusie
Op basis van de hierboven verstrekte informatie acht ik het
noodzakelijk en proportioneel, in de zin van artikel 5:13 Awb, om
het hiervoor beschreven toezichtbezoek te verrichten.
Voor een eventuele wijziging/uitbreiding van het doel van het
toezichtbezoek dient na beoordeling daarvan een Uitbreiding
onderzoeksdoel te worden opgesteld door de directeur T&H.
Datum:

Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

i»im1sin
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3: Analyse verwerking medische persoonsgegevens
Tijdens en na afloop van het toezichtbezoek zullen medewerkers
van de NZa inzage verkrijgen in medische persoonsgegevens. Op
basis van de NZa brede Procesbeschrijving medische
persoonsgegevens (maart 2012) beslist de directeurT&H (zie
werkwijze 2) of verwerking van de medische persoonsgegevens
plaats zal vinden (zie hierna m.b.t. opschaling). In de volgende
tabel wordt aangegeven welke medewerkers de directeurT&H
aanwijst voor de inzage in medische persoonsgegevens.

Stap en
werkzaamheid

erwerking Welke personen voeren deze
medische
werkzaamheid uit en kunnen
daartoe de genoemde medische
gegevens
categoric
gegevens verwerken?

1), 2) of 3)
nodig?
Fase A Voorbereidina
oorbereiding onderzoek

Fase B Toezichtbezoek
Nadere selectie, in

3>

ontvangstnemen,
kopieren/downloaden,
ervoeren

i
erdere verwerking

Opslaan, anonimiseren,

3)

versieutelen, kopieren

Matchen/vergelijken,
dossiers en facturen,

3)

1

nagaan welke prestatie en
welk tarief in rekening is
gebracht.

1
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Casusanalyses

2)
,

Opmaken en goedkeuren

2)

Indien dit noodzakeliik bliikt te ziin

sanctiebesluit (niet zijnde

later aanwi jzen.

een

Secretariaat T&H
Adviseurs van JZ
Adviseurs van Beleidsdirecties
Eventueel externe adviseurs

boetebesluit)/boeterapport

(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
persoonsgegevens genoemd worden in
die documenten.)
Besluitvorming in geval van 2)
een boete

Indien dit noodzakeliik bliikt te ziin
later aanwiizen.
Medewerkers JZ boetefase
RvB-leden
Directeur T&H
RvB-adviseurs
Medewerkers onderzoek
Eventueel externe adviseurs
(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
pers onsgegevens ge oemd worden in
die documenten.)

Procedures

2) of 3)

Indien dit noodzakeliik bliikt te ziin
later aanwiizen.

Medewerkers JZ
Medewerkers directie T&H
(onderzoekers)
Eventueel externe adviseurs
(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
persoonsgegevens genoemd worden in
die documenten.)
Rechtelijke instanties.
3) alleen indien voor procedure
noodzakelijk, waarbij inzage beperkt is
tot personen die de werkzaamheden
waarvoor de info nodig is uitvoeren.

Datum:

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
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Van:
Verzonden: donderdag 15 november2018 17:11
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Start controlereeks GGZ

Goedemiddag allemaal,
Hierbij een korte terugkoppeling van de eerste controle. Het toezichtbezoek is vandaag voorspoedig verlopen. We
hebben op locatie een gesprek gehad met en vervolgens verschillende dossiers bekeken waarvan
wij er vijf geselecteerd hebben voor nader onderzoek door een deskundige. Het persbericht dat vandaag door de
NZa is uitgedaan is door verschillende media (waaronder Skipr en het AD) opgepikt.
De komende twee weken vinden nog twee bezoeken plaats. Hierover informeren we jullie tzt weer.
Groet,

Van:

Verzonaen: donderdag 15 november 2018 09:01
Aan:
C:r

Onderwerp: Start controlereeks GGZ
Beste alien,
Zojuist zijn gestart met de controlereeks in de GGZ. De reeks bestaat uit drie bezoeken,
vandaag vindt het eerste onderzoek plaats.
Later deze ochtend zal er ook een persbericht uitgaan over de controles die we binnen de GGZ (gaan) uitvoeren.
Ik zal vandaag geen updates versturen, tenzij er echt belangrijke zaken te melden zijn. : zal jullie na afronding
van de reeks een update sturen.
Voor vandaag ben ik het aanspreekpunt op kantoor. Na vandaag kunnen jullie met vragen over de controles terecht

bij
Met vriendelijke groet,

Mederiandse

Zorgautoriteit

MarKnoe iLiiL e loezicnt zorgaanbieders

1

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: Onza.nl | W: www.nza.nl
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Verzonden: donderdag 22 november 2018 19:05
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Tweede controle in controlereeks GGZ

Beste alien,
Met tweede bezoek is ook goed verlopen. We hebben ook vandaag enkele dossiers geselecteerd voor nader
onderzoek door een deskundige en de praktijkeigenaar zal ons nog aanvullende gegevens verstrekken.

Volgende week staat het laatste bezoek gepland bij Op de dag van het bezoek zullen we jullie
informeren hierover.

Groet,

Van:
Verzonden: donaerdag 22 november 2018 13:58
Aan:' ' '

CC.

Onderwerp: T eede controle in controlereeks GGZ
Beste alien,
zijn net gestart met de tweede controle in de reeks. De controle van vandaa wordt

uitgevoerd bij

Ook vandaag ben ik weer het aanspreekpunt op kantoor.
Groet,

Van
Verzonden: donder an 1 n vember 2018 09:01
Aan:

CC:
Onderwerp: Start controlereeks GGZ
Beste alien,
Zojuist zijn Destart met de controlereeks in de GGZ. De reeks bestaat uit drie bezoeken,
vandaag vindt het eerste onderzoek plaats.
Later deze ochtend zal er ook een persbericht uitgaan over de controles die we binnen de GGZ (gaan) uitvoeren.

i

Ik zal vandaag geen updates versturen, tenzij er echt belangrijke zaken te melden zijn. zal jullie na afronding
van de reeks een update sturen.
Voor vandaag ben ik het aanspreekpunt op kantoor. Na vandaag kunnen jullie met vragen over de controles terecht

bij
Met vriendelijke groet,

Nederiandse
Zorgautoriteit

| Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 E: @nza.nl | W: www.nza.nl
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Factsheet

Factsheet NZa in het kort

Rol en taken van de NZa
De druk op de gezondheidszorg neemt steeds
verder toe. Zorg is kostbaar en er gaat veel geld in
om. Om de zorg ook in de toekomst voor iedereen

betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief goed te
houden, moet de zorgeuro zo goed mogelijk
worden besteed. Door gereguleerde marktwerking
in de zorg wil de overheid een beter systeem van

gezondheidszorg bereiken dat stimuleert tot
verhoogde efficientie en leidt tot betere kwaliteit,
toegankelijkheid en transparantie van de zorg.

NZa: onafhankelijk toezichthouder op de zorg
De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle
zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de zorg.

Zowel in de op genezing gerichte zorg (curatieve
zorg zoals die bijv in ziekenhuizen gegeven wordt)
als de langdurige zorg. De NZa kijkt of aanbieders
en verzekeraars de wet naleven. De NZa stelt
regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel

van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities
voor marktwerking vast, die geheel of gedeeltelijk
geliberaliseerd kunnen worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit is een
zelfstandig bestuursorgaan, dat toezicht
houdt op de markten voor zorg. Hieronder

staat in het kort wat onze taken zijn en
vanuit welke missie we werken. Wilt u daar
meer over weten? Kijk dan onder wet- en
regelgeving staat in de Wmg' meer over de

Missie/Visie
De NZa beschermt de belangen van burgers op het
gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en
kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.
Bij alles wat we doen staat het belang van de

instelling, de taken en bevoegdheden van de

burger voorop. Die moet erop kunnen vertrouwen

NZa.

dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als
hij of zij deze nodig heeft. We maken vanuit dit

Za: marktmeester in de zorg

De NZa heeft de opdracht goed werkende
zorgmarkten te maken en te bewaken. Dit doet zij
samen met de aanbieders en verzekeraars in de
zorg. Daarbij staan de belangen van de burger
centraal. Door de invoering van marktwerking
hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer

perspectief regels en houden toezicht op de zorg.
Daarbij adviseren we het ministerie van VWS.
Goede data zijn de basis voor onze analyses.
Kernwaarden

De NZa is deskundig, onafhankelijk en
betrouwbaar.

vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen
vrij onderhandelen over de prijs van zorg.
Regelgeving en vaste tarieven worden meer en
meer losgelaten. Waar het kan, moet aanbieders
en verzekeraars eigen verantwoordelijkheid

nemen. Dat betekent echter niet dat er helemaal
geen regels meer zijn en geen verantwoording

meer hoeft te worden afgelegd. Als de belangen
van de burger in het geding komen, grijpt de NZa
in.

In het NZa corporate filmpje ziet u 'wat de
NZa doet'

Wilt u meer weten klik dan op Filmpje over de
NZa

Filmpje over de NZa7
Filmp e over Informatieliin NZa
Filmpje over Meldpunt
Samenwerking met andere toezichthouders
NZa werkt nauw samen met toezichthouders zoals

de IGZ, Zorginstituut Nederland, ACM, DNB, AF ,
AP en opsporingsinstanties zoals Fiod/OM.
Daarnaast werkt zij ook samen met andere
organisaties:
https://www.nza.nl/oraanisatie/overdenza/We

awiizer/
Financieel- en publieksjaarverslag
Jaarlijks brengt de NZa een financieel jaarverslag
'het verantwoordingsdocument en publieksverslag
'De stand van de zorgmarkten uit.
De meest recente verslagen:
https://www.nza.nl/publicaties/Voorlichtinq/vo

orlichtina-2015/
Altijd op de hoogte blijven via RSS
U kunt de laatste wijzigingen op de website van de
Nederlandse Zorgautoriteit volgen via RSS-feeds.
Daarmee krijt u automatisch een melding, zodra er
nieuwsberichten, beleidsregels, circulaires op de
website verschijnen.
Meer informatie over het gebruik van RSS, vindt u
op deze webpaaina

1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0020078/201608-01

NZa
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

T (088) 770 8 770
E info@nza.nl
I www.nza.nl

Verslag van ambtshandelingen
Zaaknaam: Spasskaya II
Onderwerp: Toezichtbezoek
Doel onderzoek: Het doe! van dit onderzoek is om na te aaan of

in de periode van 1 januari 2016
tot 22 november 2018, artikel 35 dan wei artikel 36 Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg) overtreedt in relatie tot
de van toepassing zijnde registratieverplichtingen en
declaratievoorschriften uit de nadere regels ('Gespecialiseerde

geestelijke gezondheidszorg en/of 'Generalistische basis-ggz')
en de tariefbeschikking ('Gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg en/of'Generalistische basis-ggz').
Daarvoor zal worden nagegaan of
en onrechte behandeiingen voor zorg die niet

tot het basispakket behoort (onverzekerde zorg) heeft
gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In ieder geval zal
onderzocht worden of de behandeling van werkgerelateerde

klachten of de behandeling van een (werkgerelateerde) burn-out
als een stoornis in de zin van de DSM middels een dbc of een van

de prestaties in de basis ggz ten laste gebracht is van het
basispakket.
MiKs.:

Onderneming :

Datum ; 22 november 2018
Toezichthouders
Wij, op grond van het Besluit organisatie,

mandaat, volmacht en machtiging NZa ingevolge artikel 72 van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg) aangewezen als zijnde belast met het
toezicht op de naleving van het bij die wet bepaalde, verklaren het navolgende:
Locatie

Op donderdag 22 november 2018 bevonden wij ons op het adres
, alwaar de onderneming is gevestigd.
Vergezelling
Bij het onderzoek werden wij vergezeld door de volgende ambtenaar van de
Nederlandse Zorgautoriteit:
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ankondiging
Het betreffende bezoek is op donderdag 15 november 2018 telefonisch bij de
onderneming aangekondigd.

Legitimatie
Bij het startgesprek
op locatie legitimeerden wij,
ons aan als toezichthouders van de Nederlandse Zorgautoriteit

(INZa).
Omschrijving onderzoek

Tijdens het startgesprek is kennis gesteld van de
omschrijving van het doel van het onderzoek.

Bevoegdheden en medewerkingsplicht
Door mij, is gewezen op het feit dat het onderzoek plaatsvindt op
basis van de bevoegdheden als opgenomen in de Awb, met name in de artikelen

5:15 tot en met 5:19 Awb. Tevens werd door mij medegedeeld dat er daarbij op
grond van artikel 61 Wmg een verplichting tot medewerking geldt.
Rechtsbijstand
/verd niet bijgestaan door een advocaat.
Onderzoek in medische dossiers
Door ons werd inzage verkregen in een selectie van de medische dossiers van

Aan het eind van het toezichtbezoek zijn vier (4)
medische dossiers gevorderd voor nader onderzoek. Daarnaast zijn de dossiers van
de clienten zijn gevorderd. Deze laatste dossiers zijn

op 24 november 2018 aangeleverd door via het beveiligde
Uitwisselportaal van de NZa. Dit betreft ook vier (4) dossiers.
Sluiting bedrijfsonderzoek
Op 22 november 2018 omstreeks 16:15 verlieten wij het pand.
Slot
Aldus ieder voor zijn/haar eigen bevindingen naar waarheid opgemaakt, te Utrecht
op 27 november 2018.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 13 februari 2019 14:44

Hoi
Ikhebzojuist gesproken., ¦: grTnrormeerd dat we geen aanleiding zien om
een onderzoek te starten. vond het fijn dat op zo een korte termijn een terugkoppeling ontving en benadrukte
nogmaals dat het gesprek met ons prettig vond.

Ik heb gei'nformeerd dat wij op korte termijn de dossiers gaan vernietigen (ik ga dit morgen doen).
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Omschrijving doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de
periode van 1 januari 2016 tot 29 november 2018, artiKel 35 dan wel artikel 36
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) overtreedt in relatie tot de van
toepassing zijnde registratieverplichtingen en declaratievoorschriften uit de
nadere regels ('Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of
'Generalistische basis-ggz ) en de tariefbeschikking ('Gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg en/of'Generalistische basis-ggz').
Daarvoor zal worden nagegaan of en onrechte

behandelingen voor zorg die niet tot het basispakket behoort (onverzekerde
zorg) heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In ieder geval zal onderzocht
worden of de behandeling van werkgerelateerde klachten of de behandeling van
een (werkgerelateerde) burn-out als een stoornis in de zin van de DSM middels
een dbc of een van de prestaties in de basis ggz ten laste gebracht is van het
basispakket.

Tijdstip:

Ruimte oor eventuele uitbreiding doel onderzoek

Datum
uitbreiding:

Tijdstip
uitbreiding:

Opdradbt, analyse werwerking persoonsgegewens ers
proporttonaliteitstoets toezichtbezoek
fletteilandse
largautorlteit

Datum van het toezichtbezoek: week 48 of 49
Te bezoeken zorgaanbieder(s):
Naam toezichtbezoek: Spasskaya III

Inleiding
Dit document bevat de noodzakelijke goedkeuring voor het
uitvoeren van een toezichtbezoek in de vorm van een controle in
de sector geestelijke gezondheidszorg (hierna: het
toezichtbezoek). Het document bestaat uit drie delen:
1: opdracht, waarin de opdracht wordt gegeven voor de uitvoering
van het onderzoek (te ondertekenen door de directeur T&H);
2: proportionaliteitstoets, waarin de proportionaliteit van het
toezichtbezoek in zijn algemeenheid wordt getoetst (te
ondertekenen door de portefeuillehouder T&H);
3: analyse verwerking medische persoonsgegevens, daarin de
noodzaak van verwerking van medische persoonsgegevens wordt
beoordeeld (te ondertekenen door directeur T&H).

1; Opdracht
Op grand van het Handboek Toezicht (hst. 3.5.4.4.) is goedkeuring
vereist van de directeur T&H voor een bedrijfsbezoek
(toezichtonderzoek ter plaatse). Ondertekening van deze opdracht
behelst een dergelijke goedkeuring.
Aanleiding, relevante achtergronden, feiten en omstandigheden
Al geruime tijd doet de NZa onderzoek naar het fenomeen dat de
behandeling van werkgerelateerde burn-out klachten gedeclareerd
wordt bij een zorgverzekeraar terwijl hier sprake is van zorg die
niet behoort tot het basispakket.1 Over een specifieke
zorgaanbieder (HSK) werden eind 2014 en in 2015 meerdere
meldingen (van een melder) ontvangen. De NZa is na een
uitgebreid vooronderzoek een boetetraject gestart. Eind September
2016 is het toezichtrapport waarin geconstateerd wordt dat HSK
artikel 35 Wmg heeft overtreden overgedragen aan JZ. Op 16 april
2018 is het boetebesluit ondertekend en is er een boete van
400.000 euro opgelegd door de RvB. Dit besluit is ook gepubliceerd
op de website van de NZa.
Gedurende het onderzoek naar HSK heeft de NZa meerdere
meldingen gekregen over soortgelijke gevallen. Nu de boete aan
HSK is opgelegd is ook het moment daar om nader onderzoek te
doen naar de andere gevallen om te kunnen vaststellen of hier
mogelijk sprake is van een sectorbreed probleem. In eerste
instantie is er een bureauonderzoek uitgevoerd middels dataanalyse en internetonderzoek en zijn de betreffende meldingen
geanalyseerd.

1 Tenzij de zorg verleend wordt door de huisarts of POH.
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Vermoedelijke overtreding
Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is iedere Nederlandse
ingezetene verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De
verzekerde ontleent het recht op zorg aan de zorgverzekering.
Sinds 1 januari 2008 behoort curatieve ofwel geneeskundige
geestelijke gezondheidszorg (ggz) tot de te verzekeren prestaties
van de Zvw.

De inhoud en omvang van de te verzekeren prestaties is
uitgewerkt in het Besluit zorgverzekering. De inhoud van de
prestatie geneeskundige zorg is nader geregeld in artikel 2.4
Besluit zorgverzekering ( Geneeskundige zorg omvat zorg zoals
huisartsen, medisch specialisten, klinisch psychologen en
verloskundigen die plegen te bieden (...) ). Bij ministeriele regeling
kunnen vormen van zorg worden uitgezonderd. In artikel 2.1,

onderdeel i, van de Regeling zorgverzekering is, sinds 1 januari
2013, bepaald dat onder geneeskundige zorg in de zin van artikel
2.4 Besluit Zorgverzekering niet valt: hulp bij werk- en
relatieproblemen.

De achtergrond van de uitzondering is te vinden in het rapport
Geneeskundige GGZ (deel 1) van het toenmalige College voor
Zorgverzekeringen (CVZ), thans Zorginstituut Nederland, van 6
april 2012. In dit rapport heeft CVZ op een rij gezet wat wel en wat
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niet onder de geneeskundige ggz valt. Om te bevorderen dat
gepast gebruik plaatsvindt en alleen zorg wordt vergoed die
verzekerd is heeft het CVZ voorgesteld hulp bij werk- en
relatieproblemen, die al niet onder de geneeskundige ggz viel,
expliciet uit te zonderen. CVZ heeft daarnaast ook expliciet
aangegeven dat om aanspraak te kunnen maken op
geneeskundige ggz er sprake moet zijn van een stoornis.
Om te beoordelen of er sprake is van een stoornis wordt gekeken
naar de DSM-IV-TR.6 Dit handboek bevat een overzicht van alle
geclassificeerde psychische stoornissen.7 Overigens wordt de
behandeling vanuit de geneeskundige ggz van enkele stoornissen
die genoemd zijn in de DSM niet vergoed vanuit de
basisverzekering. De bekendste uitzondering is de
aanpassingsstoornis (artikel 2.1, onderdeel h, van de Regeling
zorgverzekering).

Vanaf 2008 is de DBC8-systematiek ingevoerd voor de
geneeskundige ggz. Zorgaanbieders van geneeskundige ggz
brengen tarieven voor afgesloten DBC s in rekening aan de
zorgverzekeraars op basis van de vastgestelde productstructuur en
bijbehorende tarieven. Vanaf 2014 wordt overigens een
onderscheid gemaakt tussen 'generalistische basis ggz en
'gespecialiseerde ggz . Voor de generalistische basis ggz gelden
kort gezegd vier integrale prestaties; Generalistische Basis ggz
kort, middel, intensief en chronisch. Voor de gespecialiseerde ggz
geldt de DBC-systematiek.
Of er aanspraak is op vergoeding vanuit het basispakket zoals
hiervoor nader omschreven in de Zorgverzekeringswet, Besluit
zorgverzekering en Regeling zorgverzekering en de duidingen van
het Zorginstituut Nederland, is voor de generalistische basis ggz
dan wel de gespecialiseerde ggz hetzelfde. In de nadere regel
gespecialiseerde ggz9 is expliciet bepaald dat het niet is toegestaan
om zorg die niet tot het basispakket behoort, in rekening te
brengen als zorg die tot het basispakket hoort. In de nadere regel

6 Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition,
DSM-IV-TR, American Psychiatric Association Washington, DC
7 NB: per 1 januari 2017 worden de verzekerde aanspraken geneeskundige
zorg geduid en uitgelegd op grand van een nieuw handboek DSM-5. Voor
de registratie en bekostiging in de gespecialiseerde ggz moet de DSM-5
diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose.
8 Diagnose Behandel Combinatie.

9 NR/REG-1803a (geldt van 01-04-2018 tot heden) en zie NR/REG-1803
(geldt van 01-01-2018 tot 01-04-2018) en NR/REG-1734 (geldt in 2017)
en NR/CU (geldt in 2016). En zie ook de beleidsregels 'Prestaties en
tarieven in de gespecialiseerde ggz : BR/REG-18191 (geldt van 01-01-2018

tot heden), BR/REG-17160 (geldt van in 2017) en BR/CU-5138 (geldt in
2016).
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Generalistische basis-ggz10 is vervolgens bepaald dat een
vermoeden van een tot bet verzekerde pakket behorende DSM
stoornis een noodzakelijke voorwaarde is voor toegang tot de
verzekerde generalistische basis-ggz. Voor behandeling in de
verzekerde generalistische basis-ggz dient een stoornis aanwezig
te zijn.

De NZa heeft in tariefbeschikkingen maximum tarieven vastgesteld
voor zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz of generalistische
basis ggz verlenen.11

Het vermoeden bestaat dat artikel 35 van de Wmg
overtreedt door de behandeling van werkgerelateerde klachten en
of behandeling van een burn-out te kwalificeren als een DSMstoornis en deze behandeling ten onrechte gedeclareerd is bij de
zorgverzekeraar. Mocht dit niet kunnen worden afgeleid uit de
administra e dan is deze niet op orde en wordt waarschijnlijk
artikel 36 van de Wmg overtreden. Derhalve is het doel onderzoek
ook gericht op overtreding van dit artikel.
Ten einde dit vermoeden vast te stellen zal door de
toezichthouders in kaart gebracht worden wat de werkwijze is en
of deze werkwiize structures is. Tiidens het toezichtbezoek

Ten einde dit vast te stellen zullen wij een deskundige de dossiers
laten beoordelen. Pas als vast staat dat ten onrechte is uitgegaan
van een DSM-stoornis kan geconstateerd worden dat ten onrechte
een tarief voor een prestatie in de generalistische basis-ggz dan
wel een dbc in rekening gebracht is.
Doel onderzoek
De meest effectieve manier om bovengenoemde controle te doen
is door het afleggen van een toezichtbezoek bij
NR/REG- 1804 (geldt van 01-01-2018 tot heden) en zie NR/REG-1735
(geldt in 2017) en NR/CU-732 (geldt in 2016). En zie ook de beleidsregels
'Generalistische basis-ggz , BR-REG-18121 (geldt van 01-01-2018 tot

heden), BR/REG-17161 (geldt in 2017) en BR/CU-7158 (geldt in 2016).
11 Zie voor de tariefbeschikking 'Generalistische basis-ggz'; TB/REG-18608

(geldt van 01-01-2018 tot heden), TB/REG-17613-02 (geldt in 2017) en
TB/CU-7117-04 (geldt in 2016) en voor de tariefbeschikking
'Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg'; TB/REG-18606-01 (geldt

van 1 januari 2018 tot heden), TB/REG-17600-05 (geldt in 2017) en
TB/CU-5079 (geldt in 2016).
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We zullen bij de aanvang van het toezichtbezoek aan de
bestuurder van
je volgende tekst verstrekken:
Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of [...], in de periode
van 1 januari 2016 tot «datum toezichtbezoek>>, artikel 35 dan
wel artikel 36 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
overtreedt in relatie tot de van toepassing zijnde
registratieverplichtingen en declaratievoorschriften uit de nadere
regels ('Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of
'Generalistische basis-ggz) en de tariefbeschikking
('Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg' en/of
'Generalistische basis-ggz).
Daarvoor zal worden nagegaan of [...] niet ten onrechte

behandelingen voor zorg die niet tot het basispakket behoort
(onverzekerde zorg) heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In
ieder geval zal onderzocht worden of de behandeling van
werkgerelateerde klachten of de behandeling van een
(werkgerelateerde) burn-out ais een stoornis in de zin van de DSM
middels een dbc of een van de prestaties in de basis ggz ten laste
gebracht is van het basispakket.
Hierbij geef ik opdracht tot uitvoering van het toezichtonderzoek
ter plaatse.

Datum:

directeur Directie Toezic t en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit

5/11

Opclracht, a alyse ver eslcing persoonsgegevens en

proportionalitestsloets toezichtbezoek
[ Nederlandse

/ lor utorSlfit

2: Proportionaliteitstoets (Proportionaliteit en subsidiariteit
ingezette middelen)
Op grond van het Handboek Toezicht (Bijlage 01.01, label
Overzicht Besluitvorming ) word de proportionaliteit van het
toezichtonderzoek ter plaatse getoetst door de portefeuillehouder
T&H. De ondertekening van dit gedeelte voorziet in de vereiste
toets.

Aankondiging
In casu is er sprake van (

Het toezichtbezoek wordt enkele dagen van tevoren aangekondigd
. Tijdens de aankondiging zal besproken worden
op welke locatie het onder nek ter plaatse het bestp kan
plaatsvinden.
Zoals gebruikelijk bij onderzoeken van de NZa ter
plaatse zal reeds tijdens de telefonische aankondiging worden
verzocht om een aparte ruimte waar de toezichthouders van de
NZa hun werkzaamheden kunnen verrichten. Bij de aankondiging
zal de NZa duidelijk maken dat het toezichtbezoek de reguliere
patientcontacten niet zal hinderen en dat deze in beginsel altijd
voorrang zullen hebben boven contacten met de toezichthouders
van de NZa.

Keuze voor het middel
Er staan de toezichthouders van de NZa geen minder vergaande en
tevens beproefde methoden ter beschikking waarmee het
onderzoek kan worden gedaan dat even effectief is als het afleggen
van een toezichtbezoek.

i
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Ten aanzien van het verwerken van medisc e persoonsgegevens
zullen toezichthouders worden aangewezen om inzage te
verkrijgen in deze gegevens (zie hieronder nader). De inzage in
deze gegevens is nodig om te kunnen constateren of al dan niet
sprake is van overtreding van artikel 35 juncto 36 Wmg.
Vervolgstappen na het toezichtbezoek
Aan het einde van het toezichtbezoek zal een eindgesprek
plaatsvinden. Zoals hierboven reeds opgemerkt zal naderhand een
deskundige de geselecteerde medische dossiers beoordelen en ligt
het niet voor de hand dat er reeds bevindingen tijdens het
eindgesprek kunnen worden besproken. Uiteraard wordt wel
besproken wat de toezichthouders hebben geconstateerd en wordt
uitleg gegeven over het vervolgonderzoek. Ook zal aangegeven
worden op welke termijn een reactie tegemoet gezien kan worden.
Pas nadat de deskundige de dossiers beoordeeld heeft kan
daadwerkelijk geconstateerd worden of er sprake is van een
overtreding. Indien daarvan sprake is moet beoordeeld worden
welke maatregel passend is. Hierbij is van belang dat dit
toezichtbezoek de derde in een reeks van drie is die wellicht
opgevolgd wordt door nog een reeks. De afdoening is ook
afhankelijk van de uitkomsten van de andere controles.
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Noodzaak en proportionaliteit van het inzien van gevoelige,
identificerende en/of medische gegevens
De NZa is op grand van artikel 65 Wmg voor het toezic t op de
naleving van artikel 35 en artikel 36 Wmg bevoegd tot het
vorderen van inzage in medische persoonsgegevens (daaronder
begrepen identificerende gegevens). Artikel 60 Wmg beschrijft wat
onder deze gegevens moet worden verstaan. Onder identificerende
gegevens worden naam, adres, woonplaats, postadres,

geboortedatum, geslacht en administratieve gegevens (waaronder
bankrekeningnummers) verstaan. Onder medische
persoonsgegevens orden verstaan gegevens betreffende de
gezondheid als bedoeld in artikel 21 Wet bescherming
persoonsgegevens.12

Voor het toezichtonderzoek zal worden gewerkt met de minst
privacygevoelige gegevens die voor het doel van het
toezichtonderzoek toereikend zijn. Voor het kunnen vaststellen van
een overtreding van de artikel 35 en artikel 36 Wmg zoals die in dit
onderzoek wordt onderzocht (zie hiervoor) is het noodzakelijk om
inzage te vorderen in medische persoonsgegevens. De inzage in de
medische dossiers is nodig om na te gaan of
behandelingen voor zorg die niet tot het basispakket behoren heeft
gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiertoe zal in het medisch
dossier moeten worden nagegaan of de diagnose correct is. Dit
betekent dat inzage in medische dossiers van patienten moet
plaatsvinden en dat deze mogelijk moeten worden
gekopieerd/ingescand. De vermoedelijke overtreding kan niet op
een andere wijze vastgesteld worden.
Met de afweging dat er geen lichter alternatief is om het
onderzoekdoel te bereiken geeft de NZa invulling aan het
proportionaliteitsvereiste.
Conclusie
Op basis van de hierboven verstrekte informatie acht ik het
noodzakelijk en proportioneel, in de zin van artikel 5:13 Awb, om
het hiervoor beschreven toezichtbezoek te verrichten.
Voor een eventuele wijziging/uitbreiding van het doel van het
toezichtbezoek dient na beoordeling daarvan een Uitbreiding
onderzoeksdoel te worden opgesteld door de directeur T&H.
Datum:

aad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit
12 Inmiddels is de AVG van toepassing. In de AVG is een soortgelijke bepaling op
genomen. Dit doet voor de afweging of het inzien van gevoelige identificerende en / of
medische gegevens noodzakelijk en proportioneel is niets af.
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3: Analyse verwerking medische persoonsgegevens
Tijdens en na afloop van het toezichtbezoek zullen medewerkers
van de NZa inzage verkrijgen in medische persoonsgegevens. Op
basis van de NZa brede Procesbeschrijving medische
persoonsgegevens (maart 2012) beslist de directeurT&H (zie
werkwijze 2) of verwerking van de medische persoonsgegevens
plaats zal vinden (zie hierna m.b.t. opschaling). In de volgende
tabel wordt aangegeven welke medewerkers de directeurT&H
aanwijst voor de inzage in medische persoonsgegevens.

Stap en
werkzaamheid

Verwerking Welke personen voeren deze
medische
erkzaamheid uit en kunnen
daartoe de genoemde medische
gegevens
categoric
gegevens verwerken?

1), 2) of 3)
nodig?
Fase A Voorbereidina
Voorbereiding onderzoek

Fase B Toezichtbezoek
Nadere selectie, in

3)

ontvangstnemen,
kopieren/downloaden,
ervoeren

Verdere verwerking
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I
Opslaan, anonimiseren,
versleutelen, kopieren

3> 1

1
1

Matchen/vergelijken,
dossiers en facturen,
nagaan welke prestatie en
welk tarief in rekening is

3)

gebracht.

Casusanalyses

2)

¦¦

1

Opmaken
sanctiebesluit (niet zijnde

2)

een

boetebesl u it)/boetera pport

Indien dit noodzakeliik bliikt te ziin
later aanwiizen.

Secretariaat T&H
Adviseurs van JZ
dviseurs van Beleidsdirecties
Eventueel externe adviseurs
(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
ersoonsgegevens genoemd worden in
die documenten.)

Besluitvorming in geval van 2)
een boete

Indien dit noodzakeliik bliikt te ziin
later aanwiizen.

Medewerkers JZ boetefase
RvB-leden
Directeur T&H
RvB-adviseurs
Medewerkers onderzoek
Eventueel externe adviseurs
(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
persoonsgegevens genoemd worden in
die documenten.)
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Procedures

2) of 3)

Indien dit noodzakeliik bliikt te ziin
later aanwiizen.

Medewerkers JZ
Medewerkers directie T&H
(onderzoekers)
Eventueel externe adviseurs
(Hiervoor genoemde personen een en
ander voor zover medische
ersoonsgegevens genoemd worden in
die documenten.)
Rechtelijke instanties.
3) alleen indien voor procedure
noodzakelijk, waarbij inzage beperkt is
tot personen die de werkzaamheden
waarvoor de info nodig is uitvoeren.

Datum:

mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
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Nerferiaftcfse

/ ZorgautoriteH

Verslag van ambtshandelingen
Zaaknaam; Spasskaya III
Onderwerp: Toezichtbezoek
Doel onderzoek: Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of _ _

in de periode van 1 januari 2016 tot 29 november 2018,
artikel 35 dan wel artikel 36 Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) overtreedt in relatie tot de van
toepassing zijnde registratieverplichtingen en
declaratievoorschriften uit de nadere regels ('Gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg en/of 'Generalistische basisggz ) en e tariefbeschikking ('Gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg en/of'Generalistische basis-ggz').
Daarvoor zal worden nagegaan of ten

onrechte behandelingen voor zorg die niet tot het basispakket
behoort (onverzekerde zorg) heeft gedeclareerd bij de
zorgverzekeraar. In ieder geval zal onderzocht worden of de

behandeling van er gerelateerde klachten of de behandeling
van een (werkgerelateerde) burn-out als een stoornis in de zin
van e DSM middels een dbc of een van de prestaties in de
basis ggz ten laste gebracht is van het basispakket.
Onderneming :
Datum : 29 november 2018

Toezichthouders
Wij, op grond van het Besluit organisatie,

mandaat, volmacht en machtiging NZa ingevolge artikel 72 van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg) aangewezen als zijnde belast met het
toezicht op de naleving van het bij die wet bepaalde, verklaren het navolgende:
Locatie

Op donderdag 29 november 2018 bevonden wij ons op het adres
, alwaar de onderneming is gevestigd.

Vergezelling
Bij het onderzoek werden wij vergezeld door de volgende ambtenaar van de
Nederlandse Zorgautoriteit;
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Aankondiging
Het betreffende bezoe is op maandag 26 november 2018 telefonisch bij de
onderneming aange ondigd.

Legitimatie
Bij het startgesprek met c
op locatie legitimeerden wij, ons
aan als toezichthouders van de Nederlandse

Zorgautoriteit (NZa).
Omschrijving onderzoek

Tijdens het startgesprek zijn an in kennis gesteld
van de omschrijving van het doel van het onderzoek.

Bevoegdheden en medewerkingsplicht
Door mij, >, is gewezen op het feit dat het onderzoek plaatsvindt op
basis van de bevoegdheden als opgenomen in de Awb, met name in de artikelen

5:15 tot en met 5:19 Awb. Tevens werd door mij medegedeeld dat er daarbij op
grond van artikel 61 W g een verplichting tot medewerking geidt.
Rechtsbijstand
werd niet bijgestaan door een advocaat.
Onderzoek in medische dossiers
Door ons werd inzage verkregen in een selectie van de medische dossiers van

Aan het eind van het toezichtbezoek zijn 6 medische
(geanonimiseerde) dossiers gevorderd voor nader onderzoek.

Sluiting bedrijfsonderzoek
Op 29 november 2018 omstreeks 14:45 verlieten wij het pand.
Slot
Aldus ieder voor zijn/haar eigen bevindingen naar waarheid opgemaakt, te Utrecht
op 18 december 2018.
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Van:
Verzonden:
dinsdag 28 augustus 2018 08:56
Aan:
Onderwerp: RE: Eerste stap richting bijeenkomst voor de presentatie onderzoek HSK

Hoi

Ik zal een (concept)mail schrijven en een belscriptje . Ik wil ook zelf wel een paar mensen bellen boor. Zullen we

samen even kijken hoe we dit verdelen? Ik bel sowieso zelf wel met CZ en ENO omdat ik daar eerder al direct
contact mee heb gehad over deze zaak.

3 en 10 oktober s beide prima en we doen de sessie inderdaad hier bij de NZa!
De link naar het boeterapport (deze is openbaar en dus prima om te delen):

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/
Zoals ik in de mail aan al schreef benader ik Never de verzekeraars apart zodat we even zelf kunnen toelichten
waar het over gaat. Maar we moeten wel ZN even aanhaken zodat ze zich niet gepasseerd voelen. Misschien zelfs
even als eerste benaderen?
Wanneer heb je tijd om samen even te zitten/bellen? Ik kan donderdag, maar begin volgende week is ook ok.
Gr.

Van:

Verzonden: maandaa 77 augustus 2018 11:51
Aan:
Onderwerp: Eerste stap richting bijeenkomst voor de presentatie onderzoek HSK
Hoi
Heb je een fijn weekend gehad ©?
Zie onderstaand de uitnodiging en de bevestigingsmail (die vanuit de RvB is gestuurd) voor de ggz
themabijeenkomst van 19 sept 2016..
en hebben ook een aantal mensen gebeld. Alleen zij kregen nul op rekest. Daar heeft het nu
nog over hahahaha.

Ik zal een begin maken met bellen. Als jij tijd hebt en misschien ook bepaalde mensen zelf wilt bellen, laat het me
even weten.

Ik zal een start maken.
Graag ontvang ik voordat ik ga bellen in het kort waarom een fraude onderzoeker naar deze bijeenkomst moet
komen. Graag ontvang ik op on erstaande tekst eventueel nog een aanvulling waarmee ik de fraudeonderzoekers
en medisch experts kan overtuigen om ook echt te komen. Dat deze bijeenkomst waardevol kan zijn voor hun

werkzaamheden in de toekomst (of iets dergelijks ©).
We zullen tijdens de bijeenkomst het onderzoek van HSK (t.b.v. burn out) aan u presenteren. Tevens willen we graag
uw (van de fraudeonderzoekers, medisch adviseurs/experts die op de hoogte zijn van het boeterapport) bevindingen
horen en hoe u daarmee om gaat.

l

Ik heb alvast in de planner gezocht naar een geschikte datum waar ook nog zalen (6 en 7) beschikbaar waren in
oktober. Woensdag 3 en woensdag 10 oktober waren nog beschikbaar van 13.30 tot 17.00uur. Ik heb deze opties er
maar vast ingezet. Kun je je in deze optionele data vinden?
Een borrel is in deze niet echt nodig volgens mij. Wei een beamer, afstandsbediening, koffie, water, thee, flipover.

Wil jij mij de link naar het boeterapport van HSK die op de NZa website staat sturen? Mag ik deze doorsturen als
mensen hiernaar vragen ?

Zojuist ontvingen (jij en ik) onderstaande mail van Dat is ook een optie om het via ZN te laten regelen. Graag
hoor ik van je of we het via ZN laten lopen of zelf doen.
Weet jij of de sessie bier werd gehouden of bij ZN. Bij ons neem ik aan.
Wat betreft de contactpersonen van ENO en CZ zal ik jouw contactpersonen tzt bellen of de contactpersonen die
heeft aangegeven?

Mail
In de bijlage trefje de gegevens aan van de contactpersonen van de zorgverzekeraars. Wellicht goed om te weten
dat we de MSZ-sessie hebben laten regelen via ZN.
Ik heb daarbij contact gezocht met van ZN (contactgegevens staan in het excel bestand) en hem
gevraagd om een door ons opgestelde uitnodiging onder de leden te versturen. Dat werkte prima.
Gr.

Groeten,

Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Geachte

2

Nederlandse
Zorgautoriteit

Burn-out
Een sectorbreed

Stalling

Ga naar https://kahoot.it (of gebruik de Kahoot app)

Vul je gegevens in (anoniem meedoen mag) en
voer de pincode in die op het scherm staat

| Burn-out in de ggz

10 oktober 2018

Aanleiding
- December 2014 eerste melding
- HSK zou mensen met burn-outklachten behandelen en deze

behandelingen ten onrechte declareren bij de zorgverzekeraar
- TNS NIRO onderzoek medio 2015

o
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Start onderzoek
- Aanvullend bureauonderzoek:

• Vektis data: circa 30% van de gedeclareerde dbc s had de
diagnose somatoforme stoornis. Landelijk was het gemiddelde 2
Website: burn-out, werknemerszorg
KvK: organisatiestructuur
- Tv-uitzending Van Liempt RTL
- Informatie orderingen

10 oktober 2018

Uit de (oude) brochure 'Burnout van de website:

! l Diagnose en behandeling
Uit het onderzoek bij HSK is naar voren gekomen dat u last
heeft van burnout. Voor de behandeling van uw klachten

krijgt u een behandeling bij HSK. U bent bij ons in goede
handen. Deze brochure geef uitleg over de diagnose en
de behandelmogelijkheden van burnout. Samen zorgen we
dat u snel weer klachtenvrij bent.

Burnout is geen erkende psychiatrische
diagnose. Burnout wordt in de officiele classificatiesystemen

het best omschreven met het begrip ongedifferentieerde
somatoforme stoornis .

10 oktober 2018

Toezichtsbezoek
- Aangekondigd op 20 en 21 januari 2016

- Digitale en analoge data meegenomen

- Verklaringen afgenomen

- Medische dossiers meegenomen

[ Burn-out in de ggz
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Digitale data
De NZa concludeert dat HSK een burn-out gelijk stelt aan diagnose
ongedifferentieerde somatoforme stoornis (oss)
- HSK heeft eind 2015 getracht om de term burn-out te verwijderen
in behandelprotocol, website en andere documenten

- Werkwijze van HSK in kaart gebracht; 'gefunde ook wel 'publieke
behandelingen die bij de zorgverzekeraar in rekening worden
gebracht en 'private behandelingen die over het algemeen in
rekening worden gebracht bij werkgevers
- Behandeling conform burnoutprotocol
- Aanpassing M.I.N.I. Plus

10 oktober 2018

Medische dossiers
- 47 medische dossiers; diagnose oss

- In 34 dossiers behandeling conform burnoutprotocol
- 12 dossiers voorgelegd aan psychiater (emeritus hoogleraar,

expert somatoforme stoornissen en lid medisch tuchtcollege)

o
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Deskundige
• "De sterk geprotocolleerde behandelingen van de meestal lichte tot
matig ernstige, niet complexe en ongevaarlijke k/achten door een

niet duidelijk gesuperviseerde en niet BIG-ge egistreerde
basispsycholoog niet gezien kunnen worden als speciaiistische
ggz.

• Bij een ongedifferentieerde somatoforme stoornis hoort geen
cognitieve gedragstherapie conform een burnout-protocol te
worden toegepast.
- Kritische kanttekeningen bij aangepaste M.I.N.I.
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Boeterapport
- Aansluiting bij oordeel Zinl; augustus 2016 bevestiging
- 10 keer bewezen onterecht kosten voor behandeling van oss in
rekening gebracht bij de zorgverzekeraar; er was geen sprake van

oss dan wel gespecialiseerde ggz
- Omvang 17.000 euro;
- in drie jaar is ruim 11 miljoen omzet verkregen middels oss-dbc s

- Concept rapport voorgelegd aan HSK; uitgebreide reactie en
rapport van drie deskundigen
- Geen reden om aan geconstateerde overtreding te twijfelen

10 oktober 2018

Boetebesluit
RvB van de Nza heeft een boete van 400.000 euro vastgesteld
r.i

Eind mei is de openbare versie boetebesluit gepubliceerd en
artikel in de Volkskrant
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Vervolg
- Bezwaar HSK; boetebesluit is nog niet onherroepelijk
- Vermoeden van sectorbreed probleem
- Een van de speerpunten van de NZa binnen de ggz

- Controlereeks(en) 2018
- In gesprek met betrokken partijen

Controlereeks

- Lijst van jgz-aanbieders die mogelijk burn-out behandelen (en
declareren als een verzekerde stoornis)
- Bronnen: meldingen, internetonderzoek
- 3 controles in november 2018
- Gericht onderzoek op locatie + oordeel deskundige

- Doelen: - onderzoeken of er sprake is van (sector)breed probleem
- discussie burn-out aanwakkeren

10 oktober 2018

Voorbeelden internetonderzoek
'n 2018 word! bij mij de psychologische rtulp 100% vergoed bij een
iv ''tutiepolis of polis met vrije artsenkeuze. Kijk verder bij kosten van een
psv 'r*oq of coaching.

Met een v ' ijzing van de hu sarts kunnen ook burn-out Wachten vaak bij mij
vergoed wo ' oor de verzekering!

To lichting
Ik heb ,f-out aang even maar k had een depressie

Vin t u dit een nuttige waardering?
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Vragen?
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Van: (Snza.nl

Verzonden: 10-9-2018 09:42
Aan ©onvz.nl; @ONVZ.NL
CC: ©nza.nl

Onderwerp: 4e deelnemer ONVZ ;RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar
de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer 0301149;onvz CRM:01390287

Goedemorgen ,

Hartelijk dank voor je bericht.
Ik zal noteren dat ; ook aanwezig zal zijn op 10 oktober a.s.
, je ontvangt eind september/begin oktober een bevestiging van de uitnodiging en het programma van
ons.

Met vriendelijke greet.

Jj ij Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: @nza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: [mailto (©onvz.nl]
Verzonden: maandag 10 September 2018 07:59
Aan:

CC:
Onderwerp: FW: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149;onvz CRM:01390287
Beste
En nog een 4de aanmelding vanuit ONVZ.

Met vriendelijke greet,

©onvz.nl
ONVZ Zorgverzekeraar

http://dms.nza.nl/Zaken/Toezichtsonderzoek%20Algemeen%20berichten%20proces/...

23-07-2019
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De Molen 66

3995 AX HOUTEN
Tel: 030 639
www.onvz.nl

[S cid:image001.png@01D3A00C.2C
FA76E0

Van:

Verzonden: donderdag 6 September 2018 17:38
Aan; ;@onvz.nl>
Onderwerp: RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over bet onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm

zaaknummer 0301149;onvz CRM:01390287

Hi
Daar ben ik graag bij!
Met vriendelijke groet,

ONVZ Zorgverzekeraar

De olen 66
3995 AX HOUTFNI
Tel:
www.onvz.nl

-j|| imageO-OS-pn -, -

Van:
Verzonden: maandag 3 September 2018 09:30
Aan: @onvz.nl>; Vakgroep ELP-GGZ < @onvz.nl>
Onderwerp: FW: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm

zaaknummer 0301149;onvz CRM:01390287
Collega s,
van de NZa heeft mij gevraagd om medewerkers van ONVZ die met de zorgsoort GGZ van doen
hebben op de hoogte te stellen van de hieronder genoemde bijeenkomst. Graag verneem ik z.s.m. van jullie
wie er deel wil/willen nemen aan deze bijeenkomst, zodat ik de namen aan door kan geven.

Met vriendelijke groet,

_ @.onvz.nl

ONVZ Zorgverzekeraar

De Molen 66

http://dms.nza.nl/Zaken/Toezichtsonderzoek%20Algemeen%20berichten%20proces/...
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3995 AX HOUTEN
Tel: 030 639
www.onvz.nl
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Van:
nza.nll
Verzonden: maandag 3 September 2018 09:18
Aan: <
(5)onvz.nl>
CC: ' <

5)nza.nl>

Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer

0301149;onvz CRM:01390287

Geachte

Afgelopen vrijdag 31 augustus jl. heb ik u heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over
het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie
hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
sychische stoornis.

De link na i het boetebesluit is https://puc.o erheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema
burn-out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met
u in gesprek of en op welke manier het thema onverzekerde zorg' (meer specifiek: burn-out in de ggz)
bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.
Voor wie is deze bi eenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch
specialisten), maar juist ook voor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als
zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

http://dms.nza.nl/Zaken/Toezichtsonderzoek%20Algemeen%20berichten%20proces/...

23-07-2019
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Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017,. 3 07 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: (Snza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijks as mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

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

Deze e-Mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons tc retourneren cn daarna tc verwijderen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verstrekking en/of gebruik door derden van dit e-mail
bericht en/of informatie is niet toegestaan. De verzender sluit elke

aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet
tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.
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Van: SJnza.nl

Verzonden: 12-9-2018 13:55
Aan: azorgenzekerheid.nl
CC: @nza.nl
Onderwerp: aanmelding van nog 2 deelnemers namens zorg en zekerheid; RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa
over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer 0301149;onvz CRM:01390287

Geachte
Hartelijk dank voor uw bericht.

Op 3 September jl. heb ik ook van (van Zorg en Zekerheid) een aanmelding gekregen voor
de
Zou u zo vriendelijk willen zijn om aan mij de functie van loor te geven?

Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke greet,

|g Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 301/, 3502 GA Utrecht | .Mewtonlaan 1-41, 358 BX Utrecht
T: (030) 296* I E:~ tanza.nl I W: www.hza.nT
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons o bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: nailto: azorgenzekerheid.nl]
Verzonden: woensdag 12 September 2018 09:48
Aan
CC:
Onderwerp: RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149;onvz CRM:01390287
Geachte
Ook Zorg en Zekerheid is graag aanwezig op 10 oktober. Wij ontvingen de uitnodiging via ONVZ.
Aanwezig zullen ziin en
Kentekens zijn .
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Met vriendelijke groet,

maandag t/m donderdag

[g cid:image002.png@01D3A
4D5.6D23FA20

Zorg en Zekerheid
Postbus 400
2300 AK Leiden
www.zorqenzekerheid.nl

_ Stzorqenzekerheid.nl

Van: [mailto: (g nza.nlj

Verzonden: maandag 3 September 2018 09:18
Aan: < (S)onvz.nl>

CC: < (5)nza.nl>
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer

0301149;onvz CRM:01390287

Geachte

Afgelopen vrijdag 31 augustus jl. heb ik u heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over
het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie
hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanlei in
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
psychische stoornis.

De link naar het boetebesluit is htt s://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema
burn-out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met
u in gesprek of en op welke manier het thema 'onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz)
bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch
specialisten), maar juist ook voor medewerkers die met deze thema's te maken hebben vanuit hun rol als
zor inkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
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(i Beschrijving:
Beschiijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 E: (Snza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8,30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
BiJ de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

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

Deze e-Mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retourneren en daama te verwijderen. Gpenbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking en/of gebruik door derden van dit e-mail
bericht en/of informatie is niet toegestaan. De verzender sluit elke

aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet
tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.
* **

***** *********** Disclaimer** * *****

* ** *

*

*

*

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht
per abuis hebt ont angen, wordt u erzocht de afzender te informeren
en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of
gedeeltelij k, zonder toesteiraning te gebruiken of te erspreiden.
***** **

*

** ** ************************************
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Van: @nza.nl
Verzonden: 10-9-2018 15:44
Aan: @menzis.nl
CC: @nza.nl;' @menzis.nl
Onderwerp: aanmeldingen Menzis ' m

RE: bijeenkomst 10 oktober

CRM:01390351

Geachte
Hartelijk dank oor uw bericht.
Ik zal noteren dat u en aanwezig zullen zijn op 10 oktober a.s.
U en mtvangen eind september/begin oktober een bevestiging van de uitnodiging en
het programma van ons.

Ter informatie voor u: _ van Menzis, heeft ook
en aangemeld voor deze bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,

[ Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1- 1, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 [ E: Bnza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: [mailto:! amenzis.nl]
Verzonden: maandag 10 September 2018 15:08
Aan:

CC:
Onderwerp: bijeenkomst 10 oktober
Geachte
Namens Mera's zullen de volgende personen de bijeenkomst inzake boetebesluit HSK bij de NZa dd 10
oktober aanstaande bijwonen:
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En een beleidsmedewerker GGZ. Hiervan is alleen nog niet bekend wie. Zodra dat bekend is zal ik dat per
direct doorgeven.

Vriendelijke greet
, _ , _ , Menzis

Lawickse Allee 130 I 6709 DZ Waneninqen [ Postbus 640 | 7500 AP Enschede
T031

Wl | iSmenzis.nl I www.menzis.nl

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg verzonden. Ontvangt u
dit bericht onterecht? Dan vragen we u ons direct per e-mail te informeren en het bericht te
vemietigen. Wij danken u voor uw medewerking. Dit bericht is afkomstig van een van de leden of
deelnemingen van de Cooperatie Menzis U.A. (kvk-nr.: 02065142).
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Van: @nza.nl
Verzonden: 7-9-2018 12:02
Aan:
CC:
CC:
@nza.nl

©asr.nl

Onderwerp: ASR aanmelding
CRM:01390335

RE: aanmelden informatiebijeenkomst inzake HSK

Goedemiddag
Hartelijk dank voor uw bericht.
Ik zal noteren dat u ook aanwezig bent op 10 oktober a.s.
U ontvangt eind september/begin oktober een bevestiging van de uitnodiging en het programma van ons.

Met vriendelijke greet,

|g Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 ] E: iinza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di.dn .30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van
[mailto:.
Verzonden: donderdag 6 September 2018 16:37

(giasr.nl]

Aan:

Onderwerp: aanmelden informatiebijeenkomst inzake HSK
Goedemiddag
Graag zou ik me willen aanmelden voor de informatiebijeenkomst van de NZa inzake het boetebesluit en
onderzoek naar HSK op 10 oktober.

Met vriendelijke groet,

i: (030;
M: (06) I
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a.s.r. | De Amersfoortse | Ditzo

KvK:
32110828 ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.
32110823 ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V.
62360337 ASR Wlz-Uitvoerder B.V.
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Van:, (Snza.nl

Verzonden: 3-10-2018 13:04
Aan: Sasr.nl

CC: @nza.nl
Onderwerp: asr Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over het

onderzoek naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390398

Beste

Be estiging
Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over het thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) het thema burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
' e-mail: (Snza.nl/ telefoon: 030-2961
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en

tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

[g Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

i ucz.iuii fcjM nananavinQ

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: Smza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur
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Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: ;@nza.nl
Verzonden: 3-10-2018 13:07
Aan:, ;@cz.nl; i@cz.nl; @cz.nl @cz.nl

CC: @nza.nl
Onderwerp: cz Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over bet onderzoek

naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390399

Beste

.

en

:

Be estiging

Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over bet thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) bet thema 'burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoorvan de NZa.
De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
(e-mail: @nza.nl/ telefoon: 030-296 ).
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en

tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

uirectic loezichten Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: (Snza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur
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Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw aspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: @nza.nl
Verzonden: 12-9-2018 13:25
Aan: @cz.nl
CC: @nza.nl
Onderwerp: deelnemers cz + ;RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek

naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer 0301149 CRM:01390273

Geachte r
Hartelijk dank voor uw bericht.
Wij ontvingen reeds op 11 September jl. per email van
onderstaande deelnemers voor de bijeenkomst op 10 oktober a.s. De naam van r'chter niet.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de functie van door te geven?

Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke greet.

M Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Ha ndtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 350? GA Utrerht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 ¦ Ei ;@nza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen,
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: [mailto: @cz.nl]
Verzon en: woensdag 12 September 2018 07:18
Aan:

CC:
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149 CRM:01390273
Geachte
Op verzoek van i , heb ik gei'nventariseerd wie vanuit CZ aansluiten bij de bijeenkomst, dit
zijn de volgende personen:
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Betreffende collega s zijn ook opgenomen in de CC van deze mail. Nadere info kunt u naar hen sturen.
Met vriendelijke groeten,

CZ
tel: 013gsm: 06 www.cz.nl

M cid
:im
ag

Van: mailto:

nza.nll

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 16:50
Aan: _ , <

(5>cz.nl>

Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer

0301149 CRM:01390273
Geachte
Vanmiddag heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (wer gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
psychische stoornis.

De link naar het boetebesiuit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema
burn-out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met
u in gesprek of en op welke manier het thema onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz)
bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch
specialisten), maar juist ook voor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als
zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke greet.

<image007.jpg>

oirectie Toezicnt en Handhaving
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Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, n2 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: @nza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

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

De informatie in dit bericht (en alle daarbij meegezonden bijlagen) is vertrouwelijk. Het is daarom
niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de
verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Is het e-mailbericht niet voor u bestemd? Dan vragen
wij u om het bericht terug te sturen naar de verzender en het origineel en kopieen ervan te
verwijderen. CZ spant zich ervoor in dat u volledige en tijdige informatie ontvangt. Helaas kunnen
wij niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail,
noch voor tijdige ontvangst daarvan.
OWM Centrale Zorgverzekeraars groep, Zorgverzekeraar u.a. is statutair gevestigd te Tilburg en
geregistreerd onder Kvk-41095222
OWM Centrale Zorgverzekeraars groep, Aanvullende Yerzekering Zorgverzekeraar u.a. is statutair
gevestigd te Tilburg en geregistreerd onder Kvk-18028752
Stichting CZ Beheer is statutair gevestigd te Tilburg en geregistreerd onder Kvk-18090887
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Van:
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nza.nl

Verzonden: 3-10-2018 13:29
Aan @dsw.nl
CC: Onza.nl
Onderwerp: dsw Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over bet

onderzoek naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390404

Beste

Be estiging
Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst widen wij met u een open gesprek voeren over het thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens widen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) het thema 'burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.

De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
(e-mail: (Snza.nl/ telefoon: 030-296!
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en
tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Direcue Toezlcht en Handfiaving
Nederlan se Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: (Snza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur
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Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: ®nza.nl

Verzonden: 10-9-2018 12:22
Aan: :@zn.nl
CC: @nza.nl

Onderwerp: functies genodigden ZN;E: Uitnodiging sessie NZa 10 oktober 2018 CRM:01390350

Hartelijk dank.
Met vriendelijke greet,

jg Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

uirectie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: @nza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw aspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren

Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

an: [mailto: @zn.nl]
Verzonden: maandag 10 September 2018 12:07
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Uitnodiging sessie NZa 10 oktober 2018 CRM:01390350
Dag
is

is beleidsadviseur.
Bij mij mag het streepje weg tussen mijn voornamen.
Met vriendelijke greet,

Van: s 5)nza.nl>

erzonden: maandag 10 September 2018 09:36
Aan: < @zn.nl>

CC @nza.nl>
Onderwerp: RE: Uitnodiging sessie NZa 10 oktober 2018 CRM:01390350
Goedemorgen

Hartelijk dank voor je bericht.
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Ik zal noteren dat onderstaande medewerkers aanwezig zullen zijn op 10 oktober a.s.

Jullie ontvangen eind september/begin oktober een bevestiging van de uitnodiging en bet programma van ons.
Zou je mij de functies van en villen mailen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke greet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

Directie loezi nte ndiiuiiav iy

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | IMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: ;(S>nza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht, Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw pas oort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren

Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van:. ....

mailto: azn.nll

Verzonden: vriidaa 7 September 2018 13:14
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: Uitnodiging sessie NZa 10 oktober 2018
Dag
Namens ZN zullen 233 personen aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur
IS cid: B5E662B1-0350-4443-93C92A3BC818A93E@dynamic.ziggo.nl

Zorgverzekeraars Nederland

Sparrenheuvel 16 13708 JE ZEIST
06-

030-

j.van.aiikOzn.nl j www.zn.nl

Maandag afwezig
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Van: < @nza.nl>

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:17
Aan: :

:(S)zn.nl>

CC: • @nza.nl>

Onderwerp: Uitnodiging sessie NZa 10 oktober 2018
Beste
Zoals eerder vandaagtelefonisch besproken stuur ik je hierbij de uitnodiging zoals we die aan de zorgverzekeraars
sturen voor de sessie op 10 oktober aanstaande m.b.t. bet boetebesluit van de NZa. En uiteraard zijn jullie ook an
harte welkom!
We vernemen graag wie er namens Zorgverzekeraars Nederland aanwezig kan zijn. Als er op dit moment al vragen
zijn horen we dat uiteraard ook graag.

Geachte heer/mevrouw,

Vanmiddag heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.
Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandelin van een psychische
stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema burn¬

out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met u in gesprek
of en op welke manier het thema onverzekerde zorg' (meer specifiek: burn-out in de ggz) bijvoorbeeld bij
zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.
Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met onderzoeken

naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch specialisten), maar juist ook
voor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

K cid:image001.jpg@01D3E2BF
.19EA1 BOO

Nederlandse Zorgautoriteit
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Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 - | E: Onza.nl | W: www.nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toe ezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de IMederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retoumeren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars

Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.

This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use,
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone.

Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any
delay in its receipt.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retoumeren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit
e-mailbericht en/of infon atie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars

Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.

This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use,
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone.
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Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any

delay in its receipt.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
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Van: ©nza.nl

Verzonden: 3-10-2018 18:13
Aan: (©menzis.nl

CC:
menzis Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10
Onderwerp: FW:
oktober a.s. over bet onderzoek naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390401

Goedemiddag
Ik zie zojuist dat ik uw email adres niet correct in de bevestigingsmail heb ingevoerd.
Mijn excuses hiervoor.
Onderstaand ontvangt u de uitnodiging.
Wij zien u en uw andere collega s graag op 10 oktober aanstaande.
Met vriendelijke groet,

|g Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie ToezR.i,L cn Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht [ Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: (Snza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 1/.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van:

Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 13:14
Aan: ©menzis.nl'; i@menzis.n';1 §)menzis.nr; @menzis.n

CC:
Onderwerp: menzis Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over bet

onderzoek naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390 01
Beste
Bevestiging

Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over bet thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
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Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) bet thema burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) bier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

Bij de Za geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
(e-mail: iza.nl/ telefoon: 030-296;
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en

tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

M Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Direc e loezichten nananaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrerht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: @nza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: Snza.nl

Verzonden: 30-8-2018 17:12
Aan: i@nza.nl

CC:
Onderwerp: FW: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm

zaaknummer 0301149 CRM:01390273

t.i

Van:

Verzonden: donderdaq 30 augustus 2018 16:50
Aan:

cz.n

Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149 CRM:01390273
Geachte
anmiddag heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
psychische stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema
burn-out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met
u in gesprek of en op welke manier het thema onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz)
bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch
specialisten), maar juist ook voor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als
zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
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Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: (Snza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw aspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: ©nza.nl

Verzonden: 30-8-2018 17:13
Aan: (5)nza.nl

CC:
Onderwerp: FW: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm

zaaknummer 0301149 CRM:01390271

t.i.

Van:

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 16:24
Aan: '@zilverenkruis.nl'

Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149 CRM:01390271

Geachte
Zojuist heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgeleg aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
psychische stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkoms Za
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkom t orn de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen rondom het thema
burn-out en op weike wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met
u in gesprek of en op weike manier het thema onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz)
bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch
specialisten), maar juist ook voor medewerkers die met deze thema's te maken hebben vanuit hun rol als
zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

oirectie Toezicht en Handhaving
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Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. GA -wr t | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht

T: (030) 296 | E: @nza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen,
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

:
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••

•
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.
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Van: ;@nza.nl
Verzonden: 3-10-2018 13:13
Aan: amenzis.nl;

menzis.n; @menzis.nl;

@menzis.nl

CC: nza.nl
Onderwerp: menzis Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over bet

onderzoek naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390401

Beste

Be estiging
Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over bet thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) bet thema 'burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) bier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

- Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
5-mail: ;@nza.nl/telefoon: 030-296
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en

tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: Bnza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur
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Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: @nza.nl
Verzonden: 3-10-2018 13:19
Aan: @ONVZ.NL;i @onvz.nl; @onvz.nl; 5)ONVZ.NL
CC: 5)nza.nl
Onderwerp: onvz Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over bet

onderzoek naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390402

Beste
Bevestiging

Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
A enda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over bet thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) bet thema burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) bier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
De parkeerruimte bij de Za is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
(e-mail: (Snza.nl/telefoon: 030-296?
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en
tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

fg Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Hancltekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: @nza.nl | : www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur
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Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

http ://dms .nza.nl/Zaken/Toezichtsonderzoek%20Al emeen%20berichten%20proces/...

23-07-2019

Page 1 of2

E-mail bericht

Van: @nza.nl
Verzonden: 7-9-2018 11:46
Aan:

jonvz.nl

CC: gjnza.nl
Onderwerp: ONVZ gegevens

RE: Doorgeven fimctie + mobiel nummer t.b.v. NZa-

bijeenkomst CRM:01390334
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,

li Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handlekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: iainza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: mailto: aonvz.nl]

Verzonden: vriidag 7 September 2018 08:45
Aan:
Onderwerp: FW: Doorgeven functie + mobiel nummer t.b.v. NZa-bijeenkomst

Geachte
Conform onderstaande verzoek hieronder mijn functie en telefoonnummer:
- 06

Met vriendelijke groet,

5)onvz.nl

ONVZ
De Molen 66

3995 AX HOUTEN
Tel: 030

/ 06

www.onvz.nl
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[g lC)go_onvz_2

Van:

Verzonden: donderdag 6 September 2018 07:23
Aan: « @onvz.nl>; , 5)ONVZ.NL>;
@onvz.nl>

CC ®Nza.nl
Onderwerp: Doorgeven functie + mobiel nummert.b.v. NZa-bijeenkomst

Hoi
Willen jullie svp conform onderstaand verzoek de gevraagde gegevens zelf doorgeven aan i
m de NZa? Sinza.nl
Beste
Hartelijk dank voor uw bericht.
Zou u zo vriendelijk willen zijn ter volledigheid om aan mij de mobiele nummers en de functies van
de heren en de dame door te geven?
Alvast hartelijk dank hiervoor.
Met vripnrtoWke groet,

Deze e-Mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retoumeren en daarna te verwijderen. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking en/of gebruik door derden van dit e-mail
bericht en/of informatie is niet toegestaan. De verzender sluit elke

aansprakelijkheid nit in verband met het niet juist, onvolledig of niet
tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.
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Van: @nza.nl
Verzonden: 6-9-2018 15:58
Aan: > Szn.nl
CC: (fflnza.nl

Onderwerp: RE: Aanmelden bijeenkomst boetebesluit HSK CRM:01390318

Beste
Dankje wel voor je bericht.
De betreffende leden kunnen zich bij mij aanmelden.
Met vriendelijke greet,

jg Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

uirectie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: , anza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimadeplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren

Komt u met de auto? Geef dan tijdig uvj kenteken aan ons door.

Van: [mailto: @zn.nl]
Verzonden: donderdag 6 September 2018 15:53
Aan:
Onderwerp: Aanmelden bijeenkomst boetebesluit HSK
Beste
Een aantal van onze leden wil graag aanwezig zijn bij de bijeenkomst die jullie op 10 oktober organiseren en vraagtzich af
waarzezich kunnen aanmelden?

Kan jij mij naar de juiste persoon wijzen? Dank!
Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur
M cid:B5E662B1 -035044 -Q CQ-

2A3BC818A93E@dy
namic.ziggo.nl
Zorgverzekeraars Nederland

Sparrenheuvel 16 | 3708 JE ZEIST [ 06
ftzn.nl I www.zn.nl
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Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retoumeren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars

Nederland sluit elke aansprakelijkheid nit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.

This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use,
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone.

Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any

delay in its receipt.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
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Van: @nza.nl
Ontvangen: 3-9-2018 09:53
Aan: @nza.nl

CC:
Onderwerp: RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm

zaaknummer 0301149 CRM:01390271

Prima wil je dan vragen of de namen, emailadressen en functies van de mdw aan mij door wil
geven ?
Groet.

Van:

Verzonden: maandag 3 September 2018 09:36
Aan:
Onderwerp: RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149 CRM:01390271
Hoi
Dat is een positieve reactie! Leuk boor!
Zal ik anders zelf even bellen om te overleggen? Ik ben wel benieuwd ook naar zijn argument waarom
het een of is. Wat mij betreft komt Zilveren Kruis namelijk gewoon met 3 medewerkers (medisch adviseur,
fraudeonderzoeker en beleidsmedewerker/inkoper). Als een van de grootste verzekeraar is het belangrijk dat
ze dit breed oppakken.
Gr.

Van:

Verzonden: maandag 3 September 2018 09:22
Aan:

Onderwerp: FW: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149 CRM:01390271
Goedemorgen
Ik zal het eerste punt van oppakken.
Wil jij het 2e punt beoordelen en naar mij mailen? Dan zal ik :rvan op de hoogte brengen.
Dank je wel.
Groeten,

Van: ' [mailto: (azilverenkruis.nl]

Verzonden: maandag 3 September 2018 08:59
Aan:

Onderwerp: FW: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149 CRM:01390271
Goedemorgen
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Een eerste enthousiaste reactie heb ik alvast binnen van een medisch adviseur en kan ik hierbij aan je
doorgeven. Wil je die noteren?

Nu heb ik 2 restmogelijkheden. lemand van Speciale Zaken, een senior fraudeonderzoeker die gespecialiseerd
is in GGZ, of op zoek gaan naar een beleidsmedewerker / inkoper bij Zorginkoop. Daar heb ik al 2 namen
gekregen. Heb je een voorkeur?
Groet,

Hartelijke groet,
ZILVEREN KRUIS | Finance & IT | Speciale Zaken

M +31 (0)6
gjzilverenkruis.nl

Storkstraat 12 | 3833 LB LEUSDEN
Postbus 19 | 3800 HAAMERSFOORT
www.zilverenkruis.nl

[|| cid:image003.jpg@01D09C50.0
7F8D890

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. is statutair gevestigd te Utrecht, KvK 06088185
Achmea Zorgverzekeringen N.V. is statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300

Van:
Verzonden: maandag 3 September 2018 7:46
Aan: izilverenkruis.nl>
CC: ;(g)zilverenkruis.nl>
pzilverenkruis.nl>
Onderwerp: RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm

zaaknummer 0301149 CRM:01390271
Dag
Dankjewel voor je uitnodiging!
Ik il heel graag bij deze bijeenkomst zijn
Ik heb de uitspraak met de NZa indertijd helemaal uitgeplozen en het is een ongelooflijk interessante
discussie. Zowel (de deskundige van) de NZa als HSK heeft een punt vind ik.

Ik zou van S&l een beleidsadviseur vragen
ol willen hier misschien wel bij zijn. En zo niet, dan kunnen ze je vast een inkoper
aanwijzen die hier in gei'nteresseerd is.
Hartelijke groet,

http://dms.nza.nl/Zaken/Toezichtsonderzoek%20Algemeen%20berichten%20proces/... 23-07-2019

E-mail bericht

Page 3 of 3

Zilveren Kruis [ Naleving & Controle

Storkstraat 12 | 3833 LB LEUSDEN
Postbus 444 I 2300 AK LEIDEN

06
(q)zilverenkruis.nl
www.zilverenkruis.nl

Zilveren Kruis Zorg erzekeringen N.V. is statutair ge estigd te Utrecht, K K 06088185
Achmea Zorgverzekeringen N.V. is statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300
************************DIS Q |_ j |\/] *******************************

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of
verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar
dringend om het bericht en kopieen daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet
garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, oftijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door
derden.
**********************************************************************
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Van: @zorgenzekerheid.nl
Ontvangen: 3-9-2018 13:34
Aan: @nza.nl
CC: @zorgenzekerheid.nl; @nza.nl
Onderwerp: RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm

zaaknummer 0301149: Z&Z CRM:01390288

Beste
Graag zijn wij aanwezig om kennis te nemen van de bevindingen. , zal namens Zorg en

Zekerheid aanwezig zijn. Mogelijk zal hier nog een andere collegae bij zijn.

Met vriendelijke greet,

(071)
06-

maandag t/m vrijdag
[B cid:image001.png@01D33
1F6.14466570

Zorg en Zekerheid
Postbus 400
2300 Al< Leiden
www.zorgenzekerheid.nl
Bzor enzekerheid.nl

Van: [mailto:' ;@nza.nl]

Verzonden: maandag 3 September 2018 10:19
Aan:

CC:
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149: Z&Z CRM:01390288
Geachte
Zojuist heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
psychische stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot ci ca 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
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Wij willeia dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over him ervaringen random het t ema
burn-out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast widen wij met
u in gesprek of en op welke manier het thema 'onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz)
bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch
specialisten), maar juist ook voor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit him rol als
zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

|g Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 E: Snza.nl | W; www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimat eplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of
dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden
en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten
geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
**************************gc2_aimer*******************************
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren
en het bericht te issen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of
gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
¦*-****************************************************************
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Van: ®nza.nl

Verzonden: 10-9-2018 09:36
Aan. ;@zn.nl
CC:' @nza.nl

Onderwerp: RE: Uitnodiging sessie NZa 10 oktober 2018 CRM:01390350

Goedemorgen

Hartelijk dank voor je bericht.
Ik zal noteren dat onderstaande medewerkers aanwezig zullen zijn op 10 oktober a.s.
Jullie ontvangen eind september/begin oktober een bevestiging an de uitnodiging en het programma van ons.
Zou je mij de functies van willen mailen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Beschryving:

Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 E: (ainza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren

Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: [mailto:; @zn.nl]
Verzonden: vrijdag 7 September 2018 13:14
Aan:.

CC:
Onderwerp: RE: Uitnodiging sessie IMZa 10 oktober 2018
Dag
Namens ZN zullen 233 personen aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,
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I cid:B5E662B1 -0350-4443-93C92A3BC818A93E@dynamic.ziggo.nl

Zorgverzekeraars Nederland

Sparrenheuvel 16 | 3708 JE ZEIST
06-: |030:(a)zn.nl | www.zn.nl

Maandag afwezig

Van:
Van: < i@nza.nl>

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:17
Aan:

CC:

@zn.nl>
(5>nza.nl>

Onderwerp: Uitnodiging sessie NZa 10 oktober 2018
Beste
Zoals eerder vandaag telefonisch besproken stuur ik je hierbij de uitnodiging zoals we die aan de zorgverzekeraars
sturen voor de sessie op 10 oktober aanstaande m.b.t. het boetebesluit van de NZa. En uiteraard zijn jullie 00k van
harte welkom!
We vernemen graag wie er namens Zorgverzekeraars Nederland aanwezig kan zijn. Als er op dit moment al vragen
zijn horen we dat uiteraard 00k graag.

Geachte heer/mevrouw,

Vanmiddag heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezi kunnen zijn.
Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een psychische
stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan 00k graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema burn¬
out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met u in gesprek

of en op welke manier het thema onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz) bijvoorbeeld bij
zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.
Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met onderzoeken

naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch specialisten), maar juist 00k
voor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
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Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 [ E: glnza.nl | W: www.nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) be atten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retoumeren en daama te vernietigen. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars

Nederland shut elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.

This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use,
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone.

Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any

delay in its receipt.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
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Van: @nza.nl
Verzonden: 3-9-2018 14:06
Aan: @zorgenzekerheid.nl
CC: c@zorgenzekerheid.nl;\ Snza.nl
Onderwerp: RE: Z&Z opvragen telefoonnummer en functie ; Uitnodiging bijeenkomst NZa over het
onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer 0301149: CRM:01390291

Beste i

Hartelijk dank voor uw bericht.
Graag ontvang ik nog het telefoonnummer en de functie die heeft bij Zorg en Zekerheid.

Zou u of zo vriendelijk willen zijn om mij op korte termijn door te geven welke
medewerker an Zorg en Zekerheid ook de bijeenkomst zal bijwonen?

Met vriendelijke groet.

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

luezicnten Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 i E: liinza.nl j W: ww v.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: [mailto: @zorgenzekerheid.nl]
Verzonden: maandag 3 September 2018 13:35
Aan:
CC:,

Onderwerp: RE: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149: Z&Z CRM:01390288
Beste
Graag zijn wij aanwezig om kennis te nemen van de bevindingen. al namens Zorg en

Zekerheid aanwezig zijn. Mogelijk zal hier nog een andere collegae bij zijn.

Met vriendelijke groet,
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(071)
06-

maandag t/m vrijdag
fE cid:image001,png@01D33
1F6.14466570

Zorg en Zekerheid
Postbus 400
2300 AK Leiden
www.zorgenzekerheid.nl

(Szorgenzekerheid.nl

Van: [mailto: @nza.nl]
Verzonden: maandao 3 September 2018 10:19
Aan:

CC:
Onaerwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK ; crm
zaaknummer 0301149: Z&Z CRM:01390288
Geachte
Zojuist heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleidin
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
psychische stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema
burn-out en op welke wijze zor verzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met
u in gesprek of en op welke manier het thema 'onverzekerde zorg' (meer specifiek: burn-out in de ggz)
bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch
specialisten), maar juist ook voor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als
zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
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[g Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: ainza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of
dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden
en bet bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten
geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa 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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OrC' Beificlit (inclusief de'bijlagen) kan vextrouwelijk zijn. ls u dit aericht
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren
en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of
gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te erspreiden.
*****************************************************************
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Van: i@nza.nl

Verzonden: 3-10-2018 13:24
Aan: @zn.nl

CC:
Onderwerp: RE: ZN Be estiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over het onderzoek
naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390400

Geachte
Hartelijk dank voor uw bericht.
Ik zal u afmelden..

Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

i n ci-ut: l uezi ML el i ndi luncmi ly

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: ;(Snza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons o bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen,
Parkeren
Komt u met de auto? Gccf dan tijdig uw kentckcn aan ons door.

; -

-

Van:: lailto:; @zn.nl]
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 13:17
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: ZN Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over het onderzoek

naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390400
Geachte
Wegens andere werkverplichtingen kan ik bij nader inzien helaas toch niet aansluiten bij uw bijeenkomst.
Hopende u hiermee voldoende gemformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur
|j§ cid:B5E662B1 -0350-4443-93C92A3BC818A93E@dynamic.ziggo.nl

Zorgverzekeraars Nederland
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(niet aanwezig op vrijdag)

Van: @nza.nl>

Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 13:11
Aan:

;@zn.nl>;

;@zn.nl>;

zn.nl>

CC: @nza.nl>

Onderwerp: ZIM Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over bet onderzoek naar
ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390400
Beste
Bevestiging
Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
A enda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over het thema burn-out in de ggz en kennis
en ervaringen hierover met elkaar delen.

Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met u van
gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
• Welke ervaringen hebben zorgverze eraars met (onderzoeken naar) het thema burn-out in de ggz'?
• Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
• Welke knelpunten spelen er rondom dit thema?
• Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te pakken?
Praktische informatie
• In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
• De parkeerruimte bij de Za is beperkt en wij vragen u daa om om te carpoolen indien mogelijk.
• Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee te
nemen.

• U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
• Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met

: (e-mail:

nza.nl/ telefoon: 030-296

We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en tot
volgende week!
Met vriendelijke groet,

[| Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 : | E: ;(anza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
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Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren

Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechts evol en zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This email has been scanned by the Symantec Email Security .cloud service.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retourneren en daarna te vemietigen. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars

Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.

This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use,
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone.

Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any
delay in its receipt.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.eloud service.
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Van: @nza.nl

Verzonden: 3-10-2018 13:34
Aan: @zn.nl
CC: @nza.nl

Onderwerp: RE: ZN Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over bet onderzoek
naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390400

Beste
Dank voor uw bericht. Ik zal u afmelden.

Met vriendelijke groet,

|g Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3307 ga Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 . | E: ; ginza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons o bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren

Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: [mailto: @zn.nl]
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 13:29
Aan:

CC:
Onderwerp: RE: ZN Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over het onderzoek

naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390400
Beste
Oo ik meld mij bij deze af voor de bijeenko st olgende week vanwege andere werkverplichtingen. zal
namens ZN aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

K cid:B5E662B1-0350-4443-93C92A3BC818A93E@dynamic.ziggo.nl

Zorg erzekeraars Nederland

Sparrenheuvel 16 | 3708 JE ZEIST
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Van: I

j

Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 13:17
Aan: ;@nza.nl>
CC: @nza.nl>;
®zn.nl>

@zn.nl>

Onderwerp: RE: ZN Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over het onderzoek
naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390400
Geachte
Wegens andere werkverplichtingen kan ik bij nader inzien helaas toch niet aansluiten bij uw bijeenkomst.
Hopende u hiermee voldoende gei'nformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

cseieiasadviseur

I cid:B5E662B1 -0350-4443-93C92A3BC818A93E@dynamic.ziggo.nl

Zorgverzekeraars Nederland

Sparrenheuvel 161 3708 JE ZEIST

1030
©zn.nl I www.zn.nl

(niet aanwezig op vrijdag)

Van: . < ;(5)nza.nl>

Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 13:11
Aan:
CC:

.(S>zn.nl>;

@zn.nl>;

@zn.nl>

inza.nl>

Onderwerp: ZN Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over het onderzoek naar
ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390400
Beste;

Bevestiging
Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over het thema burn-out in de ggz en kennis
en ervaringen hierover met elkaar delen.

Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met u van
gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
• Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) het thema 'burn-out in de ggz ?
• Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
• Welke knelpunten spelen er random dit thema?
• Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te pakken?
Praktische informat e
• In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
• De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.
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• Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee te
nemen.

• U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
• Heeft u nog ragen naar aanleiding an deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
lil: _ (5>nza.nl/ telefoon: 030-296
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en tot
volgende week!
Met vriendelijke groet,

[f , Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. ino GA llt-mrM | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: Bnza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw pas oort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren

Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten een besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt gee aansprakelijkheid voo sch de, van welke aard ook, .die
verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This email has been canned by the Symantec Email Security .cloud service.

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct
aan ons te retoumeren en daama te vemietigen. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit
e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars

Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze
e-mail.

This e-mail and its contents are confidential and may be legally
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use,
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone.

Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and
complete transmission of the information in this e-mail nor for any

delay in its receipt.
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Van: Snza.nl
Verzonden: 30-8-2018 16:23
Aan: (5)zilverenkruis.nl

CC:
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer 0301149

CRM:01390271

Geachte
Zojuist heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst b j de NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK.
U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.
Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een psychische
stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkoms NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uurtot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een bijeenkomst
om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen rondom het thema burn-out
en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casui'stiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met u in gesprek of en

op welke manier het thema 'onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz) bijvoorbeeld bij
zor inkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met onderzoeken
naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch specialisten), maar juist ook voor
medewerkers die met deze thema's te maken hebben vanuit hun rol als zorginkoper of beleidsmedewerker.

Mocht u reeds vfageh hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

[Q Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zoigautoriteit
Postbus 3017, 3507 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 E: (anza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uurtot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een iegitimatiep cht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: Onza.nl
Verzonden: 30-8-2018 16:39

Aan: @defriesland.nl
CC:
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer 0301149

CRM:01390272

Geachte
Vanmiddag heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder
HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.
Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een psychische
stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de Za bij haar op kantoor een bijeenkomst
om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema burn-out
en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met u in gesprek of en

op welke manier het thema onverzekerde zorg' (meer specifiek: burn-out in de ggz) bijvoorbeeld bij
zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met onderzoeken
naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch specialisten), maar juist ook voor
medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als zorginkoper of beleidsmedewerker.

Mbcht u feeds vragen hebben Over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke greet,

1 Besc rijving:
Beschrijving:
X:\Hancltekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 E: :ianza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: @nza.nl

Verzonden: 30-8-2018 16:50
Aan: @cz.nl

CC:
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer

0301149 CRM:01390273

Geachte
Vanmiddag heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.
Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling an een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
psychische stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bi eenkomst Za
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema burn¬
out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met u in

gesprek of en op welke manier het thema onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz) bijvoorbeeld bij
zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.
Voor wie is deze bi eenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch specialisten),
maar juist ook oor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als zorginkoper of
beleidsmedewerker.

Mocht u reeds ragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vr endelijke groet.

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

uirectle Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: Sinza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw pas oort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: @nza.nl
Verzonden: 3-9-2018 10:19
Aan: aizorgenzekerheid.nl
CC: 5)nza.nl
Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer

0301149: Z&Z CRM:01390288

Geachte

Zojuist heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een
psychische stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema
burn-out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met
u in gesprek of en op welke manier het thema onverzekerde zorg (meer specifiek: burn-out in de ggz)
bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met
onderzoeken naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch
specialisten), maar juist ook voor medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als
zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017 a n? <7A Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 (anza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u b j ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbe ijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen,
Parkeren
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Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: @nza.nl
Verzonden: 3-9-2018 10:26
Aan: Sdsw.nl
CC: »nza.nl

Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer
0301149;dsw CRM:01390289

Geachte
Zojuist heb ik u telefonisch gesproken o er de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggz-aanbieder HSK. U
heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleiding
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de

behandeling an een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een psychische
stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een bijeenkomst
om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen rondom het thema burn-out
en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casui'stiek hieromtrent. Daarnaast willen wij met u in gesprek of en op

welke manier het thema 'onverzekerde zorg' (meer specifiek: burn-out in de ggz) bijvoorbeeld bij zorginkooptrajecten
wordt besproken met zorgaanbieders.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met onderzoeken
naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch specialisten), maar juist ook voor
medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds ragen hebben ove deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

M Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nza-

logo.jpg

Directle Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 : Onza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas
mee te nemen.

Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

http ://dms .nza.nl/Zaken/T oezichtsonderzoek%20 Algemeen%20berichten%20proces/...

23-07-2019

E-mail bericht

Page 1 of 1

Van: ®nza.nl

Verzonden: 30-8-2018 10:59
Aan: @menzis.nl
CC: @nza.nl
Onderwerp: uitnodiging bijeenkomst NZA over het onderzoek van de ggz-aanbieder HSK; crm zaaknummer

0301149 CRM:01390270

Geachte
Zojuist heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek van de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s (fraudeonderzoekers en/of medisch adviseurs)
zal bespreken wie hierbij aanwezig kan zijn.
Aanleiding is de boete die de NZa in mei jongstleden heeft opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze
zorgaanbieder declareerde de behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als
een behandeling van een psychische stoornis.

De link naar het boeterapport is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Graag verneem ik van u wie van Zorgkantoor Menzis geinteresseerd zijn en aanwezig kunnen zijn op
woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 16.30 uur bij de bijeenkomst van de NZa om onze
bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij willen dan ook graag tijdens de bijeenkomst in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun
ervaringen random het thema burn-out en op welke wijze zorgverzekeraars omgaan met casuistiek
hieromtrent.
Mocht u reeds ragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

|g Beschil ving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030) 296 ~ | E: Binza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: ®nza.nl

Verzonden: 8-10-2018 14:44
Aan: @eno.nl
CC: @nza.nl, .i@eno.nl

Onderwerp: uitnodiging no tbv HSK bijeenkomst CRM:01390415

Beste
Dank voor uw bericht. U bent van harte welkom.
Onderstaand ontvangt u de bevestigingsmail die ik op woensdag 3 oktober jl. ook naar uw collega
heb gestuurd..

Be estiging
Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
A enda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over hetthema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) het thema 'burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische

informatie

In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.

De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
nail: @nza.nl/ telefoon: 030-296
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en

tot volgende week!
Met vriendelijke greet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
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T: (030) 296

| E: Onza.nl | W: www.nza.nl

bereikbaar: ma
8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons o bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: i [mailto: (oieno.nl]
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 14:22
Aan:

On erwerp: HSK bijeenkomst
Geachte
Op woensdag organiseert de NZa een bijeenkomst inzake het onderzoek bij HSK.
De betreffende bijeenkomst heb ik al enige tijd in mijn agenda staan.
Echter heb ik zojuist ernomen dat ik mij hiervoor aan te melden en dit via u kan.
Zodoende wil ik mij graag bij deze officieel aanmelden.
Ik heb begrepen dat het overleg om 13:30 start. Graag hoor ik of dit niet gewijzigd is.
Indien aanwezig, ontvang iktevens graag verdere informatie (parkeren, identificatieplicht, agenda, etc.).

Alvast bedankt.
Met vriendeliike groet,

S image001.jpg

Munsterstraat 7
7418 EV Deventer
Postbus 166
7400 AD Deventer

T (0570) 06
F (0570) 68 73 00
E @eno.nl
I www.eno.nl

Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno Zorgverzekeraar.

De informatie in dit e- ailbericht, inclusief e entuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestem voor de
geadresseerde(n). Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoe en wij u het te vernietigen en ons te
infor eren. Openbaarmaking aan derden, in welke orm dan ook, is alleen toegestaan na onze toestemming. Wij

aan aarden geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging an de inhoud van it e-mailbericht
en de tijdige ontvangst daarvan.
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Van: - ;@nza.nl

Verzonden: 8-10-2018 12:04
Aan: i@dsw.nl
CC: i@nza.nl:

Onderwerp: Uitnodiging

¦@dsw.nl

dsw Bijeenkomst HSK 10 oktober CRM:01390414

Beste
Dan voor uw bericht. U en zijn van harte welkom.
Onderstaand ontvangt u de bevestigingsmail die ik op woensdag 3 oktober jl. ook naar
heb gestuurd..

Bevestiging
Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) op woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over het thema burn-out in de
ggz en ker is en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we
graag met u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorg erzekeraars met (onderzoeken naar) het thema burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp an gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
: (e-mail: ;@nza.nl/ telefoon: 030-296

We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw
aanmelding en tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: @nza.nl | W: www.nza.nl
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bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: / "mailto: @dsw.nl]

Verzonden: maandag 8 oktober 2018 11: 5
Aan:

Onderwerp: Bijeenkomst HSK 10 oktober
Beste
Graait wil ik mij aanmelden voor de bijeenkomst over het onderzoek naar HSK. Samen met
ben ik namens DSW aanwezig.

Met vriendelijke greet,

DSW Zorgverzekeraar

T (010)
E @dsw.nl

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouweiijk. Indian dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u
vriendelijk deze e-mail direct naar ons te retourneren en daarna te verwijderen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of informatie is niet
toegestaan. Wij sluiten elke aans rakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen
van de informatie in deze e-mail.

This e-mail and its content are confidential and may be legally privileged. If this e-mail is not intended for you,
please contact us immediately by reply e-mail and delete the e-mail. Please don't use, copy or disclose the e-mail
and its contents to anyone. We are liable neither for the proper and complete transmission of the information in this
e-mail nor for any delay in its receipt.
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Van: @nza.nl

Verzonden: 9-10-2018 10:28
Aan:

@asr.nl

CC: @nza.nl @asr.nl; ®asr.nl

Onderwerp: Uitnodiging ASR, aanmelding informatiebijeenkomst inzake

HSK CRM:01390431

Beste
Dank voor uw bericht. U bent van harte welkom.
Onderstaand ont angt u de bevestigingsmail die ik op woensdag 3 oktober jl. ook naar uw collega s
leb gestuurd.
Bevestiginfi
Hierbij bevestigen wij graag u aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over het thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) het thema burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische mformatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.
Bij de Za geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de Za.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
(e-mail: ;(®nza.nl/ telefoon: 030-296.
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en
tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

[g Beschrijving;
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

L-u uc ruc2.iuH.en nananaving

Nederlandse Zorgautoriteit
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bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legltimatieplicht. Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren

Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.

Van: [mailto:
erzonden: dinsdag 9 oktober 2018 09:53

§)asr.nl]

Aan:
Onderwerp: aanmelding informatiebijeenkomst inzake HSK

Urgentie: Hoog
Geachte heer, mevrouw,

Voor mij is het onduidelijk of ik al aangemeld ben voor de bijeenkomst op 10 oktober 13.30 uur.
Excuus voor de late aanmelding.
Met vriendelijke greet,

Telefoon (06)
Bsrgikbaar

Postbus 20f2, 3500 HB UTRECHT
a.s.r. | De Amersfoortse | Ditzo

KvK nummer: 30070695
IK cid:irnage001.pn

FF73820
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Van: (Snza.nl
Verzonden: 3-10-2018 13:26
Aan:, ®zilverenkruis.nl; '@zilverenkruis.nl
CC: Snza.nl
Onderwerp: Zilveren Kruis Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over bet

onderzoek naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390403

Beste i
Bevestiging

Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.

Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over bet thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens wiilen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) bet thema 'burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) bier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
De parkeerruimte bij de Za is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
e-mail: (Snza.nl/ telefoon: 030-296.
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en

tot volgende week!
Met vriendelijke greet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Hancltekening\nzalogo.jpg

uirectie Toezicht en Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 : E: anza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: rna 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur

http://dms.nza.nl/Zaken/Toezichtsonderzoek%20Algemeen%20berichten%20proces/...

23-07-2019

E-mail bericht

Page 2 of 2

Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht, Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw aspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van: ®nza.nl

Verzonden: 3-10-2018 13:11
Aan: ®zn.nl; <@zn.nl; @zn.nl
CC: @nza.nl
Onderwerp: ZN Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over het onderzoek

naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390400

Beste
Bevestiging

Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over het thema burn-out in de ggz' en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervolgens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) het thema 'burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er random dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoorvan de NZa.
De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

- Bij de NZa geldteen legitimatieplicht. Vergeet u dus niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met I
(e-mail: (®nza.nl/ telefoon: 030-296
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en
tot volgende week!
Met vriendelijke groet,

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

uiici.ue loezicnten Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA lltmrht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 E: , (Smza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur
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Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geef dan tij'dig uw kenteken aan ons door.
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Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 30 augustus 2018 17:17
©zn.nl'

CC:
Onderwerp:

Uitnodiging sessie NZa 10 oktober 2018

Beste
Zoals eerder vandaag telefonisch besproken stuur ik je hierbij de uitnodiging zoals we die aan de zorgverzekeraars
sturen voor de sessie op 10 oktober aanstaande m.b.t. het boetebesluit van de NZa. En uiteraard zijn jullie ook van
harte welkom!
We vernemen graag wie er namens Zorgverzekeraars Nederland aanwezig kan zijn. Als er op dit moment al vragen
zijn horen we dat uiteraard ook graag.
Geachte heer/mevrouw,
Vanmiddag heb ik u telefonisch gesproken over de bijeenkomst bij de NZa over het onderzoek naar de ggzaanbieder HSK. U heeft aangegeven dat u met uw collega s zal bespreken wie hierbij aanwezig kunnen zijn.

Aanleidine
In mei 2018 heeft de NZa een boete opgelegd aan de ggz-aanbieder HSK. Deze zorgaanbieder declareerde de
behandeling van een (werk gerelateerde) burn-out bij de zorgverzekeraars als een behandeling van een psychische
stoornis.

De link naar het boetebesluit is https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC 238569 22/1/.
Bijeenkomst NZa
Op woensdag 10 oktober 2018 13:30 uur tot circa 15.30 uur organiseert de NZa bij haar op kantoor een
bijeenkomst om de bevindingen van dit onderzoek te presenteren.
Wij widen dan ook graag in gesprek gaan met de zorgverzekeraars over hun ervaringen random het thema burn¬
out en op we Ike wijze zorgverzekeraars omgaan met casu'fstiek hieromtrent. Daarnaast widen wij met u in gesprek
of en op welke manier het thema onverzekerde zorg' (meer specifiek: burn-out in de ggz) bijvoorbeeld bij
zorginkooptrajecten wordt besproken met zorgaanbieders.
Voor wie is deze bi eenkomst bedoeld?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die vanuit de controlekant met onderzoeken
naar onverzekerde zorg in de ggz bezig zijn (zoals fraude-onderzoekers en medisch specialisten), maar juist ook voor
medewerkers die met deze thema s te maken hebben vanuit hun rol als zorginkoper of beleidsmedewerker.
Mocht u reeds vragen hebben over deze bijeenkomst dan horen wij dat graag van u.
Met vriendeliike roet,

'W
- if

-eeSeriands

/ Zorgautoriteit

1 | Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Heaerianase Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: @>nza.nl | W: www.nza.nl
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Van: Dnza.nl

Verzonden: 3-10-2018 13:43
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5)zorgenzekerheid.nl
@zorgenzekerheid.nl
Aan: @zorgenzekerheid.nl;
CC: @nza.nl
Onderwerp: zorg en zekerheid Bevestiging deelname aan de bijeenkomst d.d. woensdag 10 oktober a.s. over

bet onderzoek naar ggz aanbieder HSK en de agenda CRM:01390407

Beste
Be estiging

Hierbij bevestigen wij graag uw aanmelding voor de bijeenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op
woensdag 10 oktober 2018 om 13:30 uur aan de Newtonlaan 1-41 te Utrecht.
Agenda
Tijdens deze bijeenkomst willen wij met u een open gesprek voeren over het thema burn-out in de ggz en
kennis en ervaringen hierover met elkaar delen.
Wij zullen allereerst onze eigen onderzoeksbevindingen aan u presenteren. Vervoigens willen we graag met
u van gedachten wisselen over (onder meer) de volgende vragen:
Welke ervaringen hebben zorgverzekeraars met (onderzoeken naar) het thema burn-out in de

ggz ?
Is dit thema onderwerp van gesprek bij zorgaanbieders die (mogelijk) hier mee te maken hebben?
Welke knelpunten spelen er rondom dit thema?
Wat kunnen zorgverzekeraars en andere betrokken partijen (nog meer) doen om dit thema op te

pakken?
Praktische informatie
In de bijlage bij deze e-mail vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van de NZa.
De parkeerruimte bij de NZa is beperkt en wij vragen u daarom om te carpoolen indien mogelijk.

Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Vergeet u us niet uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
mee te nemen.

U kunt zich bij aankomst melden bij de receptie van de NZa.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met
i-mail: (5)nza.nl/ telefoon: 030-2968
We kijken uit naar een open en constructieve bijeenkomst. Voor nu hartelijk dank voor uw aanmelding en

tot volgende week!
Met vriendelijke groet.

Beschrijving:
Beschrijving:
X:\Handtekening\nzalogo.jpg

Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 | E: (Snza.nl | W: www.nza.nl
bereikbaar: ma 8.30 uur tot 14.30 uur
di,do 8.30 uur tot 17.00 uur
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Legitimatie
Bij de NZa geldt een legitimatieplicht Komt u bij ons op bezoek, vergeet dan niet uw paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of Rijkspas mee te nemen.
Parkeren
Komt u met de auto? Geefdan tijdig uw kenteken aan ons door.
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