Document

Openbaar?

Weiqerinqsqrond Wob fart.)

1216/01. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV IMoord-Holland

Deels

11 lid 1
10 lid 2, onder d

{1 december)
1216/02. Verzoek onderzoek

Nee

10 lid 2, onder d

NZa
1216/03. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

(7 december)
1216/04. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland
(7 december)
1216/05. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

(7 december)
1216/06. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland
(7 december)
1216/07. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)
Bijlage bij 1216/07.

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

Nee

10 lid 2, onder d

Nee

10 lid 2, onder d

Deels

11 lid 1

Mevrouw. Dr. M.J. Kaljouw.

RvB16 126 Reactie op
uitzending RTV Noord-Holland

Bijlage bij 1216/07.
Gedetailleerde reactie RTV
Noord-Holland
1216/08. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland
(7 december)
1216/09. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

(7 december)
1216/10. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

(7 december)
1216/10A RE: doorst.
Namens Greet Prins: brief

Deels

11 lid 1
10 lid 2, onder d

Nee
Deels

11 lid 1

Stichting Philadelphia met
reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

1216/11. Philadelphia
1216/12. Antw. Philadelphia

11 lid 1
1

1216/13. Verzdek onderzoek

Nee

11 lid 1

ee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Deels

11 lid 1

Deels

11 lid 1

Nee

11 lid 1

NZa
1216/14. FW: verzoek
onderzoek NZa
1216/15. Antw: verzoek
onderzoek NZa

1216/16. RE: Philadelphia

10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d

Zorq - overtreding Wmq

1216/17. RE: Philadelphia

10 lid 2, onder d

Zorq - overtreding Wmq

1216/18. RE: Philadelphia

10 lid 2, onder d

Zorq - overtreding Wmq

1216/19. Philadelphia

10 lid 2, onder d
Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

voortqanq

1216/20. RE: Philadelphia
voortqanq
1216/21. RE: doorst. amens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

(7 december)
1216/22. RE: doorst. Namens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland
(7 december)
1216/23. RE: doorst. amens
Greet Prins: brief Stichting
Philadelph a met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland
(7 december

1216/24. Gesprek
1216/25. Bewijs van afgifte

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

Nee

11 lid 1

Nee

10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d

documenten/voorwerpen

1216/26. Philadelphia
1216/27. Philadelphia Update
1216/28. RE: Philadelphia Update
0117/01. FW: Doorst:
Philadelphia - update
0117/02. RE: Doorst:
Philadelphia - update
0117/03. RE: Doorst:
Philadelphia - update
0117/04. Antw: Doorst:
Philadelphia - update
0117/05. Antw: Doorst:
Philadelphia - update

11 lid 1

Nee
Nee

11 lid 1
10 lid 2, onder d

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

10 lid 2, onder d
Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

0117/06. RE: Philadelphia

Nee

11 lid 1

0117/07. FW: Onderbouwing

Deels

10 lid 2, onder d
10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder d en onder e

10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d

voor de registratie van de aan-

afweziqheidsdaqen

Bijlage bij 0117/07.
0117/08. FW: Philadelphia

Ja
Nee

0117/09. Philadelphia vervolg

Nee

0117/10. RE: Philadelphia -

Nee

-

11 lid 1
10 lid 2, onder d

11 lid 1
10 lid 2, onder d

11 lid 1

vervolg

10 lid 2, onder d

2

0117/11. RE: Philadelphia -

11 lid 1

Nee

vervolq

0117/12. RE: Philadelphia

10 lid 2, onder d
Deels

11 lid 1

0117/13. RE: Philadelphia

Deels

10 lid 2, onder d en onder e
10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder d en onder e

0217/01. Philadelphia

Nee

11 lid 1
10 lid 2, onder d

0217/02. Antw: Philadelphia

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, d onder en onder e

11 lid 1
0217/03. Doorst.
Onderbouwing voor de
registratie van de aanafwezigheidsdaqen

Deels

0217/04. RE: Antw:
Philadelphia
Bijlage bij 0217/04. Memo

Deels

10 lid 2, onder d en onder e

Nee

11 lid 1
11 lid 1
10 lid 2, d

Bevindingen dossiercontrole
Philadelphia.
0217/05. RE: Onderbouwing

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder d en onder e

11 lid 1

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder d en onder e

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder d en onder e

voor de registratie van de aan-

afweziqheidsdaqen
0217/06. Doorst:
Onderbouwing voor de

11 lid 1
11 lid 1

registratie van de aan-

afweziqheidsdaqen
0317/01. Bespreken casus

Nee

11 lid 1

AWBZ
Bijlage bij 0317/01. Memo

Nee

11 lid 1

Bevindingen dossiercontrole
Philadelphia.
0417/01. FW: casuistiek vraaq NZa
0417/02. RE: casuistiek vraaq NZa
0417/03. FW: casuistiek vraaq NZa

10 lid 2, onder d
Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e
10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e
10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

Deels
Deels

0417/04. Casus Philadelphia

Nee

11 lid 1

Bijlage bij 0417/04. Memo

Nee

11 lid 1

10 lid 2, onder d
Bevindingen dossiercontrole
Philadelphia.
0417/05. RE: casus

10 lid 2, onder d
Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Philadelphia
0417/06. RE: casus

10 lid 2, onder d

Philadelphia
0417/07. RE: casus

10 lid 2, onder d

Philadelph a
0417/08. RE: casus

10 lid 2, onder d

Philadelphia
0417/09. RE: casus

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

Philadelphia
0417/10. RE: casus

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

Philadelphia
0417/11. RE: casus

10 lid 2, onder d
Nee

11 lid 1

Deels
Deels

10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder e
10 lid 2, onder e

Philadelphia
0517/01. Contactpersoon IGZ

Bijlage bij 0517/01. RE:
doorsturen namens Greet

Prins: brief Stichting
Philadelphia met reactie op

3

uitzending RTV Noord Holland
(7 december)

0517/02. 20170531

11 lid 1

Nee

bevindingen dossiercontrole

Philadelphia
Bijlage bij 0517/02. Memo

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

Bevindingen dossiercontrole

Philadelphia
0517/03. RE: 20170531

10 lid 2, onder d
Nee

11 lid 1
10 lid 2, d

Nee

11 lid 1

Bevindingen dossiercontrole

Philadelphia (DEF).docx
0617/01. RE: 20170531
Bevindingen dossiercontrole

Philadelphia (DEF).docx
0617/02. RE: 20170531

10 lid 2, onder d

11 lid 1

ee

Bevindingen dossiercontrole

Philadelphia (DEF).docx
Bijlage bij 0617/02. emo

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

Bevindingen dossiercontrole

Philadelphia
0617/03. RE: 20170531

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

Bevindingen dossiercontrole

Philadelphia (DEF).docx
Bijlage bij 0617/03. Memo

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

Bevindingen dossiercontrole

10 lid 2, onder d

Philadelphia
0617/04. RE: Onderbouwing

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder d en onder e

Deels

10 lid 2, onder d en onder e

voor de registratie van de aan-

afwezigheidsdaqen

Bijlage bij 0617/04. RE:
20170531 Bevindingen
dossiercontrole Philadelphia
(DEF).docx
0617/05. FW: Onderbouwing

11 lid 1
Deels

10 lid 2, onder d en onder e

11 lid 1

voor de registratie van de aan-

af ezigheidsdagen
0617/06. Antw:
Onderbouwing voor de

Deels

10 lid 2, onder d en onder e

11 lid 1

registratie van de aan-

afwezigheidsdagen
0617/07. Antw:
communicatie casus T&H

Nee

0617/07A RE: Doorst:

Nee

communicatie casus T&H
0617/08. Dossierbericht

Philadelphia
Bijlage bij 0617/08
0617/09. RE: Dossierbericht

11 lid 1
10 lid 2, onder d

11 lid 1
10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

10 lid 2, onder d
Nee
Nee

11 lid 1
11 lid 1

Nee

11 lid 1

Philadelphia
0617/10. RE: Dossierbericht

Philadelphia
Bijla e bij 0617/10

10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d

11 lid 1

0617/11. FW: onderzoek

Nee
Nee

11 lid 1

Philadelphia
0617/12. Afronding

Deels

10 lid 2, onder e
10 lid 2, onder e

Deels

10 lid 2, onder e

Deels

10 lid 2, onder e

beoordeling patientendossier

NZa
0617/13. FW: Afronding
beoordeling patientendossier

NZa
0617/14. RE: casuistiekvraag Za

4

0617/15. Persbericht

Deels

10 lid 2, onder d en onder e

Deels

11 lid 1
11 lid 1

Philadelphia
0617/16. RE: Persbericht

Philadel hia
0617/17. RE: Persbericht

10 lid 2, onder e
Deels

11 lid 1

Deels

11 lid 1

Philadelphia
0617/18. RE: Persbericht

10 lid 2, onder e

Philadelphia
0617/19. Antw: Persbericht

10 lid 2, onder e
Deels

11 lid 1

Nee

10 lid 2, onder e
10 lid 2, onder d

Nee

10 lid 2, onder d

Nee

10 lid 2, onder d

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Philadelphia
1117/01. FW: Antw: vraag
over publicatie
1117/02. FW: doorst: vraag
over publicatie
1117/03. FW: doorst: vraag
over publicatie

1117/04.FW: 0266866
Philadelphia
1117/05.FW: 0266866
Philadelphia
1117/06.0266866
Philadelphia
1117/07.0266866
Philadelphia
1117/08.FW: 0266866
Philadelphia
1117/09. RE: 0266866
Philadelphia
1117/10.RE:0266866
Philadelphia

10 lid 2, onder d
Nee

11 lid 1

1117/11. RE: doorst. Vraag
over publicatie

Nee ¦

11 lid 1

1117/12. Philadelphia

Nee
Nee

11 lid 1
11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Deels

11 lid 1

1117/13. Melding advocaat

mbt Philadelphia
1117/14. RE: 0266866
Philadelphia
1117/15. RE: elding

10 lid 2, onder d

10 lid 2, onder d

advocaat mbt Philadelphia

1117/16. RE: Melding
advocaat mbt Philadelphia

1117/17. Philadelphia
CRM:06120912
1117/18. RE: Philadelphia
CRM:06120912
1117/19. RE: Phila 266866

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

10 lid 2, onder d

1117/20. RE: Melding

Nee

11 lid 1

advocaat mbt Philadelphia

1117/21. RE: Melding

Nee

11 lid 1

advocaat mbt Philadelphia
1117/22. Maandag 26
november2018 10:51

Ja

-

1117/23. RE: elding

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

advocaat mbt Philadelphia

1217/01. FW: Afspraak

10
10
10
10

declaratie gegevens

Bijlage bij 1217/01.
1217/02. Twee juridische

Nee

lid
lid
lid
lid

2,
1,
2,
1,

onder
onder
onder
onder

d
d
d
d

11 lid 1

ee

10 lid 2, onder d

vraqen

5

1217/03. RE: Twee juridische

Nee

10 lid 2, onder d

Nee

11 lid 1

11 lid 1,

vragen

1217/04. FW: vraag over
gegevensverwerking door de

NZa
1217/05. Philadelphia
Bijlage bij 1217/05. Memo

10 lid 2, onder d
Deels
Nee

10 lid 2, onder e

11 lid 1

onderzoek Philadelphia

Bijlage bij 1217/05.

Nee

1217/06. RE: casus

Deels

10 lid 2, onder d en onder g
10 lid 1, onder d
10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder d

11 lid 1

Philadelphia
1217/07. Concepttekst mail
1217/08. RE: concepttekst

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee
Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

ee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

1217/29. RE: heb je voor mij

Deels

nog de mailadressen /tel nrs
voor casus Philad?
1217/30. Plannen afspraak
melder en bijeenkomst voor
resultaten Quikscan Toezicht

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder g

Nee

11 lid 1

mail
1217/09. RE: concepttekst
mail
1217/10. RE: concepttekst
mail
1217/11. RE: concepttekst
mail
1217/12. RE: concepttekst
mail
1217/13. RE: concepttekst
mail
1217/1 . RE: concepttekst
mail
1217/15. RE: concepttekst
mail
1217/16. RE: concepttekst
mail
1217/17. RE: concepttekst
mail
1217/18. RE: concepttekst
mail
1217/19. RE: concepttekst
mail
1217/20. RE: concepttekst
mail
1217/21. RE: concepttekst
mail
1217/22. RE: concepttekst
mail
1217/23. RE: concepttekst
mail
1217/24. RE: concepttekst
mail
1217/25. RE: concepttekst
mail
1217/26. RE: concepttekst
mail
1217/27. RE: concepttekst
mail
1217/28. RE: concepttekst
mail

6

Nee
Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

0118/05. Standby gesprek
T&H/Melder
0118/06. OPTIE: Gesprek
T&Fl/melder

Nee

11 lid 1

0118/07. Geannuleerd:

Nee

OPTIE: Gesprek T&H/melder
0118/08. Optie Standby

Nee

11 lid 1

0118/09. OPTIE: Gesprek
T&FI/melder

Nee

11 lid 1

0118/10. Geannuleerd:

Nee

11 lid 1

0118/11. RE: afspraak
melder

Deels

10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d en onder e

0118/12. RE: afspraak

Nee

11 lid 1

Deels
Deels

10 lid 2, onder d en onder e
10 lid 2, onder e
10 lid 2, onder e

1217/31. Melder Philadelphia
0118/01. FW: Planner)
afspraak melder en
bijeenkomst voor resultaten
Quikscan Toezicht
0118/02. RE: Plannen
afspraak melder en
bijeenkomst voor resultaten
Quikscan Toezicht
0118/03. RE: Plannen
afspraak melder en
bijeenkomst voor resultaten
Quikscan Toezicht
0118/04. FW: Plannen
afspraak melder en
bijeenkomst voor resultaten
Quikscan Toezicht

11 lid 1

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

10 lid 2, onder d

11 lid 1
10 lid 2, onder d

Gesprek T&H/Melder

10 lid 2, onder d
10 lid 2, onder d

OPTIE: Gesprek T&FI/melder

melder
0118/13. Re: Afspraak NZa
0118/14. Bezoeker is
qereqistreerd
0118/15. RE: Afspraak NZa
0218/01. Re: Afspraak

Deels
Deels

10 lid 2, onder e
10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

een nleuwe optie
0218/02. qesprek NZa/Melder
0218/03. Bezoeker is
qereqistreerd

Deels
Deels

10 lid 2, onder e
10 lid 2, onder e

0218/04. RE: Afspraak

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

0218/06. Fwd: Afspraak

Deels

annuleren voor morgen plus
een nleuwe optie
0218/07. Fwd: Afspraak

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

Deels

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

Nee

10 lid 1, onder d

annuleren voor morgen plus

annuleren voor morgen plus

een nleuwe optie
0218/05. Re: Afspraak
annuleren voor morgen plus
een nleuwe optie

annuleren voor morgen plus

een nleuwe optie
0218/08. Fwd: Afspraak
annuleren voor morgen plus

een nleuwe optie
0218/09. FW:, Afspraak
annuleren voor morgen plus
een nleuwe optie
0218/10. RE: Afspraak

7

10 lid 2, onder e

annuleren voor morgen plus

een nieuwe optie

0218/11. RE: Afspraak

Nee

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

Nee

11 lid 1

annuleren voor morgen plus

een nieuwe optie
0218/121. RE: Afspraak

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

annuleren voor morgen plus

een nieuwe optie
0218/14. RE: Afspraak
annuleren voor morgen plus
een nieuwe optie
0218/15. RE: Afspraak
annuleren voor morgen plus
een nieuwe optie
0218/16. Opties afspraak
melder
0218/17. RE: Opties afspraak
melder
0218/18. RE: Opties afspraak
melder
0318/01. RE: Opties afspraak
melder
0318/02. Bezoeker is
qereqistreerd
0318/03. Bevestigen afspraak

11 lid 1

Nee

10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e
10 lid 1, onder d
10 lid 2, onder e

Deels

Deels

11 lid 1

Deels

11 lid 1

Deels

11 lid 1

Deels

11 lid 1

Deels

10 lid 2, onder e
10 lid 2, onder e

Deels

10 lid 2, onder e

Deels

10 lid 2, onder e

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

Nee

11 lid 1

10 lid 2, onder e
10 lid 2, onder e
10 lid 2, onder e

NZa
0318/04. Gesprek

T8dH/melder
0318/05. Voorstel tekst

Philadelphia
0418/01. RE: conceptmail
kort verslag overleg

Philadelphia
0418/02. RE: conceptmail
kort verslag overleg

Philadelp ia
0418/03. FW: kort verslag
overleg Philadelphia - Nza
inzake rechtmatigheid
patientendossier
0418/04. RE: kort verslag
overleg Philadelphia - Nza
inzake rechtmatigheid
patientendossier
0418/05. RE: kort verslag
overleg Philadelphia - Nza
inzake rechtmatigheid
patientendossier

10 lid 2, onder d

11 lid 1

Nee

10 lid 1, onder d

11 lid 1

Nee

10 lid 2, onder d

1 Volgnummer 0218/13 ontbreekt, Abusievelijk is deze in de nummering overgeslagen.
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Van:

'

¦-

Verzonden: woensdag / aecember2016 13:42
Aan:
,
@

CC:

''

'

+

(§)

IQ

I

nict.u)

.Onderwerp: K rDoorst name.os; Greet Pans:- brief-StichtiBaiBhi detpb, «msto
uitzending RTV'NQord-Holland (7-deeember)

Ha

...'A ¦

M t merifte+i e- 'm&t

Nederlandse orgautoriteit
Postbus 3&17, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: • info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:

.r>|

Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:23
Aan:

!

1

ir~

aIcl-v

Onderwerp: FW : Doorst:. namens Greet Prins; brief Stichtmg Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)
FY1, ik heb het zelf nog niet gelezen,
Vriendelijke groet,

f iiWerlaradse
Zorgautorileit
1

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

Van: Jansen, Bene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan: :

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending R7V Noord-Holland
(7 december)

Hallo
I

:

-

-

-

-

-

,

Groet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van KafftmwrMari6n <mkaliouw )nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen(5)nz'a.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV oord-

Holland (7 december)

Marian
Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van: a(5>philadelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5>nza.nl>
CC: l . .

r(5)nza.nl>

Onderwer : namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Geachte mevro w Kaljouw,

Hierbij ontvangt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitze ding va RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 dece ber).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u verzonden.

Met vriendelijke greet,

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG A ersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

T (033)
E @philade hia.nl
www.philadelphia.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e- ail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, erspreiding en/of verstrek ing van deze informatie aan derden is niettoegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoe en wij u de afzender direct te infor eren doorhet bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voor dejuiste en volledige overbrenging van de inhou van een verzon en e-mail, noch voortijdige ontvangst daarvan.

The information containe in this e-mail is intended solely for the use of the indivi ual or entity to who it is addressed an others authorized to receive it. If
you are hot the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable forthe proper and complete transmission of the infor ation
contained in this com unication nor for any delay in its receipt.

3

*

/

i 2. i (3/0:5

Van:

' @ io - l
woensdag 7 december 2016 15:10

Verzonden:
Aan:

CC:
Jansen, Rene;

Onderwerp:

. i @ n v.s-vi (J'

Rf §lWft a ens' re®Wrr§ brief t46hti g«abiIa 1eJ,pWa-me op
uitzeffdiWfs& j»Ni@OE<ila1d©l:teTid f«dee Fnber)

Hi

t
\ i

c

Oke, wordt vervolgd!
Groeten

Van: _ _ i@nza.nl>

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan:

' >a)nza.nl>

CC: _ @nza.nl>, " :@nza.nl>, " :@nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV

Noord-Holland (7 december)

Ha

ng.

1

.

Metvriendelijke groet,

?n Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus "I' 02. GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030
@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: (c
Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:23
Aan-

X

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzendmg RTV NoordHolland (7 december)

FYl, ik heb bet zelf nog niet gelezen.

Vrien elijke groet,

ctie strategie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 502 GA LH-«>rhf 1 NewtonF==>n 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030
| M: I nza.nl 1 W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan: " (0 me. ]

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins;.brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Hallo r
i.

Groet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

3

Van: Kaljouw, Marian <nnl<aliouw@nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen@nza.nl>

Onderwerp: Doorst: na ens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Marian

Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van: 1

.(5)philadelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: Kaljouw, arian <mkaliouw@nza.nl>
CC: .

-(5>nza.nl>

Onderwerp: na ens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Geaclite mevrouw Kaljo w,

Hierbij ontvangt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzending van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u verzonden.

Met vriendelijke groet,

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

T (033)
E

.@phlladelpliia.nl

www.philadelpMa.ul

Disclaimer
De informatie verzonden met dft e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ofverstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken ij u de afeender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voor de juiste en voiledige overbrenging van de inhoud van een erzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entit to whom it is addresse and others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, istribution or ta ing any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited an ay be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.
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t

12i£/o<

Van:

i

woensdag 7 ecember2016 15:19

Verzonden:
Aan:

rvlci. d

CC:

.

Jansen, Rene; _

-

.

¦

§>wg.»nI @

¦

'

.,(2>n

ia. I

J io..!r l @

Oricferwerp:

utte i afiliALltear y© l;tew 3 9

Dank 'a el voor de snelle actie.

Met vriendelijke greet.

I4e lirland5i
lorputorltilt

jr [ Strategie en Communicatie
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) ;; info@nza.nl | W: w w.nza.nl

Van- @

Verzonden: woensdag 7 december 2016 15:10
Aan: e
1
cc:

r

.

•

¦'

Onderwerp: RE: Doorst; namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

HiJ
-J

L

1

x

]

Oke, wordt vervolgd!
Groeten

Van:

5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan: ~ ru nza.nl>
CC: ' <(5)nza.nl>,

k(5)nza.nl>, . . ., c(5)nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV

Noord-Holland (7 december)

Ha

Met vriendelijke groet,

,n_.

¦ategie en Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (03( | E: infot3inza.nl | W: www.nza.nl

Van: @
Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:23
Aan:;

_

.

.

i

3

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

FYI, ik heb het zelf nog niet gelezen.

Vriendelijke groet.

Jirectie strategie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Ne tonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030

. - jy]. ,5. KQnza.nl I W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan: 2 <®
3

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Hallo
r

>a

Greet
Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen@nza.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Hoiland (7 december)

Iff
Marian

Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

t

VBn: I i(q)philadelphia.nl>
Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>
CC: [ .

r(S)nza.nl>

Onderwerp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Geachte mevrouw Kaljouw,

Hierbij ontvangt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzending van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief ordt andaag eveneens per post aan u verzonden.

Met riendelijke groet,

Raad van Bestuur

0

-

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
' Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort

Wij ersstraat 1,3811 MZ Amersfoort
T (033) . .
E

)hiladelphia.nl

www.philadelphia.nl

5

Disdaimer
Ds informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuidiging, versprei in en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
indien u dit bericht onterecht ontvan t, verzoeken wij u de afzender direct te infor eren door het bericht te retoumeren. Stichtin Philadelphia Zor . staat niet
in voor de juiste en volledige overbren ing van de inhoud van een verzonden e- ail, noch voortijdige ontvan st aarvan.

The infor ation contained in this e- ail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, istribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and ay be unlawful. Stichtin Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and complete trans ission of the information
contained in this com unication nor for any delay in its recei t.

\l /os

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 7 december2016 15:54

OndirW/erp:

FTO*ifii» fpr @ ©©teiB s»kri@feSfeht«§sBWlad ipW:asmetea6tie op
utesading .RT Nci»TdsH®lffi eliI 75'de @e* i * *mb @r)

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hoi1

Morgenochtend bespreken?
: staat niet tussen de geadresseerden, weet jij of dat klopt?

groeten

Van:

u

11

Verzc HQn 'A npn dan 7 december 2016 15:10
Aan: l ,¦(£). s xta •v' .
CC:

__

¦.

¦

'

•

1

Natasja @ f\2&-nL xjOnderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noofd- •

Holland (7 december)

HL
. _ i

i i : j : I_jl I j-

i. _ _i _j:

i

Oke, wordt vervolgd!
Groeten

i

„ ..a.

• •
1 1

i- i-

Van:

3nza.nl>

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan: |\ r(S)nza.nl>
CC:1 nza.nl>, V " ¦'

" @nza.nl>, hv La)nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

Ha

Metvriendelij e greet, *

gie en Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus P 11"7 PS02 GA Utrecht ] Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) E: infoOinza.nl | W: www.nza.nl

Van:

l..

(©

Verzonden: woensdaa 7 december 2016 13"23
Aan:,

_

'

"arte"S Greet m"s: brfef StiCh "9 ™*rea*op ubending rtvNoord-

FYI, ik heb bet zelf nog niet gelezen,

Vriendelij e greet.

directie strategie

Nederlandse Zorgautoriteit

OBm3017 3502-G ° Utrecht 1 Newtonla?p 1-41, 3584 BX Utrecht
J Snza il | W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan:
Onderwerp: Doorst namens Greet Prins: brief Stichtinq

(7 december)

Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Hoiland

Hallo

3

Groet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Re e <RJansen(5>nza.nl>

Onderwerp: Doorst: na ens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Marian

Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van: 1

4philadelphia.nl>

Datu : 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan; Kaliouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>
CC:

>nza.nl>

Onderwerp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Geac te mevrouw Kaljouw,

Hierbij o tvangt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzen ing van RTY Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per ost aa u verzonden.

Met vriendelijke groet,
-

-

L

i Raad van Bestanr

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort
T(033) ...

E ohiladelt)hia.nl
www.p iladelpMa.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrou elijk en uitsiuitend bestemd voor de gea resseerde. Gebruik van deze infor atie door anderen an
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, ver enigvul iging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indian a it bericht onterecht ont angt, verzoeken wi] u de afzender direct te infor eren door het bericht te retoumeren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voor e juiste en oliedige overbrenging van de inhoud van een verzon en e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The infor ation containe in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addresse and others authorize to receive it. if
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or ta ing any action in reliance on the contents of this
information is strictly rohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.
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I

\ L/d
n

2 (g>

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 7 december2016 16:00
(2i CVL< .V-\l @

CC:
Oridefwerp:

(& ( iIjC .ini

REi Doorst: na rhens (Breet Prinst briefStichtwgiPWted pfaHTOret i aEtiyop
uitzending RTV Noor Holland (7- decenober)

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hallo
Zou een van jullie ons de rief kunnen sturen, die zit er niet bij.
Alvast bedankt.
I Groeten

Van:' (0 tc. j
Verzonden: woensdag 7 december 2016 15:10
Aan; <e>
CC:
it

Onderwerp: RE: Doorst: narriens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)
Hi..

-1 -u 1 : 1

_._

:n

Oke, wordt vervolgd!
Groeten

1

Van: _ .

„_...3n( >nza.nl>

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aar ... (g)nza.nl>

CC:\

rk@nza.nl>. V ' 5)nza.nl>.

. t(5)nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

Ha

j~j

o

V.

1 - _ l_ -:

Met vriendelijke greet

i

' ie en Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus ™' ~\U recht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030. , infotainza.nl | W: www.nza.nl

Van:..

Verzonden: woensdaa 7 december 2016 13:23
Aadi

,

,

_.

,

-..

,

_

2(x

-SIC

3

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

FYI ik heb het zelf nog niet gelezen,

Vriendelijke greet.

rectie strategie

Nederla dse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utr cht I Newtonia t-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 8 103 | M: ( : c(Q)nza.n! |. W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzon en: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan:' _ (g

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Hallo
en.

Greet
Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <mkaliouw(q)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen. Rene <RJansen(g)nza.nl>

Onderwerp*. Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Marian

Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van:

' (5)philadelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: Kaljouw, Marian <mkaliouw@nza.nl>
CC: . Snza.nl>

Onderwerp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV oord-Holland

(7 december)

Geachte mevrouw Kaljouw,

Hierbij ontva gt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzending va RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eve eens per post aa u verzonde .

Met vriendelijke groet,

d van Bestuur

0

*

STICHTING PHILADELPfflA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

T(033) .
E __ ~ biladelphia.nl
ww.philadelpliia.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail beric t is vertrouwelijk en uitsluiten bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarma ing, vermenigvuldiging, verspreidin en/of verstre ing van deze infor atie aan derden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te infor eren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The infor ation contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

5

!

lilt 10I
Van:
Verzonden:

woensdag 7 december 2016 16:14
; Q? r\

Aan: .

>rsl

£>

CC:
OTfffRvSrp:

FW® Wife«Ba*efls*€ Pe@t»PFi!ns rief t4e .i,ag=Ebi1a ®1pb!i'a»m6' »F.@aGtie op
uitteR i>BfaR V'#®@F aH©i|feR 7»ela66«iber)
RvBI 6-126 NZa mw. M.J. Kaljouw - reactie op uitzending RTV Noord-HoIland.pdf;

Bijlagen:

Bijlage Gedetailleerde Feactie Philadelphia op reportage RTV Noord-HoIland.pdf
Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemar eerd

Ha I
Hierbij het hele pakket.
Met vriendelijke groet,

y*r
f Netieriandse
/ lorputo itelt

. | Strategie en Communicatie
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus S 17. 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) . IE: info® nza.nl I W: www.nza.nl

Van: (©
Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:23
Aan:

x.2

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RT Noord-

Holland (7 december)
FY1, ik heb het zelf nog niet gelezen,
Vriendelijke groet,

. j

WljsiJi

lorgautorite t

i

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

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan: (©
Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)
Hallo

Groet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen(5)nza.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Marian
Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van; li '

philadelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
an: Kaljouw, arian <mkaliouw(5)nza.nl>
CC: j5)nza.nl>

Onder erp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Geac te mevrouw Kaljouw,

Hierbij ontvangt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzending van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u verzonden.

Met vriendelijke groet,

id van Bestuur

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ A ersfoort

T (033)
E

ihiladel hia.nl

www.philadelphia.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan der en is niettoegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoe en wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Phila elphia Zorg. staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzon en e-mail, noch voortijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. if
you are not the intende recipient you are hereby notified that any isclosure, copying, distribution or ta ing any action in reliance on the contents of this
infor ation is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting P ila elphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this com unication nor for any elay in its receipt

3

jo
Van:

n .

Verzonden:
Aan:

*'1

woensdag 7 december 2016 19:29
an

k\

CC:

• 'I
j-,-

Ori er erp:

.

'

a

@

i£..fs)

@n

ei.

|

RE: Doorst: namens Greet Prins brief Stichting Philad ptefaimeteEeaifeop
uitzefi irig'RTV-Noord-Holland (7 deGember)

Hi
¦ - n

Van:1

1 i \T£ > \

Datum: 7 december 2016 15:19:21 GET
Aar

*

r'- -

> VX UXib x

CC:
.

.

.

/l2a

.nl

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV

Noord-Holland (7 december)

Ha
Da k je wel voor de snelle actie.

- -

Met vriendelijke groet,

0

i

Strategic en Communicatie
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030) | E: info@nza.nl [ W: www.nza.nl

Van:
Verzonde : woensdagV december2016 15:10

Aan:

©

CC:
, -j ,

L
j- S

-

-

ci .eij_ (

TT

"'

'r

1

.

Ji'

sen.

Rene;

£

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
Hi.
on

JLJ--V. J.JL.' KS JL. JL'
r . c
* » - Ic-;.

V Wj

-» ¦

Oke, wordt vervolgd!
Groeten

Van: I__.

. - - - j @nza.nl>

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan

_

CC:' _

' g>,nza.nl>
,~k@nza. l>, .... .@nza.nl>,

~ " "

t@nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
Ha

Met vriendelijke greet.

trategie en Communicatie
Nederlandse Zorgautoriteit

• Postbus 3017, 3502 GA Utrecht ] Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl |W: www.nza.nl

Van:1
,
@
Ye zonden: woensdag 7 december 2016 13:23
Aan:

]

...

.

{£.

m-

3

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
FYI, ik heb het zelf nog niet gelezen,
Vriendelijke groet.

B

directie strategic

I

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | NewtonJaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030)1

.M:,,

@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzo den: woensdag? december 2016 12:42
Aan: __ ;

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
Hallo ,

Groet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <mkali ouw@nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen@nza.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV

Noord-Holland (7 december)

Marian
Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur

Nederlandse Zorgautoriteit

Van: .i@philadelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: Kaljouw, Marian <rnkabouw@nza .ri1>
CC: 1 @,nza.nl>

Onderwerp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelp ia met reactie op uitzending RTV NoordHolland (7 december)
Geachte mevrouw Kaljouw,
Hierbij ontvangt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzending van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u erzonden.

Met riendelijke groet,

s
STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

T(033)
E, 5),philadelphia.nl
www.philadel hia.nl

Disclaimer
De informatie erzonden met dit e-mail bericht is ertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze info matie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
¦ Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ont angt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren

door het bericht te retou neren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daar an.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information

is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.
5

\1 I 0 7

xe (§

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 7 december 2016 22:04
(£) n 2-c<--iA (S> in -

( > m&- vs)

CC:
Do.orst: _. Doprst: narpens.©ceet Prins: brief Sl3ffiteiigiiHaEtrfph«B«ti»iti op

Ondemrerp:

uitzen ing RTV Noord Hollan ( decem fer)
Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Dag
en ik zullen morgen kijken naar wie er beschikbaar is volgende week om bet dossier te bekijken.
Wellicht moeten we daarbij ook medisch inhoudelijk advies hebben.
Echter... zowel in de brief als op haar website vraagt Philadelphia ons om te controleren of de zorgvraag
past bij de indicatie. Daarbij spreken ze niet over een controle of de geregistreerde en gedeclareerde zorg
ook daadwerkelijk geleverd is. De vraag over zorgvraag versus indicatie dient zoals . reeds stelt door
CIZ en niet door ons beantwoord te worden.
O" '" ¦ * '

cj -

fc>

Gr

Van: I @ .xc, . I

Datum: 7 december 2016 19:28:51 GET
Aan:, , n (©
CC:.

I
.

.

.

.

e

W -flc i£ ?
Onder erp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
Hi.1

Gr

Van:

Datum: 7 december 2016 15:19:21 GET
Aa "'

@

CC: L
,

,

,

- % nio*.. ht o -%

i

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV

Noord-Holland (7 december)

Ha
Da k je wel voor de snelle actie.

Met vriendelijke groet,

_ Strategie e Communicatie
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030) 2- , E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: (? kAAcA

Yerzonden: woensdag? decemher 2016 15:10
Aan: _

CC: L .
-a

ocY

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
Hi,

Cl

1

2

- -j
Z N-'J.-Lj

i

X Xi.

TT X*

v

Oke, wordt vervolgd!
Groeten

Van:

0 ,

<

aza.nl>

Datum: 7 december2016 13:42:01 GET
Aan: L '

3,nza.nl>

CC: _ _ ;k@nza.nl>. ..

.. £@nza.nl>.

jc] ~ ' 5).nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

Ha:

]

Met vriendelijke greet,

1 Strategic en Communicatie
3

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

Van:
Verzonden: woensdap 7 december 2016 13:23
Aan:

_

.

©n

o--

.

Onderwerp: FV: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
FYI, ik heb het zelf nog niet gelezen,
Vriendelijke greet,

e | | directie strategic
Nederlandse Zor autoriteit

Postbus 3017. 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) | M: 2 | E: i ,@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
an:

nt&. i v\

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

Hallo:
i

j - - A

Groet,

i

Rene

Nederla dse Zorgautoriteit (NZa)
Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <mk:aljouw@nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen@ri7a.n1>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

Marian
Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur

Nederlandse Zorgautoriteit

Van: a@philadel hia.nl>
Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: Kaljouw, Marian <mkaliouw@nza.nl>
CC: 1
@nza.n1>

Onderwerp: na ens Greet Prms: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV NoordHolland (7 december)
Geachte mevrouw Kaljouw,
Hierbij ontvangt n een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzending van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u erzonden.

Met vriendelijke groet,

¦¦¦ Raad van Bestuur

0
5

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

T (033)
E

adelphia. l

www.philadelpliia.nl

Disclaimer
De informatie verzo den met dit e-mail beric t is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, ver enigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren
door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging an de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ont angst daarvan.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the indi idual or entity to whom it
is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you a e hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reli nce on the contents of this information

is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and
complete transmission of the information contained in this co munication nor for any delay in its receipt.
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Van:
erzo den:
Aan:

woensdag 7 december 2016 22:50
t

CC:
Qnde erp:

1

.rfJ

r\2

@

- cn Op .,

Van: (©f'Tci. j'

Datum: 7 december 2016 22:03:31 GET
Aan:'

'

.

,

(dnZa.ftL

x3

CC:
Onderwerp: Doorst: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending

RTV Noord-Hplland (7 december)
Dag_

en ikzullen morgen kijken naarwieerbeschikbaarisvolgende weekom het dossierte bekijken.

Wellicht moeten we daarbij ook medisch inhoudelijk advies hebben.
Echter... zowel in de brief als op haar website vraagt Philadelphia ons om te controleren of de zorgvraag
past bij de indicatie. Daarbij spreken ze niet over een controle of de geregistreerde en gedeclareerde zorg
ook daadwerkelijk geleverd is. De vraag over zorgvraag versus indicatie dient zoals Jaco reeds stelt door
CiZ en niet door ons beantwoord te worden.
j

o

~

1ft:

-j

-

w-1

-J

»

(-ji.

ij-

J

Gr

Van: ,ts\\

Datum: 7 december 2016 19:28:51 GET
Aan:
CC:

J

1

c>Cf

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
Hi.

1

,i

V

'

- /U t r 15 <i dfcli

Gr

Van: (§? <aII

Datum: 7 december 2016 15:19:21 GET
Aan:
CC:»
¦-¦jv

/

/

...

•

.

fQ

.

i-it

o

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV

Noord-Holland (7 december)

Ha
Dan je wel voor de snelle actie.

LL AlJULl. JL. _J-L-l. fc fc - j. .llCt -

Met 'vriendelijke greet. i

i

'

-tegie e Comm nicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Post us 3017,3502 GA Utrecbt | Newtonlaan 1-41,3584 BXUtrecbt
T: (030) E: mfo@nza.nl | W: www.nza.nl

Va : * (

*\\

Verzonden: woensdag? december 2016 15:10
Aan: ''
CC.

.

,

.

_

,

_

_

. < s& QG.nL-

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holl nd (7 december)

Hi i

I

Oke, wordt vervolg !
Groeten

Va

:

I

¦

,.

_Jnza.

l>

atu : 7 december 2016 13:42:01 GET
Aa : j __ .. ;@nza.nl>

CC:

-

---- rk@nza.iiL>. 7. , _ ic@nza.nl>. :@nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: na ens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
Hal

L Strategic en Communicatie
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030 info @,nza.nl |W: www.nza.nl

Van:1 €

Verzonden: woensdag 7 decemher 2016 13:23
Aan:

,

.c,

_

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)
FYI, ik heb het zelf nog niet gelezen,
Vriendelijke groet,

1

. | directie strategic

Ne erlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41,3584 BX Utrecht
T: (030) J"" 1 M: 06 ik@nza.nl | W: w w.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december2016 12:42
A

.

t-vtC

.l

-d

Onderwerp: i/uuist: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

Hallo J

Te

i

Groet,
Re e

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestu r

Van: Kaljo w, Marian < kaliouw@,nza. l>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen@nza. l>

Onderwerp: Doorst: amens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie o itzendi g RTV
Noord-Holland (7 december)

Marian

Dr Maria J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuu

Nederlandse Zorgautoriteit

Van: L

=_ ,@philadel hia.nl>

D tum: 7 december 2016 11:05:33 GET
A n: Kaliouw, Marian <mkali ouw@nza.nl>
CC:L

, ..

„j@nza.nl>

Onderwerp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)
Geachte mevrouw Kaljouw,

5

Hierbij ontvangt u een brief van Greet Prins met een reactie o de uitze ding van RTV Noord-Holla d over

P iladelpbia (7 december).
Deze brief wordt andaag eveneens per post aan u verzo de .

Met vriendelijke greet,

Raad van Bestuur

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1,3811 MZ Amersfoort

T(033)
E

1'

nbiladelphia.nl

www.philadelphia.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail beriebt is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
gead esseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaat aking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaan. Indien u dit bericht ontereebt ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren

door bet beriebt te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een erzonden e-mail, noch voor tijdige ont angst daarvan.

The information contained in this e- ail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information

is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the roper and
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

12j£ / Ioa

(2 niA 'I
donderdag 8 december 2016 08:55

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(

@

RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland (7 december)

Ik heb gisteren niet de uitzending wel de aan ondiging met r etc gezien
https://www.rtvnh.nl/nieuws/196598/verstandeliik-beperkte-tamara-zat-onterecht-opgesloten-in-zorginstelling-

Philadelphia

Meyerlawdf#
Zorputoritelt

Ha I ussy, Pamela
Communicatiemedewerker | Strategie en Communicatie
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht ] IMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: f (? kYtfv.

Verzonden: woensdag 7 december 2016 19:29

Aan:

@

CC:!

"

(

Jansen, Rene

.

\ /

.

\.

,

-T'-

7 ir\l« .v\A

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 dece ber)
/ Hi, ,,

Gr ~

Van:

'

(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 15:19:21 GET
Aan: '(5)nza.nl>
CC: I ': ~

<1

(5)nza.nl>, ((g)nza.nl>, ' ~ r

: )nza.nl>, \@nza.nl>,

<RJansen(5>nza,nl>, .

1 " 5@nza.nl>, Jansen, Rene

:@nza.nl>,

(5)nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV

Noord-Holland (7 december)
1

Ha

Dank je we! voor de snelle actie.

Met vriendelijke greet,

| Strategic en Communicatie

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

Van:

rx

i.rvl

Verzonden: woensdag 7 december 2016 15:10

Aan:
CC:

.

'

Q
i?'

.

.

<

F

Jansen,

Rene;'

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending TV Noord-

Holland (7 december)

Hi.

1

Oke, wordt vervolgd!

Groeten

Van: I _ . > i(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan: ' ' (5)nza.nl>
CC:

_ ¦ ((q)nza.nl>, @nza.nl>,' :(a>nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Hoiland (7 december)

Ha

3

Met vriendelijke groet.

Strategic en Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info®nza.nl [W: ww.nza.nl

(

Van: i l£ .w

Verzonden: woensdaa 7 december 2016 13:23
Aan
¦
(S*
On erwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins; brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV NoordHolland (7 december)

FYI, ik heb het zelf nog niet gelezen.

Vriendelijke reet,

| unit communicatie | directie strategie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. 3 02 GA Utrprht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (03 ) [ M: I E: iwiik(g)riza.nl I W: www.n7a.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan: \
Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Hallo

Groet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

5

Van: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 CET
Aan: Jansen, Rene <RJansen(5)nza.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Marian

Dr Marian J. Kaijouw
Voorzitter Raadvan Bestuur
Nederlandse Zor autoriteit

Van: (5)philadelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 CET
Aan: Kaijouw, Marian <mkaliouw nza.nl>
CC: '(5>nza.nl>

Onderwerp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV I oord-Holland

(7

december)

i

Geachte mevrouw Kaijouw,

Hierbij ontvangt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzending van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief ordt vandaag eveneens per post aan u verzonden.

Met vriendelijke groet,

E
STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

T(033)
E Aphi1adelphla.nl
www.philadelphia.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebmik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ofverstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voordejuisteien volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voortijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is inten ed solely for the use of the individual, or entity to whom it is addressed and others authorize to recei e it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or ta ing any action in reliance on the contents of this
infor ation is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and co lete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

7

aik/ i2-

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 9 december 2016 15:10

Onderwerp:

A'RtwfeBMra elplwa

I (Z> r\ _Gi-,(r\\
r'--'

Opvolgingsmarkering:

Opvolgen

Markeringsstatus:

Gemarkeerd

Prima idee...!

Van: @

-a •

Datum: 9 december 2016 14:58:53 GET
Aan:

- ¦ ¦

Onderwerp: Philadelphia

i

Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 12 december 2016 09:00

e €?

Onderwerp:

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstat s: Gemarkeerd

Bedankt voor het versturen van de deze mail. Hier was ik vrijdag niet meer aan toe ge omen.

Het was wel de reden dat ik mijn laptop bij de mcdonald s heb aan gezet maar daar kom ik wel overheen ©

Van: §>
Verzonden: zaterdag 10 december 2016 13:09
1 Aan: b ¦ ¦ - (£> 10..

CC:
Onderwerp: Philidalphia Zorg - overtreding Wmg
Urgentie: Hoog
Ho,

[ Metterlaidi

/ 2o
1

c

Beleidsmedewerker

Detectie en toezicntzorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Posf-h =: 017. 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: ( | M: I | F (5)nza.nl

12 /,

Van:

ni-Q.

Verzonden:
Aan:

|

maandag 12 december2016 09:59
. i I

CC:
Ondemerp:

R4»PMi #tpWa trrg *0¥ePteedfrtg-Wciag

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Gemarkeerd

Opvolgen

Jup, count me in!

Neyerla idie

/ lorgauforitilt

Detectie en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-'41, 3584 BX Utrecht
T: (030) | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: 5 Ale,,

Verzonden: zaterdag 10 december 2016 13:09
Aan: (2)
CC:
Onderwerp: Philidalphia Zorg - overtreding Wmg
Urgentie: Hoog

ag

.,.,5
I

Gr.

Maderla die
Zor utorjfiit

( 1 Seleidsmedewerker

Detectie en toezichtzorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | IMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) M: 06 ¦ H: ginza.nl

I2(4/z I
Van:
Verzonden:

woensdan 14 december 2016 10:35

Aan:

. Jansen, Rene;

_ j

rv

,*-\)

CC:

C

©ndefw isp:

RE! 5o t t m©ns«6r et Pi!i'ns?ibrief*g*rebtinf «Rbted@lpbraaFne1 «p @tLe op
u itze n d i § E¥P M0®rd®lst0 Ha'n »( sdgeeDn b e r)

Opvolgingsmarkering:

Opvolgen

Markeringsstatus:

Gemarkeerd

(

riXo. n\ (fe>«\ k, \

Dag alien.

Gr.

Metieria dse
Zorgautoriteft

Detectie en toezicnt zorgaan ieders

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030: •<: Ofr

Va

-:P@nza.nl

(£>

Verzonden: woensdaq 7 december 2016 15:10
Aan:

v\\

CC: [
riScx. L t.

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Hi

i.

i

Van:

)(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan: i ®nza.nl>
CC: \ k( )nza.nl>,

'jktSnza.n , l .

l>nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

Ha

ng.

Metvriendelijke greet.

trategie en Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. 3507 GA Utrecht | iMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) E: info(Snza.nl | W: www.nza.nl

Van: (&>
Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:23
Aan:

¦

¦

-

/12a

-nL

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia it

Holland (7 december)

FYI, ik heb het zelf nog niet gelezen.

Vriendelijke groet.

directie strategie

Nederlandse Zorgautoriteit

3

3
reactie op uitzending RTV Noord-

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonia " 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) | M: 06- | E:_ 0nza.nl | W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan: (2
Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV IMoord-Holland

(7 december)

Hallo

n.

Groet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, ene <RJansen@nza.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Marian

Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van:

,3hiladelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 CET
Aan: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5>nza.nl>
CC:; ,

.r(5)nza.nl>

Onderwerp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Geachte mevro w Kaljo w,

Hierbij ontvangt een brief van Greet Pri s met een reactie op de uitzending van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u verzonden.

Met vriendelijke groet,

2 Raad van Bestuur

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG A ersfoort
Wijersstraat 1,3811 MZ Amersfoort
T(033) i _.
5

E"

alphiladelphia.nl

www.p iladelphia.nl

Disclaimer
De infor atie verzonden met dit e- ail bericht is vertrouwelijk en uitsiuiten bestemd voor de gsadresseerde, Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ofverstre ing van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e- ail, noch voor tijdi e ont angst daarvan.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual orentity to who it is addressed and others authorized to receive it. if
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this
infor ation is strictly prohibited and ay be unlawful. Stichting P iladelphia Zorg is neit er liable forthe proper an complete transmission of the infor ation
contained in this co munication nor for any delay in its receipt.

6

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 14 december2016 11:24
e @ n -.ir>\

CC:

; Jansen, Rene,
@

Onderwterp:

rvl

iri) @

i; (g> wui.
lo. \| (S* rilci.v

RB?§gwSftftam eHs*S eWFins id 1 #i€ nfK hited tjafe1a
uii2gaiifflf« w* d ffrd ®H'an# ?sd«c8Wb®=)

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
(Vlarkeringsstatus: Gemarkeerd

Ha
Dank je wel voor de update. In landelijke media blijft het nog redelijk rustig over deze zaak, maar Kamerieden
hebben om een diepgaand onderzoek gevraagd. De SP noemt daarbij de Inspectie en het OM.
.http://www.ad.nl/dossier-nieuws/kamer-wil-onderzoek-naar-behandeling-gehandicapte-tamara~a58d5534/

~ :I I. _1_

Met vriendelijke groet,

Mederlandse

/ Zor ut riteJt

CUl [ ou ategie en Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) ' ' | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: <©

L€i _

Verzonden: woensdag 14 december 2016 10:35
Aan:)

.

.l

CC:
[
1
2
Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending R7V Noord

Holland (7 december)
Dag alien.

Even ter info een korte u date inzake Philadelphia.

l

' ¦ , • r Beleidsmedewerker

Detectie en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht ] Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) [ M: E: rridderOnza.nl

Van: r '
<§
Verzonaen: woensdag 7 december 2016 15:10
Aan: i . (S>jn,5b- AL
CC:

!

.

„

,

.

.

,

„

@ 01 - L ?
Onderwerp: RE: Doorst: namehS Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzendihg RTV IMoord-

Holland (7 december)

Hi

Van:

i_..

„

,

.

..

.

;

(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan:
CC:

(5>nza.nl>
:@nza.nl>,' _ ((S)nza.nl>, _ ' (5)nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV
Noord-Holland (7 december)

Ha

Met vriendelijke greet.

' Strategie en Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus OA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030 £: info®nza.nl | W: www.nza.nl

3

Van:
Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:23
/

an;

Qh2o-..,

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

FYI, ik heb het zelf nog niet gelezen,

Vriendelijke greet.

e 1 directie strategie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030)

M: 06 E: -mza.nl | W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42
Aan: Q, I A Ua

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Hallo
! 1

den.

~n.

Groet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <mkaliouw@nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen(5)nza.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Marian

Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van: in(a)philadelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>
CC: ~ '

_ >5)nza.nl>

Onderwer : namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)
5

Geachte mevrouw Kaljouw,

Hierbij ontv ngt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitze ding va RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u verzo den.

Met vriendelijke groet,

»'e Raad van Bestuur

a

-

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Wij ersstraat 1,3811 MZ Amersfoort

T(033)
E'" ~inhiladelphia.nl
www.philadelphia.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluiten bestemd voor e geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvul iging, verspreiding en/of verstrekking van deze infor atie aan derden is niettoegestaan.

indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoe en wij u de afzender irect te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voor e juiste en olledige overbrenging van de inhoud an een verzon en e-mail, noch voor tijdige ontvangst daar an.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the indi idual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. if
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or ta ing any action in reliance on the contents of this
infor ation is strictly prohibited and ay be unlawful, Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

I2\t/ 2-3

an:

>

Verzonden:
Aan:

woensdag 14 december 2016 11:28
C (2> @( iZCi.*

CC:

nlA.i

; Jansen, Rene; "

O derwerp:

RB?BTO,St?n®weK

Op olgingsmarkering:

Opvolgen

Markeringsstatus:

Gemarkeerd

Hot

groeten

Wederlandse

lorgautpritelt

i
| Detectie en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (&§= '' % | E: info@nza.ni | W: www.nza.nl

Van:

1

-

' Verzonden: woensdag 1 december 2016 11:24
Aan: -

CC:

.

.

.

Q

x2ck

k

6

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

| Strategie en Communicatie
Nederlandse Zorgauton'teit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) ! info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:

2a.

Verzonaen: woensdag 14 december2016 10:35
Aan:'

_

~

@

a

o.

CC: I
Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)
Dag alien.

Even ter info een korte update inzake Philadelphia.

Gr.

jC nedfi

/ ItrputoriteSt

.ek/Senior Beleidsmedewerker
Detectie en toezichtzorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlar" 3584 BX Utrecht
T: (030 07 1*1:1 E
<3nza,nl

Van: I
Verzonden: woensdag 7 december 2016 15:10
Aan:L 6 oja ni
CC:

I

,

b

.

t,

d/l2e-. nc

Onderwerp: RE: Doorst: na ens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV NoordHolland (7 december')

Van:

n.za.nl>

_

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan: _ @nza.nl>
CC: ,

)nza.nl>, \

(5)nza.nl>

' ~ i _ ,5)nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV

Noord-Holland (7 december)

H

Met vriendelijke greet,

Strategie en Communicatie

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

Van:' w N C ., fe-N

Verzonden woensdag 7 december 2016 13:23
Aan: '3

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

FYI, ik heb het zelf nog niet gelezen.

Vriendelijke groet.

lie 1 directie strategie

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) M: 06 ginza.nl | W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: wnpnsdag 7 december 2016 12:42
Aan:
Onder erp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Hallo

Greet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

Van: Kaljouw, Marian <nnkaliouw(5)nza,nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen@nza.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december) i

i ?r

5

Marian

Dr arian J. Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van:

philadelphia.n

Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: w t tj iw@nza.nl>
CC: ,

' 5)nza.nl>

Onderwerp: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Geachte mevroxiw Kaljou ,

Hierbij ontvangt een brief van Greet Prins met een reactie op de uitzending van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u verzonden.

Met riendelijke groet,

Raad van Bestuur

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postbus 1255,3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1,3811 MZ Amersfoort

T(033)

E. J),p iladelphia-iiI
www.philadel Ma.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail faericht is vertrouwelijk en uitsluiten bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze infor atie dooran eren an
e geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, erspreiding en/of verstre kin van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

In ien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoe en wij u de afzender direct te infor eren door bet bericht te retourneren. Stichting Philadel hia Zorg. staat niet
in voordejuiste en voiledige overbren ing van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voortijdige ontvangst daar an.

The information contained in this e- ail is intended solely for the use of the in ividual or entity to who it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copyin , distribution orta ing any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neit er liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this commun cation nor for any delay in its receipt.

7

Oil

* © . r\l

Van:
Verzonden:
Aan:
©nderwerp:

woensdag 11 januari 201718:04
FV #R er*©&wft iTO erF e ©§istrat4ea¥an-de*aapr«»afwez,eg#er s#agen
Factsheet_Aan_en_afwezigheidsdagen 2011.pdf

Bijlagen:

Opvolgfngsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

ti

MeHer ds
lorpu tori telt

. _ _8i©F-BeteWsffiedew«F ep-

uetectie en toezichtzorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht i IMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) " ; : r@nzarrri-

Van:
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 8:46
Aan: > YYLO -Y\\
. Onderwerp: R/V: Onderbouwing voor de registratie van de aan- af ezegheidsdagen

C Metleria dfe
/ lorpufpritelt

etectie en toezicht zorgaanbieders
Ne erlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 G U recht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:

ii

iSl Ki

r\1 1

Verzonden: maandag 2 januari 2017 16:56
Aan,

......

Onderwerp: f-w: onderbouwing voor de registratie van de aan- af ezegheidsdagen

i

Geachte mevr.

Een punt teveel in het mail adres maakt dat ik de
mail weer terug kreeg.
Hierbij alsnog onderstaande mail.

Met vriendelijke groef,

Directeur
Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam

T010
M (SS
Philadel hia nl
www.philadelphia rl

Maak kennis met onze sociale robot Phi

Van: fQ pW&ad pkt •
Verzonden: maandag 2 januari 2017 12:43
Aan: ,i@nza.nl'

Onderwerp: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdat
Geachte mevr. f

Allereerst de beste wensen voor het nieu e jaar. AI het goede gewenst.

Woensdag 21 december jl zijn mijn collega

.en i met u in gesprekgeweest over1

U heeft een aantal dossier stukken gekopieerd. Van onze kant zouden wij nog twee zaken toeiichten:
1. Is er sprake van een registratie? c ' '
-i

Zoals tijdens het gesprek ook al genoemd zijn er sinds een aantal jaren nieuwe afspraken m.b.t. aan en

afwezigheid met u als NZA gemaakt. Voor de volledigheid stuur ik u de factsheet random aan en af ezigheid
even toe. Vanaf 2 weken af ezigheid registreren wij. &
2. Wij hebben een rooster, met overzicht van de uren die nu gedraaid worden op locatie bij u achter gelaten.
i het najaarvan

2014 zijn wij als Philadelphia overgegaan naareen ander rooster systeem. IMadat wij begin 2016 het jaar
2014 en 2015 hebben afgesloten is ook het systeem gesloten. We kunnen daar niet meer in.

Ik hoop dat u met deze extra informatie verder kunt.

Met vriendelijke greet,

Directeur ,

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam
T 010
-M («®j!

~ 3hiladelphia.nl

www.philadelphia.nl

Maak kennis metonze sociale robot Phi

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de gea resseerde. Gebruik van deze informatie oor anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarma ing, vermenigvuldiging, verspreiding en/ofverstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht dnterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te infomneren door bet bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat n et
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daar an.

The information contained in this e- ail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. if
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution ortaking any.action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting P iladelphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Aan- en

Deze factsheet geeft een overzicht van de
regelingen over (het declareren van) aan- en
afwezigheidsdagen in de sectoren Verpleging en •
Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de
' Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die gelden
met ingang van 1-1-2012.

Voor wie is het bedoeld ?
Voor zorgaanbieders en zorgkantoren in de AWBZ
die afspraken wilien maken voor langdurig verblijf.

van de client bekostigd wordt, hangt af van de
afspraken die zorgkantoor en zorgaanbieder
hierover maken binnen de kaders die de NZa
hierover stelt. Daarnaast kan gesproken worden

over afwezigheid in verband met overlijden of
verhuizen van een client (de client keert niet terug
bij de zorgaanbieder).
Navolgend zijn de kaders van de NZa ten aanzien
van aan- en afwezigheid per sector beschreven.

Prestatiebekostiging
In de ZZP-bekostiging mogen de verschillende
prestaties alleen in rekening worden gebracht als
ze ook echt geleverd zijn. Dit wordt
prestatiebekostiging genoe d. Alleen
daad erkelijk geleverde zorg wordt betaald.
Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel in
geval er sprake is van afwezigheid van de client.

Verblijf zonder behandeling (V&V)

Regelingen
De aan- en afwezigheid is geregeld in de volgende
regelingen:
- Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven
zorgzwaa rtepakketten
- Regeling Declaratie AWBZ-zorg
Op basis van deze regelingen worden de
productieafspraken gemaakt en worden de

Verblijf met behandeling (V&V)

ZZP-dagen gedeclareerd.

Soorten afwezigheid
Er zijn verschillende redenen voor de afwezigheid
van clienten die bij een zorgaanbieder verblijven.
Er kan tijdelijke afwezigheid ontstaan als gevolg
van bijvoorbeeld vakantie/logeren en
ziekenhuisopname (de client keert terug bij de
zorgaanbieder). Hoe lang de tijdelijke afwezigheid

Als een client tijdelijk afwezig is, kan de
zorgaanbieder een ZZP-dag declareren. Er wordt

gekeken naar het ZZP dat de client geleverd kreeg
tot het moment van afwezigheid. Dit ZZP mag met
ingang van de eerste dag dat de client afwezig is,
gedeclareerd worden. Hierbij geldt geen maximum
aantal dagen.

Als een client tijdelijk afwezig is, kan de
zorgaanbieder ma imaal 14 ZZP-dagen per keer '

biijven declareren. Er wordt gekeken naar het ZZP
dat de client kreeg tot het moment van
afwezigheid. Dit ZZP mag met ingang van de
eerste dag dat de client afwezig is, gedeclareerd
worden. Dit maximum is niet van toepassing in
geval van ziekenhuisopname.

Mutatiedagen (V&V)
Daarnaast zijn er regelingen voor de V&V in de
situatie waarin een client overlijdt of verhuist.
Alleen in dit geval wordt er gesproken van een
mutatiedag. In de ZZP-bekostiging kan in dit geval
het werkelijke aantal mutatiedagen als ZZP-dag
worden gezien, met een maximum van dertien

dagen per lege plaats in verband met verhuizing of
overlijden.

gedeclareerd worden. Hierbij is het niet van belang
waarom de client tijdelijk af ezig is.

In de productieafspraken in termen van ZZP s
moet de inschatting van het aantal mutatiedagen

Voor bewoners die als leerlingen voor
dagonder ijs staan ingeschreven en volgen, komt

ook apart opgegeven worden,

de tijdelijke afwezigheid met ingang van de eerste
dag van afwezigheid van de client in aanmerking

Mutatiedagen in geval van tweepersoonskamer

voor bekostiging tot een maximum van de

Bij het overlijden of permanent verhuizen van een

wettelijke vakantieduur.

bewoner van een tweepersoonskamer, zijn de
mutatiedagen van toepassing,

ledere kalenderdag dat de overblijvende partner

Verblijf met behandeling (GGZ)

achtergelaten plaats een mutatiedag worden
gedeclareerd. Vanaf het moment dat bij de

Voor clienten die zijn aangewezen op ZZP B1 tot
en met ZZP B7 GGZ kan de zorgaanbieder als een
client tijdelijk afwezig is, het werkelijk aantal
dagen afwezigheid als ZZP-dagen blijven

zorgaanbieder een eenpersoonskamer beschikbaar

declareren, met een ma imum van 14 dagen per

is, wordt het werkelijke aantal mutatiedagen als

keer. Er wordt gekeken naar het ZZP dat de client
kreeg tot het moment van af ezigheid. Dit ZZP
mag met ingang van de eerste dag dat de client

de kamer alleen heeft bewoond, mag voorde

ZZP-dag in aanmerking genomen, tot maximaal

dertien dagen na het beschikbaar komen van de
eenpersoonskamer,

Verblijf zonder behandeling (GHZ)
Voor verblijf zonder behandeling in de sector GHZ
is de bekostiging afhankelijk van de in- en
uitschrijving van de client bij de AWBZ-aanbieder.
Als de client tijdelijk afwezig is, maar nog wel
ingeschreven staat bij de verblijfsaanbieder,
kunnen zorgaanbieders ZZP-dagen blijven
declareren. Er wordt dan gekeken naar het ZZP
dat de client kreeg tot het moment van
afwezigheid. Dit ZZP mag met ingang van de
eerste dag dat de client af ezig is, gedeclareerd
worden. Hierbij is het niet van belang waarom de
client tijdelijk af ezig is.

Verblijf met behandeling (GHZ)
Als een client tijdelijk af ezig is, kan de
zorgaanbieder, die verblijf met behandeling levert,
het werkelijk aantal dagen af ezigheid als ZZPdagen blijven declareren, met een maximum van

14 dagen per keer. Dit maximum is niet van
toepassing in geval van ziekenhuisopname.

Deze regeling geldt niet als de clienten als
leerlingen aan een school of cursus voor
dagonderwijs staan ingeschreven en volgen. Voor

deze clienten is de maximale periode dat de ZZPdagen gedeclareerd kunnen worden bij
af ezigheid, gelijk aan de wettelijke vakantieduur.

Verblijf zonder behandeling (GGZ)
Voor clienten die zijn aangewezen op ZZP Cl tot
en met ZZP C6 GGZ, is de bekostiging afhankelijk
van de in- en uitschrijving van de client bij de
AWBZ-aanbieder. Als de client tijdelijk afwezig is,
maar nog wel ingeschreven staat bij de
verblijfsaanbieder, kunnen zorgaanbieders
ZZP-dagen blijven declareren. Er ordt dan
gekeken naar het ZZP dat de client kreeg tot het
moment van af ezigheid. Dit ZZP mag met ingang
van de eerste dag dat de client afwezig is,

af ezig is, gedeclareerd worden. Dit maximum is
niet van toepassing in geval van
ziekenhuisopname.
Voor bewoners die als leerlingen voor
dagonderwijs staan ingeschreven en volgen, komt

de tijdelijke afwezigheid met ingang van de eerste
dag van afwezigheid van de in aanmerking voor
bekostiging tot een maximum van de wettelijke
vakantieduur.

- cD K\i - l

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 25 januari 2017 17:30

CC:

! @ fOZc -o !
R&*PWIa dp1iia

Onderwerp:

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Mooi! (

Van:

%2_ i.

.'

Datum: 25 januari 2017 10:28:13 GET
Aan:
cc:......

<
.

•

.n2_a
-

.Y\\

i

Onderwerp: RE: Philadelphia

Dag alien,
Met dank aan ie o derstaande mail en link ter info....
Gr.3 7

tr

Detectie en toezicht zorgaa bieders

Nederlandse Zorgautoriteit
Post us 3017, 3502 GA Utrecht | Ne tonlaan 1 41,3584 BX Utrecht
T: (030 Mt'O f |E;
nza ri
n2_G -hi

i

Van:

_

Verzonden: woensdag 25 januari 2017 10:20
Aan:

(g) fy Z.a .

I

Onderwerp: PMladelphia
Ter info
https ://www. tweedekamer.nl/kamerstuMcen/detail ?id=2016D49845&did=2016D49845

0

Oetectie en Toezicht Zorgaanbieders

Nederl dse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Ne tonlaan 1-41, 3584 BXUtrecht
T:

U.-

i@nza.nl |W:w w.nza.nl

Van:
Ve zonden:
Aan:

_,r\2-C . !

woensdag 25januari 2017 10:28

© - n I
a!

CC:
Onderwerp:

RE: Philadelphia

Dag alien
Met dank aan , zie onderstaande mail en link ter info....
Gr. '

uetectie en raezicnt zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus ': n',7 a502 GA Utrecht I Ne tonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) j; ¦oe ?-| E Qwaa flJ-

Van: "" <© ©o7 T ~ ~

~~~

Verzonden: woensdag 25 januari 2017 10:20
Aan:' £ ¦

Onderwerp: Philadelphia
Ter info

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detaii?id=2016D49845&did=2016D49845

-ac-i-Detectie en Toezicht Zorgaanbieders

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 B Utrecht
T; 03L - E;, aa.nl |W: www.nza.nl

1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

:

@philadelphia.nl> .

maandag 13 februari 2017 15:34
(2). r\zc\ .n
RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen

Geachte
In de eriode 2011-2014 is erveeivuldig contact geweest met hetCIZ over de indicaties.
Voor nu hebben we het dossier nietter beoordeling bij het C1Z neergelegd.
Als er nog vragen zijn bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet.

Regio Midden

STICHT1NG PHILADELPHIAZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam
T 010 .

M(9§
E g@ hiladelphia.nl
www.philadelphia.nl

1

HET WERKI!

Lees de recensies en bestei het boekhier

Van:
Verzonden: woensdag 8 februari 2017 13:31 ,

@nza.nl]

Aan: ' <d PhltOld iphi •
Onderwerp: RE: Onderbouwing voor cie registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte mevrouw
Ikheb nogeen aanvullende vraag: heeft Philadelphia het dossier ook terbeoordelingvoorgelegd aan hetCIZ?
Met vriendelijke groet,

..Nederlarrfis

lOTputoritilt

Jf Detectie en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit

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

,(5)philadelphia.nl1
Verzonden: maandag2januari 2017 16:56

Van:-

2

Aair (@
Onder erp: FW: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte
Een puntteveelin het mail adres maakt dat ikde mail weerterug kree .
Hierbij alsnog onderstaande mail.

Met vriendelijke greet

4
Directeur,

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schieda

T010

M (96}
E $@phlladelphia.nl
www.philadelphia.nl

LB

Maak kennis et onze sociale robot Phi

Van:

Verzonden: maandag 2 januari 201712:43
3

Aan: t@nza.nl1

Onderwerp: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte;
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Al het goede gewenst.
Woensdag21 decemberjlzijn mijn collega ! en ik met u in gesprekgeweest over I rtU heeft een aantal dossier stukken gekopieerd. Van onze kant zouden wij no twee zaken toelichten:
1. Is ersprake van een registratie?-! feu
Zoals tijdens het gesprek ook al enoemd zijn er sinds een aantal jaren nieuwe afspraken m.b.t. aan en
afwezi heid met u als NZA gemaakt. Voor de volledigheid stuur ik u de factsheet random aan en afwezigheid
even toe. Vanaf 2 weken afwezigheid registreren wij.!
2. Wij hebben een rooster, met overzicht van de uren die nu gedraaid worden op locatie bij u achter gelaten.
:

'

'

,

In

het

najaarvan

2014 zijn wij als Philadelphia over egaan naar een an er rooster systeem. Nadat wij begin 2016 het jaar
2014 en 2015 hebben afgesloten is ook het systeem gesloten. We kunnen daar niet meer in.

Ik hoop dat u met deze extra informatie verder kunt.

Met vriendelijke groet,

Directeur,

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam

T010
E ~philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

Maak kennis met onze sociale robot Phi

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-maii bericht is vertrouwelijk en uitsluitend beste d voor de geadresseerde.
Ge ruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, ermenig uldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niettoegestaan. Indien u dit bericht onterecht
ontvan t, verzoeken wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia
Zorg. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor
tij d ige o ntva ngst d a a rva n.
The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any
disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly

prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the p oper and complete
transmission of the infor ation contained in this communication nor for any delay in its receipt.
Dit bericht kan infor atie be atten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u istoegezonden, 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 geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdtmet risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Disdaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie oor anderen dan
de geadresseerde is erboden. Openbaar aking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze infor atie aan derden is niet toegestaan.
In ien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Phila elp ia Zorg. staat niet
in oor e juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
T e information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to who it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not the intended reci ient you are hereby notified that any disclosure, copying, istribution or taking any action in reliance on the contents of this

infor ation s strictly pro ibited and may be unlawful. Stichting P iladelp ia org is neither liable for the pro er and co plete transmission of the information
containe in this communication nor for any delay in its receipt.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 13 februan zu17 16:29
<5

Op olgingsmarkering:

Opvolgen

Markeringsstatus:

Gemarkeerd

Ik heb net bericht dat deze casus niet aan CIZ is voorgelegd door Philadelphi
Zet de mail zo even door.

Groet,

I

024

o3>

' ¦ ( lnzM .nl
maandag 13 februari 2017 16:30
t
i ¦
-(21 t\2_Q. n. i y i

Van:
Verzonden:
Aa :
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Marlceringsstatus: Gemarkeerd

Van: :i ( pUila elp ia«r\l
Datum: 13 februari 2017 15:36:05 GET
Aan:

'

ir\2,a

.f\\

Onderwerp: RE: Onderbouwing voor de registratie an de aan- afwezegheidsdagen

Geachte:
In de.periode 2011 - 2014 is er veelvuldig co tact geweest met bet CIZ over de indicaties.

Voor nu heb en e bet dossier niet ter beoordeling bij bet CIZ neergelegd.
Als er nog .vragen zijn bel of mail gemst. ¦

Met vriendelijke groet.

Directeur

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112NC Schiedam

T 0101
i

E S philadelphia.nl
ww.philadelpMa.nl

i

Van:

I

-

-

nza

n|j

Verzonden: woensdag 8 februari 2017 13:31

Aan: i : ©. P i l a ei phi Cl,n I
Onderwerp: RE: Onderbouwing yoor de registratie van de a n- afwezegheidsdagen
Geachte
Ik heb nog een aanvullende vraag: heeft Philadelphia het dossier ook ter beoordeling voorgelegd aan het

CIZ?
Met vriendelijke greet,

Medefl nd e

/ *Zor utoritelt

[•Detectie en toezicht zorgaanbieders

Ne erlandse Zorgautoriteit

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

Van: f@philadelphia.nll
Verzonden: maandag 2 januan 2017 16:56
Aan:
O derwerp: FW: underbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte > ~ '

Een punt teveel in het mail adres maakt dat ik de mail weer terug kreeg.
Hierbij alsnog onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

-Directeur

Regio Midden
/ 7

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112NC Schiedam
T 010r
M,

E; z@ hiladelphia.nl
www. hiladelphia.nl

3

Maak kennis met onze sociale robot PM

Van:;
@ Q « f l
Verzonden: maa dag 2 jamiari 2017 12:43
A an:' _ gnza.nl'

Onderwerp: O derbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte
Allereerst de beste wensen voor bet nieuwe jaar. A1 bet goede gewenst.

Woensdag 21 december jl zijn mijn collegat en ik met u i gesprek geweest over

U heeft een aa tal dossier stukke gekopieerd. Va onze ka t zouden wij nog twee zaken toelichten:
1. Is er sprake van een registratie?

Zoals tijdens het gesprek ook al genoemd zijn er sinds een aantal jaren nieuwe afspraken m.b.t. aan en
afwezigheid met u als NZA gemaakt. Voor de volledigheid stuur ik u de factsheet rondom aan en
afwezigheid even toe. Vanaf 2 weken afwezigheid registreren wij. t . r '

2. Wij hebben een rooster met overzichtvan de uren die nu gedraaid worden op locatie bij u achter gelaten.
'

In het najaar van

2014 zijn wij als Philadelphia over gegaan naar een ander rooster systeem. Nadat wij begin 2016 het jaar
201 en 2015 hebben afgesloten is ook het systeem gesloten. We kunnen daar niet meer in.
Ik hoop dat u met deze extra informatie verder kunt.

Met vriendelijke groet,

Directe

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Oversc ieseweg 306

3112 NC Schiedam
T 010 _

M
E_ " Philadelphia, nl
www.philadelp ia.nl

Maak kennis met onze sociale robot Phi

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelij en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik va deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaa . Indien u dit bericht onterecbt ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren

door bet bericht te retoumeren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarva .

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information
5

is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. kidien 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
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarma ing, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niettoegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoe en wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Phila elphia Zorg. staat niet
in voordejuiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voortijdi e ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not t e intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or takin any action in reliance on the contents of this
infor ation is strictly prohibited and ma be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for t e proper and co plete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

OZli/oH
.(gLr\2 *nl

Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 20 febman 2017 15:01

©nderwesp:

R&A'Htw P M d ifftpF ia
Bevindingen dossiercontrole Philadelphia.docx

Bijlagen:

Q,ir\zja. <• n.

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Bij deze.

Detecae en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht ] Newtonlaan 1-41, 3584 BX U recht
T: (030) | E: infaianza.nl | W: www.nza.nl

1

I

Verzonden: maandag 13 februari 2017 16:29 _ ,
Aan:f

.

_

.

h.ZjC

H.i

Onderwerp: Antw: Philadelphia
Ik heb net bericht dat deze casus niet aan CIZ is voorgelegd door Philadelphia.
Zet de mail zo even door.

Groet,

i

/

lior Beleidsmfidewerker
Detectie en toezicht zorgaanbieders /

Nederlandse Zorgautoriteit /
Postbus 3017, 3502 GA Utrech | Newtofilaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030} 06 " ' _ j r@nza.nl

I

3

I

02-l j OS'

Van:
Verzonden:
Aan:
Ondetwerp:

_ 2iphilade!phia.nl>
maandag 13 februari 2017 15:34

Q
(3

R6'©Bd@F ®Etwmf @®FdCT6'§fstPai6f@s¥aFrd,' Biaa:Fias

Geachte!
In de periods 2011-2014 is er veelvuldig contact geweest met het CIZ over de Indicaties.

Voor nu hebben we het dossier niet ter beoordeiing bij het CIZ neergeiegd.
Als er nog vragen zijn bel of mail gerust.

Met vriendeiijke groet.

Directeur

Regio Midden

STICHTiNG PHILADELPHIA ZORG
Overschiese eg 306
3112 NC Schiedam

T010
E . n@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

1

Lees de recensies en bestel het boekhier

i

an:

'

''

'Qnza.ni]

Verzonde woensdag 8 februari 201713:31 .

Aan: .. Phil

pVlfa n '

Onder erp: RE: Onderbouwin voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte

Ik heb nog een aanvullende vraag: heeft Philadelphia het dossier ook ter beoordeiing voorgelegd aan het CIZ?
Metvriendelijke groet,

Detectie en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41,3584 BX Utrecht
T: (030 | E: info@nza.nl | : w w.nza.nl

Van: Dhiladelphia.nll
Verzonden: maandag 2 januari 201716:56

Aan:f

2-0

.v

Onderwerp: FW: Onderbouwing voorde registratie van

de aan- afwezegheidsdagen

Geachte i
Een punt teveel in het mail adres maakt dat ik de ail weerterug kreeg.
Hierbij alsnog onderstaande mail.

Metvriendeiijke groet

DIrecteuri

Regio Midden
nJt_. J j

t-

STiCHTING PHILADELPHiA 20RG
Overschieseweg 306

3112 NC Schieda
T010J
£. [taphiladelphia.nl
MtnAiw.ohiladelphia.nl

Maakkennfc met onze sodale robot Ph

van.

Verzonden: maandag2januari201712.43
3

Aan:-1 '

nza.nl'

Onderwerp: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte. t,

Allereerst de bestewensenvoorhetnieuwejaar. Al het goede gewenst
Woensdag21 december jl zijn mijn coIlega

enikmetuingesprekgeweestove, ' -

U heeft een aantai dossier stukken gekopieerd. Van onze kant zouden wij no twee zaken toelichten:
1. Isers rake van een registratie?J "
Zoals tijdens het gesprek ook al genoemd zijn er sinds een aantai jaren nieuwe afspra en m.b.t. aan en
afwezigheid met u als MZA gemaakt. Voor de volledigheid stuur ik u de factsheet rando aan en af ezigheid
even toe, Vanaf 2 weken afwezigheid registreren wij.-F
2. Wij hebben een rooster met overzicht van de uren die nu gedraaid worden o locatie bi u achter elaten.
¦ ¦

¦ ¦ - *in hetnajaarvan

2014 zijn wij als Philadelphia over egaan naar een ander rooster systee . Nadat wij begin 2016 het jaar
2014 en 2015 hebben afgesloten is ook het systeem gesloten. We kunnen daar niet meer in.

Ik hoop at u met eze extra informatie verderkunt

Met vriendelijke groet,

Directeur

Regio Midden
4.

5TICHTIWG PHIL DELPHI ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam

T 0101
M {96)4?
E'' ' , philadelphia.nl

www.philadelphia.nl

Maa kennis met onze sociale robot Phi

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluiten bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarma ing, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze infor atie aan derden is niet toegestaan. Indien u it bericht onterecht'
ontvan t, verzoeken wij u de afeender irect te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia
Zorg. staat nietin oordejuiste en voliedige o erbrengingvan deinhoud van een verzonden e-mail, noch voor
tijdi e ontvangst daarvan.

The information coritaineci in this e mail te intended solely forthe use of the individual or entity to whom it is
addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any
disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information te strictly

prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable forthe proper and complete
'transmission of the infor ation contained in this com unication norfor any delay in its receipt.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u istoegezonden, ordt u vrien elijkverzocht dat aan e afzenderte mel en en het bericht te
verwijderen. E- ailberichten van de Nederlandse Zor autoriteit (NZa) be atten geen besluiten waaraan
recht-sgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt een aansprakeiijkheid voor schade, van welke aard ook, die
erband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Disclaimer
De informatie verzonden met it e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestem voor de geadresseerde. Gebruik an eze informatie door an eren an
de gea resseerde is verboden. Openbaarmakin , vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekkin van deze informatie aan er en is niet toegestaan.

In ien u dit bericht onterecht on vangt, verzoeken wij u de afzender irect te informeren door het bericht te retoumeren. Stichting Philadelphia Zorg. staat n et
in'voor de ju ste en voliedige overbrenging van e inhou van een verzon en e-mail, noch voor tij ige ont an st daarvan.

The information contained in this e- ail is intende solely for the use of the in ivi ual or entity to w om it is a dressed a others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, co ying, distribution or ta ing any action in reliance on the contents of this
inform tion is strictly prohibited and may be nlawful. Stichting Phila elp ia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this com unication norfor any delay in its recei t
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02-1

Van:

> (g h2-ct.nl

Verzonden:
Aan:

maandag 13 februari 2017 16:30

(2> .n!

.©ndeiwecp:

Opvolgingsmarkering:

Opvolgen

Mar eringsstatus:

Gemarkeerd

Van: I

p adelp G

I

Datum: 13 februari 201715:36:05 GET
Aan:. @ fY2-Q -

I

Onderwerp: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- af ezegheidsdagen

Geac te

In de periode 2011 - 2014 is er veelvuldig contact geweest met het CIZ over de indicaties.
Voor nu hebben we et dossier niet ter beoordeling bij het CIZ neergelegd.
Als er nog vragen zijn bel of mail gerust.
Met vriendelijke greet,

Directeur 7 Tir

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112NC Schiedam
T OlOi

M( 6)~
E pMadelpliia.iil
www.T) iladeteMa.nl

Lees de recensies en bestel het boekhier
Van:

_

.@nza,nl]

Verzonden: woe sdag 8 februari 201713:31
Aan: ~
_ dcl hit! ,nl
Onderwerp: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte

Ik heb nog een aa vullende vraag: heeft Philadelphia het dossier ook ter beoordeling voorgelegd aan het

CIZ?
Met vriendelijke groet,

Nederiaridse

lorgautoriteit

fDetectie en toezicht zorgaanbieders

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht [ Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030)-

Van: T

~J *f E: nfo@nza.nl |W: ww.nza.nl

"

•g@philadelphia.nn

Yerzonden: maandag2januari2017 16:56
Aan: >(3, r\ 2 x nj
Onder erp: FW: Onderbou ing voor de registratie van de aan- af ezegheidsdagen
Geachte •
Een punt teveel in het mail adres maakt dat ik de mail weer terug kreeg.

Hierbij alsnog onderstaande ail.
Met vriendelijke greet,

Directeur

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schieda

T 010
M (06)E- f@philadelphia.pl
www.philadelphia.nl

3

Maak kermis met onze sociale robot Phi * 1

Van: (SljPhUac phih-tt 1
Verzonden: ma ndag2 januari 2017 12:43
Aan:1 i@nza.nl
Onder erp: Onderbouwing voor de registratie van de aa - afwezegheidsdagen
Geachte .

Allereerst de beste wensen voor bet nieuwe ja r. A1 bet goede gewenst.

Woensdag 21 december jlzijn mijn collega en ik met u in gesprek geweest over

U beeft een aa tal dossier stukken gekopieerd. Va onze kant zonden wij nog twee zaken toelicbten:
1. Is er sprake van een registratiePk

Zoals tijdens het gesprek ook al genoemd zijn er sinds een aantal jaren nieuwe afs raken m.b.t. aan en
afwezigheid met u als NZA gemaakt. Voor de voliedigheid stuur ik u de factsheet rondom aan en
afwezigheid e entoe. Vanaf 2weken afwezigheidregistrerenwij. I - - ¦ . • ¦

2. Wij hebben een rooster, met overzicht van de uren die nu gedraaid worden op locatie bij u achter gelaten.
_ In het najaarvan

2014 zijn wij als Philadelphia over gegaan naar een ander rooster systeem. Nadat wij begin 2016 het jaar
2014 en 2015 hebben afgesloten is ook het systeem gesloten. We kunnen daar niet meer in.
Ik boop dat u et deze extra i formatie verder ku t

Met vriendebjke greet,

Directeur

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112NC Schiedam

T010
M (06)E '

'ilphiladelphia.nl

www.nhiladelpliia.nl

Maak kermis met onze sociale robot Phi

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail beric t is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door a deren dan de geadresseerde is verboden.
Ope baarmaking, vermenigvuldiging. verspreiding en/of verstrekking van deze informatie a derden is
niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren

door het bericht te retoumere . Stichting Philadelphia Zorg. staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The infor ation contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information
5

is strictly prohibited and may be u lawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and
complete transmission of the information contained in this communication nor for a y delay in its receipt.

Dit bericht kan infor atie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk yerzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. E-mailberichten va de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waa aan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aa sprakelijkheid voor schade, van welke
aard oo , die verband houdt et risico s verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten.

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouweiijk en 'uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze infor atie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, venmenig uldiging, verspreidin en/of verstre king van deze infor atie aan er en is niet toe estaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stic ting P iladelphia Zorg. staat niet
in voor de juiste en volledige o erbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daar an.

The information contained in this e- ail is inten ed solely for the use of the individual or entity to w om it is addressed and ot ers authorize to receive it If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, di tribution or taking any action in reliance on the contents of this
infor at on is strictly prohibited and ay be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this co munication nor for any delay in its receipt.

o l/
(gin a-a
vrijdag 7 april 2017 13:02

Van:
Verzonden:
Aan:
On e werp:

Opvolgingsmarkering:

Opvolgen

Markeringsstatus:

Gemarkeerd

@ r\2

Ter info

Metierbi dii
lorgautpritiit

marKixoezicnt en toezicnt zorgaanoieaers

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) "'IE: rf rgamb- <£>. .Al

Van:-

n a. \

Verzonden: vrijdag 7 april 2017 13:02
Aan:' @ciz.nl'

Onderwerp: casuistiek - vraag NZa
GeachteJ
Via mijn collega , 1 • heb ik uw contactgegevens doorgekregen. Omdat bet niet lukt u telefonisch te
spreken wil ik graag via deze weg graag bet volgende aan u voorleggen.

Eind 2016 is de NZa door zorginstelling Philadelphia benaderd. Aanleiding daarvoor was een uitzending op 7
december 2016 van RTV Noord-Holland. Deze uitzending draait om een verstandelijk beperkte patiente die tot
medio 2014 bij Philadelphia woonde. De van deze patiente uit in de uitzending een aantal
beschuldigingen aan het adres van de zorginstelling. Een daarvan is het verwijt dat de instelling aan upcoding zou
doen: de instelling zou meer geld declareren voor de zorg voor patiente dan toegestaan. In reactie op de uitzending
heeft Philadelphia een exteme commissie opdracht gegeven deze casus te onderzoeken. Daarnaast heef

Philadelphia de NZa verzocht de declaraties die zijn ingediend voor de zorg aan patiente te beoordelen op
rechtmatigheid. Hiertoe heeft Philadelphia op 21 december 2016 de relevante stukken over de periode 2010 tot en
met 2014 aan de NZa verstrekt.

De uitzending heeft tevens aandacht gekregen in de landelijke media. Kamerleden hebben na de uitzending aan
staatssecretaris Van Rijn om opheldering gevraagd. De kritiek op Philadelphia heeft zich daarbij op 3 aspecten
gericht:
- de kwaliteit van zorg, atiente zou ten onrechte achter gesloten deuren zijn verzorgd;

- een te hoge indicatie, op verzoek van Philadelphia afgegeven door het CIZ;
- zorgfraude door Philadel hia, doordat zij onterecht een te zware zzp zou hebben aangevra.agd.

l

Bovendien was er kritiek op Philadelphia omdat zij in een reactie op RTV Noord-Holland medische gegevens
van patiente op de website hebben gepubliceerd. Deze zijn overigens na een dag weer verwijderd.
De staatssecretaris heeft op 19 december aan de Kamer het volgende geschreven:
- dat Philadelphia een extern onderzoek laat doen

- dat de IGZ op basis daarvan kan besluiten dat er vervolgacties nodig zijn
- dat de NZa eventuele vermoedens van zorgfraude zal onderzoeken .
Het onderzoek van de NZa naar dit dossier is in een afrondende fase. Onze beoordeling heeft zich echter alleen
gericht op de vraag of op valt te maken dat de geregistreerde zorg overeenkomt met de gedeclareerde zorg dan wel
of die past binnen de indicatie. Daarbij is het indicatiebesluit voor ons als leidend gegeven beschouwd. Gelet op ons
ons onderzoek en de vragen die eerder door Kamerleden aan de staatsecretaris zijn gevraagd komt nu de vraag op
in hoeverre de indicatie passend is (geweest).
Graag zou ik over bovengenoemde met u en/of uw collega(s) volgende week contact hebben. K nt u aangeven of

dat mogelijk is en op welke termijn?

Met vriendelijke groet

Meriandse
Zorg au tor i fait

Markttoezicht en toezicht zorgaanDieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030)* | M:e6- | E: nza.nl

04l®/ol

Van:

(&lr\za .nl

Verzonden:
Aan:

vrijdag 7 apri! 2017 13:34
¦ (gL dz. n|

Onderwepp:

RE««€asU[ist4@k»s®¥'Fa f»i!sl2a

Prima. Tot dan...

lOT tJ

ffllt

r
/

lviarKnoezicnt en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht [ Newtonlaan 1-41- 3584 BX Utrecht
T: (030> Mz-f ' £:• ¦ @nza.nl

Van:

•

i@ciz.nl]

Verzonden: vrijdag 7 april 2017 13:34
Aan: f < n2_ot -

t

Onderwerp: RE: casuistiek - vraag NZa
= goed.
an:

''

@nza.nl1

erzon en: vrijdag 7 april 2017 13:31
Aan: i ! ~)ciz.nl>
Onderwerp: E: casuistiek - vraag NZa

Geachte
Dankvoor uw snelle reactie. Zal ik u komende dinsdag rond 14:30 bellen?

Met vriendelijke groet.

Zorgautoriteit

Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) • *| M: E: arto)nza.nl

Van:

§_

dz.nll

Verzonden: vrijdag 7 april 2017 13:21
AanH > ~ (glx\z ,n\
Onderwerp: RE: casuistiek - vraag NZa
Geachte
Dat kan uiteraard, de casus is ons bekend. M.n. op dinsdag zou ik goed bereikbaar moeten zijn (behoudens
tussen 13.00 en 14.00 uur). Overigens wil ik u wel vast laten weten, dat bet voor ons zo goed als onmogelijk is
om achteraf nog ast te stellen of een - destijds onder mandaat verstrekte - indicatie passend was.

Met vriendelijke groet,

Centrum in icatiestelling zorg (CIZ)
Postadres: Postbus 2062, 3500 GB Utrecht
Let op: wij zijn verhuisd! Ons bezoekadres vanaf 27 februari is: Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht
T 088 M 06 E i ' ciz.nl
www.ciz.nl

Zorg vanuit de Wlz aanvragen? Ga naar www.miinwlzaanvraag.ciz.nl

n n

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Indien bovenstaand e-mailber cht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk
och dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele
kopieen te verwijderen en te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is erboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, erspreiding en/of verstrekking
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het CiZ staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voortijdige ontvangst daar an.
Niet uitprinten van deze e-mail spaart het milieu.

Van:

nza.n

erzonden: vriidag 7 april 2017 13:02
Aan:

'

Pciz.nl>

Onderwerp: casuistiek - vraag Za

Geachte
Via mijn collega theb ik uw contactgegevens doorgekregen. Omdat het niet lukt u telefonisch te
spreken wil ik raag via deze weg graag het volgende aan u voorleggen.

Eind 2016 is de NZa door zorginstelling Philadelphia benaderd. Aanleiding daarvoor was een uitzending op 7
december 2016 van RTV Noord-Holland. Deze uitzending draait om een verstandelijk beperkte patiente die tot

medio 2014 bij Philadelphia woonde. De- ' an deze patiente uit in de uitzending een aantal
beschuldigingen aan het adres van de zorginstelling. Een daar an is het verwijt dat de instelling aan upcoding zou
doen: de instelling zou meer gel declareren voor de zorg voor patiente dan toegestaan. In reactie op de uitzending

heeft Philadelphia een externe commissie opdracht gegeven deze casus te onderzoeken. Daarnaast heef
Philadelphia de NZa verzocht de declaraties die zijn ingediend voor de zorg aan patiente te beoordelen op
rechtmatigheid. Hiertoe heeft Philadelphia op 21 december 2016 de reievante stukken over de periode 2010 tot en
met 2014 aan de NZa verstrekt.

De uitzending heeft tevens aandacht gekregen in de landelijke media. Kamerleden hebben na de uitzending aan
staatssecretaris Van Rijn om opheldering gevraagd. De kritiek op Philadelphia heeft zich daarbij op 3 aspecten
gericht:
- de kwaliteit van zorg, patiente zou ten onrechte achter gesloten deuren zijn verzorgd;

- een te hoge indicatie, op verzoek van Philadelphia afgegeven door het CIZ;
- zorgfraude door Philadelphia, doordat zij onterecht een te zware zzp zou hebben aangevraagd.

- Bovendien was er kritiek op Philadelphia omdat zij in een reactie op RTV oord-Holland medische gegevens
van patiente op de website hebben gepubliceerd. Deze zijn overigens na een dag weer verwijderd.
De staatssecretaris heeft op 19 december aan de Kamer het volgende geschreven:
- dat Philadelphia een extern onderzoek laat doen

- dat de IGZ op basis daarvan kan besluiten dat er vervoigacties nodig zijn
- dat de NZa eventuele vermoedens van zorgfraude zal onderzoeken .
Het onderzoek van de NZa naar dit dossier is in een afrondende fase. Onze beoordeling heef zich echter alleen
gericht op de vraag of op valt te maken dat de geregistreerde zorg overeenkomt met de gedeclareerde zorg dan wel

of die past binnen de indicatie. Daarbij i het indicatiebesluit voorons als leidend gegeven beschouwd. Gelet op ons
ons onderzoek en de vragen die eerder door Kamerleden aan.de staatsecretaris zijn gevraagd komt nu de vraag op

in hoeverre de indicatie passehd is (geweest).
Graag zou ik over bovengenoemde et u en/of uw collega(s) volgende week contact hebben. Kunt u aangeven of

dat mogelijk is en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

jjj

e erlandse

f lorgautoritelt

" <r

MarKttoezicnt en toezicra: zorgaanoieaers

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 30' ¦ SOZ GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) ¦2?

' M: Of E:< _ -@nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatte die niet voor u bestemd is. Indien u met de geadresseerde bent of dit
bericht o juist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aa de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. E-mailberichten va de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
3

waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelij heid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aa bet elektronisch verzenden van berickten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aa u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en bet

bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederla dse Zorgautoriteit (NZa) bevatten gee besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aa spra elijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

o

Van:

/ o3

' ~

' Q.r\z

r l

vnjdag 7 apri! 2017 13:34

erzonden:
Aan:
On en/B'erp:

a)'(\za .nl
PW? asBfsfek«s« paja§sNl§>

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Ter info

Mfitfirli dfi
lorputorlto t

Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) M: 06 ' E: ginza.nl

Van:

_

¦

idz.nl]

Verzonden: vrijdag 7 april 2017 13:34
Aan:

-

.rv

\

Onderwerp: RE: casuistiek - vraag NZa
= goed.
Van:

-

'inza.nll

Verzonden: vrijdag 7 april 201713:31
Aan:

.

@ciz.nl>

Onderwerp: RE: casuistiek - vraag NZa
Geachte-!

Dank voor uw snelle reactie. Zal ik u komende dinsdag rond 14:30 bellen?

Met vriendelijke groet.

1

MarKttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus SC7. 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 1- ~ ' M: 06 Ei

lnza.nl

Van: t?-

Verzonaen: vrijdag 7 april 2017 13:21
Aan:
Ji2 .nl
On erwerp: RE: casuistiek - vraag NZa
Geachte
Dat kan uiteraard, de casus is ons bekend. M.n. op dinsdag zou ik goed bereikbaar moeten zijn (behoudens
tussen 13.00 en 14.00 uur). Overigens wil i u wel vast laten weten, dat het voor ons zo goed als onmogelijk is
om achteraf nog ast te stellen of een - destijds onder mandaat verstrekte - indicatie passend was.

Met vriendeiijke groet.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Postadres: Postbus 2062, 3500 GB Utrecht
Let op: wij zijn verhuisd! Ons bezoekadres vanaf 27 februari is: O teliuslaan 1000, 3528 BP Utrecht
T 088 M 06 -

E

@ ciz.nl

www.ciz.nl

Zorg vanuit de Wlz aanvragen? Ga naar www.miinwlzaanvraag.ciz.nl

ESE1Q

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Indien bovenstaand e-maiibericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk
doch dringend het e-maiibericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele
kopieen te verwijderen en te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstre king
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het CIZ staat niet in voor de juiste en volledige
overbrengingvan de inhoud van een verzonden e-mail, noch voortijdige ontvangstdaarvan.
Niet uitprinten van deze e-ma l spaart het milieu.

Van:

-

nza.nH

Verzonden: vrijdag 7 april 2017 13:02
Aan:

ciz.nl>

Onderwerp: casuistiek - vraag NZa
Geac te'

Via mijn collega

¦heb ik uw contactgegevens doorgekregen. Omdat het niet lukt u telefonisc te

Bind 2016 is de NZa door zorginstelling Philadelphia benaderd. Aanleiding daarvoor was een uitzending op 7
december 2016 van RTV Noord-Holland. Deze uitzending draait om een verstandelijk beperkte patiente die tot
medio 2014 bij Philadelphia woonde. De van deze patiente uit in de uitzending een aantal
beschuldigingen aan het adres van de zorginstelling. Een daarvan is het ver ijt dat de instelling aan upcoding zou
doen: de instelling zou meer geld declareren voor de zorg voor patiente dan toegestaan. In reactie op de uitzending
heeft Philadelphia een externe commissie opdracht gegeven deze casus te onderzoeken. Daarnaast heef

Philadelphia de NZa verzocht de declaraties die zijn ingediend voor de zorg aan patiente te beoordelen op
rechtmatigheid. Hiertoe heeft Philadelphia op 21 december 2016 de relevante stukken over de periode 2010 tot en
met 2014 aan de NZa verstrekt.

De uitzending heeft te ens aandacht gekregen in de landelijke media. Kamerleden hebben na de uitzending aan
staatssecretaris Van Rijn om ophelderin gevraagd. De kritiek op Philadelphia heeft zich daarbij op 3 aspecten
gericht:
- de kwaliteit van zorg, patiente zou ten onrechte achter gesloten deuren zijn verzorgd;

- een te hoge indicatie, op verzoek van Philadelphia afgegeven door het CIZ;
- zorgfraude door Philadelphia, doordat zij onterecht een te zware zzp zou hebben aangevraagd.

- Bovendien was er kritiek op Philadelphia omdat zij in een reactie op RTV oord-Holland medische gegevens
van patiente op de website hebben gepubliceerd. Deze zijn overigens na een dag weer verwijderd.
De staatssecretaris heeft op 19 december aan de Kamer het volgende geschreven:

- dat Philadelphia een extern onderzoek laat doen
-dat de IGZ op basis daarvan kan besluiten dat ervervolgacties nodig zijn
- dat de NZa eventuele vermoedens van zorgfraude zal onderzoeken .
Het onderzoek van de NZa naar dit dossier is in een afrondende fase. Onze beoordeling heeft zich echter alleen
gericht op de vraag of op valt te maken dat de geregistreerde zorg overeenkomt met de gedeclareerde zorg dan wel

of die past binnen de indicatie. Daarbij is het indicatiebesluit voor ons als leidend gegeven beschouwd. Gelet op ons
ons onderzoek en de vragen die eerder door Kamerleden aan de staatsecretaris zijn gevraagd komt nu de vraag op

in hoeverre de indicatie passend is ( eweest).
Graag zou ik over bovengenoemde met u en/of uw collega(s) volgende week contact hebben. Kunt u aangeven of

dat mogelijk is en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

MarK oezicnc en roezicni: zoryadtiuicucis

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) M: 06 E? '(gmza.nl
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Dit bericlit kan informatie bevatte die met voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aa u is toegezo de , wordt u vrie delij verzocht dat aan de afzender te melden en bet
bericbt te verwijdere . E-mailberichten va de Nederla dse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraa rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aa vaardt geen aansprakelijkbeid voor schade, van welke
aard ook, die verba d houdt met risico s verbonden aa bet elektronisch verzenden va bericbten.

Dit bericht kan info atie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericbt 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 aansprakelijkbeid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van bericbten.

osn/oi
r\2a. l

Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 15 mei 2017 10:58
'<21-r\7-a-r\ l

CC:

!n o.ni

Onde werp:

c8rr«5{pefSB'0B»l&.

Bijlagen:

RE: Doorst: namens s: brief Stichting Philadelphia met reactie op
uitzending RTV Noord-Holland (7 december)

Hoi-

In het kader van een vraag/onderzoek bij Philadelphia hebben we in de media vefnomen dat IGZ
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-808.html) een toets gaat doen op een onderzoek van

externen naar het handelen van Philadelphia. In overleg met Phila elphia is ook de NZa inmiddels bij deze casus
betrokken (zie vertrouwelijke bijlage bij deze mail). Heb jij voor mij de naam van een contactpersoon van IGZ
waarmee ik contact kan opnemen over deze specifieke casus?
Gr.

fiedirla dfi
Zor utpritelt

-Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030)' i-l E: infoOnza.nl [ W: www.nza.nl

1

By lay. by 05 / ©j

@/l2a.

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 7 december2016 15:10

(S?nZoL.v\\

CC:
„a?X @ n2a-.*\\
Gnderwerp:

R& ®effsfan»(OTfii raot.Brjns&» iii(p i i rreF ffladdpl«a»iiw(gHeaa e«&p
uite©adi«§®RW®W®®Fd=W®l'l!aHdapid©ge»-fegii;)

Hi

Oke, wordt vervolgd!
Groeten

Van:

i

¦gjnza.n

Datum: 7 december 2016 13:42:01 GET
Aan ir@nza.nl>
CC:

'

' ,' @nza.nl>,

"k@nza.nl>

' @nza.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RIV
Noord-Holland (7 december)

Ha

1

Met vriendelijke greet,

tegie en Communicatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus ?ni7 GA Utrecht 1 Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: _ .

Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:23
an,

|

©

0s-,

i
\

Onderwerp: FW: Doorst: namens Greet Fnns: oner atichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

FYi, ik heb het zelf nog niet gelezen,

Vriendelijke groet.

e i

[ directie strategie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) D3 | M: 06- E. iza.nl I W: www.nza.nl

Van: Jansen, Rene

Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:42

Aan: <9
Onderwerp: Doorst: namens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-HoIIand

(7 december)

Hallo

Greet,

Rene

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Drs. Rene J.P. Jansen

Lid Raad van Bestuur

3

Van: Kaljouw, Marian <mkaliouw(5)nza.nl>

Datum: 7 december 2016 11:41:37 GET
Aan: Jansen, Rene <RJansen(5)nza.nl>

Onderwerp: Doorst: namens Greet Prjns: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-

Holland (7 december)

Marian

Dr Marian J. Kaljouw
Voorzitter Raad an Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

Van: Bphiladelphia.nl>

Datum: 7 december 2016 11:05:33 GET
Aan: Kaljouw, arian <rnkaliouw(5)nza.nl>
CC: I

@nza.nl>

Onderwerp: na ens Greet Prins: brief Stichting Philadelphia met reactie op uitzending RTV Noord-Holland

(7 december)

Geachte mevrou Kaljouw,

Hierbij ontvangt u een brief van Greet Prins met een reactie op de uitze ding van RTV Noord-Holland over

Philadelphia (7 december).
Deze brief wordt vandaag eveneens per post aan u verzonden.

Met vriendelijke greet,

. J.aad van Bestuur

a
STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Postb s 1255, 3800 BG Amersfoort
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort

T (033)
E

n@philadelphia.nl

www.philadelpliia.nl

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseer e is verboden. Openbaarmaking, vermenigvul iging, verspreiding en/of verstre ing van deze informatie aan erden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ont angt, verzoeken wij u de afeender direct ta informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information containe in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and ay be unlawful. Stichting Philadelphia Zor is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.
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Van:
Verzonden:
Aan:

]z >r\

woensdag 7 juni 2017 16:35
¦ ' @ nza*r>i.

Ondefwrerp:

Bijlagen:

RE: 20170531 Bevindingen dossiercontrole Philadelphia (DEF).docx

Ik heb gelopen week verzocht om het gesprek met Marian aan te gaan (zie bijlage). Wellicht goed
dat we hen even wijzen op de expliciet vraag van Philadelphia. Wil jij dat doen?

NederlamJse

lorputoritelt

tirf Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utre ht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:

| E:

' Snza.nl | W: www.nza.nl

Van: i _ , H2ja .r\ |

Verzonden: woensdag 7 juni 2017 16:25

Aan: (2> nza .n l
Onderwerp: FW: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Morgen even bespreken.

Ne Jerlandse
¦ lor utprlleit

*...

Woc-i-marKauezicnt en toezicnt zorgaanbieders

Nederlandse Zorgautoriteit
Pos bus 3017, 3502 GA Utrech | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:

E: u5inza.nl | W: www.nza._nl

Van: .@philadelphia.nrj
Verzonden: woensdaq 7 iuni 2017 15:48
Aan:1 _ . ...

Z_o - A I

Onderwerp: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- af ezegheidsdagen
Geachti

' ''

1

Onderstaande is het laatste contact wat we hebben gehad.

Is er inmiddels al meer duidelijkheid over de vraag van Philadelphia naar upcoding.
Met vriendelijke greet,

Directeur
Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam
T 010:
M (06) ¦
E .@.philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

Lees de recensies en bestel het boek hier

Van: l

lph n i

Verzonden: maandag 13februari 2017 15:34
Aan:' -( nz x nl
Onderwerp: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte
In de periode 2011 - 2014 is er veel uldig contact geweest met bet CIZ over de indica es.
Voor nu hebben we bet dossier niet ter beoordeling bij bet CIZ neergelegd.
Als er nog vragen zijn bel of mail gerust.

Met vriendelijke greet,

Directe
Regio Midden
I

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
O erschieseweg 306
3112. NO Schiedam

T010

M (06)
E< g@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

3

Lees de recensies en bestel het boek hier

Van: i {gftza.nll
Verzonden: woensdag 8 febmari 2017 13:31

Aan:

i (xdu2Xphi'ci -k l

Onder erp: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte¦

Ik heb nog een aanvullende vraag: heeft Philadelphia het dossier ook ter beoordeling voorgelegd aan het CIZ?
Met vriendelijke groet.

e erlandse
lorputorlieit

Detectie en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus S017, 3502 GA Utrech | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030 E: info®nza.nl | W; www.nza.nl

Van:~ Philadel hia.nil
Verzonden: maandag 2 januan 2017 16:56 .
Aan:Nza . n I
Onderwerp: FW: Onderbouwing voor de registrat e van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte
Een punt teveel in het mail adres maakt dat ik de mail weer terug kreeg.
Hierbij alsnog onderstaande mail.

Met vriendelijke greet,

Directeur

Regio Midden

4

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam
T010
M (06). .Philadelphia.nl
www.philadelphia.nl

Maak kennis metonze sociale robot Phi * 1

van-

il delph

-n l

Verzonden: maandag 2 januari 2017 12:43
Aan:! ©nza.nl'

Onderwerp: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte-i
Allereerst de beste wensen voor bet nieuwe jaar. Al bet goede gewenst.

Woensdag 21 december jl zijn mijn coliega ¦

en ik met u in gesprek geweest over

U heeft een aantal dossier stukken gekopieerd. Van onze kant zouden wij nog twee zaken toelichten:
1. Is er sprake van een registratie?
Zoals tijdens bet gesprek ook al genoemd zijn er sinds een aantal jaren nieuwe afspraken m.b.t. aan en

afwezigheid met u als NZA emaakt. Voor de volledigheid stuur ik u de factsheet random aan en afwezigheid
even toe. Vanaf 2 weken afwezigheid registreren wij.

2. Wij hebben een rooster, met overzicht van de uren die nu gedraaid worden op locatie bij u achter gelaten.
i hetnajaarvan

2014 zijn wij als Philadelphia over egaan naar een ander rooster systeem. Nadat wij begin 2016 bet jaar
2014 en 2015 hebben afgesloten is ook het systeem gesloten. We kunnen daar niet meer in.
5

Ik hoop dat u met deze extra informatie verder kunt.

Met vriendelijke greet,

Directeur
Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam
T 010

M (06) *
E a)philadelp ia.nl
www.philadelphia.nl

Maak kennis met onze sociale robot Phi

Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseer e. Gebruik van deze infor atie door anderen dan
de geadresseerde is verbo en. Openbaarmaking, ermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze infor atie aan derden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afcender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in oor de juiste en olledige overbrenging van de inhou van een erzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daar an.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or takin any action in reliance on the contents of this

fi

information is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper an complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aa u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melde e bet

bericbt te verwijderen. E-mailberichte van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aa vaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
a rd ook, die verband houdt met risico s verbonden aan bet elektronisch verzenden van berichten.

Disclaimer
De informatie verzonden met it e-mail bericht is vertrouweiijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, ver enigvuldiging, vers reiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail is intended solely for the use of the indi idual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and co plete transmission of the information
contained in this co munication nor for any delay in its receipt.
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-(&L h2_ .

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 2juni 2017 07:44

Onderwerp:

R6 0W0554 Be¥«#li fepi*El0S'S'fepe0i¥tF0!l!e»Philaid®lpWa BEfe>»i ®cx

gz.

2.

.ni

Dank alien voor jullie input. In de bijlage bij deze mail treffen jullie bet definitieve memo aan waarin ik jullie
op erkingen heb verwerkt.

r. enig idee hoe e dit volgende week bij Marian kunnen krijgen. Hebben jullie wellicht een
(gezamenlijk) overleg met haar waarin hiervoor even tijd genomen kan worden?
Gr.

.H- Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 5-1E1 ginza.nl | W: www.nza.nl

Van:

'

'

(

Verzonden: donderdag 1 juni 017 15:58 .
Aan:1
CC:

.

'

.

z

I

'

Onder erp: RE: 20170531 Bevindingen dossiercontrole Philadelphia (DEF).docx
Ha allemaal,
Bii deze ook het memo, aangevuld op het punt van communicatie.

Met vriendelijke groet.

(

oG* I
'Ol ft ZQ -0 l

Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 8 juni 2017 09:45
h/ (P

CC:

S,r\2- .nl

Gnderwerp:

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Allen,

Zie onderstaande mail vanuit Philadelphia. L
Greet,

Mederlandse

/ Zorputprlteit

larkttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:

I E:

©nza.nl | W: www.nza.nl

Van: ip iladelphia.nl]
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 15:48 .
Aan:

< j_ h 2-a . '

Onderwerp: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachfr
Onderstaande is het laatste contact wat we hebben gehad.

Is er inmiddels al meer duidelijkheid over de vraag van Philadelphia naar upcoding in het dossier van
Met vriendelijke greet,

Directeur -

Regio Midden

i

STICHTING HILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam

@ ta(iel ip f . n. l
www.philadelphia.nl

Lees de recensies en bestel het boek hier
(

Van: § |pV\ i lex d <2-1 Ipta I Cl

\

Verzonden: maandag 13 februari 2017 15:34
Aan:' f-Q. (r\2

.

.1

Onderwerp: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte
In de periode 2011 - 2014 is er veelvuldig contact geweest met het CIZ over e indicaties.

Voor nu hebben we het dossier niet ter beoordeling bij het CIZ neergelegd.
Als er nog vragen zijn bel of mail gerust.

Met vriendelijke greet,

Directeur

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam
T

.

IV! (06
E *@philadelphia.nl
www. hiladel hia.nl

Lees de recensies en bestel het boek hier

Van:

.

¦hOnza.nll

Verzonden: woensdag 8 februari 2017 13:31

Aan: [oA i p

. f\ l

Onderwerp: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte-

3

Ik heb nog een aanvullende vraag: heeft Philadelphia het dossier ook ter beoordeling voorgelegd aan het CIZ?
Met vriendelijke groet;

jpf Nederlandse

/ Zorgiutorifeit

I Detectie en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 039;' -| E: info(5)nza.nl | W: www.nza.nl

Van:- Sphiladelphia.nn
erzonden: maandag 2 januari 2017 16:56
Aan:

Onderwerp: FW: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte
Een punt teveel in het mail adres maakt dat ik de mail weer terug kreeg.

Hierbij alsnog onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

Directew
Regio Midden

TVllWelp1
STICHTING PHILADELPHIA ZORG
O erschieseweg 306

3112 NC Schiedam
T046 ¦

M(06).
E D.phila elphia.nl
www.philadelphia.nl

Maak kennis metonze sociale robot Phi

Van: p tlacM
Verzonden: maandag 2 januari 2017 12:43
Aan: g 2a.nl'

Onderwerp: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Al het goede gewenst.
Woensdag 21 december jl zijn mijn collega1 en ik met u in gesprek geweest over ....
U heeft een aantal dossier stukken gekopieerd. Van onze kant zouden wij nog twee zaken toelichten:
1. Is ersprake van een registratie?
Zoals tijdens het gesprek ook al genoemd zijn er sinds een aantal jaren nieuwe afspraken m.b.t. aan en

afwezigheid met u als NZA gemaakt. Voor de volledigheid stuur ik u de factsheet random aan en afwezigheid
even toe. Vanaf 2 weken af ezigheid registreren wij.
1

2. Wij hebben een rooster, met overzicht van de uren die nu gedraaid worden op locatie bij u achter gelaten.
'¦

het

najaar

van

2014 zijn wij als Philadelphia over gegaan naar een ander rooster systeem. Nadat wij begin 2016 het jaar
2014 en 2015 hebben afgesloten is ook het systeem gesloten. We kunnen daar niet meer in.

Ik hoop dat u met deze extra informatie verder kunt.

Met vriendelijke greet,

Directeur-

Regio Midden
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STICHT1NG PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam
T & )-

E

@.philadelphia.nl

www.p iladelphia.nl

Maak kennis metonze sociale robot Phi

Disclaimer
De informatie veRonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruikvan deze informatie door anderen darf
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvul iging, verspreiding en/of verstre king van eze informatie aan erden is niettoegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoe en wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Stichtin Philadelphia Zorg. staat niet
in voor de juiste en voliedige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvan st daarvan.

The infor ation contained in this e-mail is intended solely for the use of t e individual or entity to who it is ad resse and others authorized to receive it. If
you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, co ying, istribution or taking any action in reliance on the contents of this
infor ation is strictly rohibited and ay be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde be t of dit
bericht onjuist aa u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aa de afzender te melden en bet
bericht te verwijderen. E-mailberichten va de Nederla dse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraa recbtsgevolgen zijn verbonde . De NZa aa vaardt geen aa sprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico s erbo den aan het elektro isch erzenden van berichten.

Disclaimer
De infor atie verzonden et dit e-mail bericht is vertrouwelij en uitsluitend bestemd voor e geadresseerde. Gebruik van deze informatie oor anderen dan
de geadresseer e is verboden. Openbaarma ing, ermenigvul iging, verspreiding en/of verstrek ing van deze informatie aan erden is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterec t ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te infor eren door het bericht te retourneren. Stichting Philadelphia Zor . staat niet
in voor de juiste en voliedige overbrenging an de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daar an.
The information contained in this e-mail is in ended solely for t e use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If
you are not the inten ed recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this

6

information is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this communication nor for any delay in its receipt.
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Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 8juni 2017 10:5
it (© t-

.l

\ ' '

Onderwerp:
Urgentie:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

i

a
Gr.

Van: _ , ,(<x r\2S\

Datum: 8 juni 2017 09:44:56 CEST
Aan:

CC:
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Onderwerp: FW: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen

Allen,
Zie onderstaande mail vanuit Philadelphia..
Greet,

j ? May rlandse
/ lorgauforifiit

aridtoezicht en toezicht zorgaanbieders

i

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41,3584 BX Utrec t
T: (03AJ -| E:

h@nza.nl | W: vww.nza.nl

Van: "
@philadelphia.nl]
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 15:48
Aan:
m 2-& . n 1
Onderwerp: RE: OnderbouAving voor de registratie van de aan- af ezegheidsdagen

Geacht
Onderstaande is het laatste contact wat we hebben gehad.

Is er inmiddels al meer duidelijkheid over de vraag van Philadelphia naar upcoding in het dossier van

Met vriendelijke greet,

Directeur

Regio Midden

STICHTING PHILADELPfflA ZORG
Overschieseweg 306

3112NC Schiedam

M ( 6)E:

@ hi1adelphia.nl

AVAVW.nhiladelnhia.nl

(

Lees de recensies en bestel het boekhier

V n:

_ (2lpKda e pW a n\

Verzonden: maandag 13 febraari 2017 15:34
Aan:

-

-

-

•

.

I

Onderwerp: RE: Oncler ouwing voor de registratie v n de aan-afwezegheidsdagen

Geacbte I
In de periode 2011-2014 is er veelvuldig contact geweest met het CIZ over de indicaties.

Voor nu hebben e het dossier niet ter beoordeling bij het CIZ eergelegd.
Als er nog vragen zijn bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet.

Directeur

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam

T
M 06
3

E

, @philadelpliia.nl

www.pliiladelpliia.nl

Lees de recensies en bestel het boekhier
Van:

_

@nza.nl1

Yerzonden: woensdag 8 febmari 2017 13:31

Aan: pK lad&ip 'cx . i
Onderwerp.: RE: Onderbouwing voor de registratie van de aa - afwezegheidsdagen
Geachte
Ik heb nog een aanvullende vraag: heeft Philadelphia het dossier ook ter beoordeling voorgelegd aan het

CIZ?
Met vriendelijke groet,

jj Mederlandse
/ Zorgautoriteit

( ' ' Detectie en toezicht zorgaanbieders

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017,3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41,3584 BX Utrecht
T: (>03 )- "' 'X: info@nza.nl |W: www.nza.nl

Van:!

'

"

,@philadelphia.nl1

Verzonden: maandag 2 januari 2017 16:56
Aan:*

*

!

Onderwerp: FW: Onderbouwing voor de registratie van de aan- afwezegheidsdagen
Geachte
Een punt teveel in het mail adres maakt dat ik de mail weer terug kreeg.
Hierbij alsnog onderstaande mail.

Met vriendelijke roet,

Directeur

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam

TA
M 6 -

E' Pphiladelphia.nl
w .philadelphia.nl

5

Maak kermis met onze sociale robot Phi

Van: oK\\( dei
a -Hi .
Verzonden: maa dag2ja uari2017 12:43
Aan: " 1

nza.nl'

Onderwerp: Onderbouwing voor de registratie va de aa - afwezegheidsdagen
Geadite ?
Allereerst de beste wense voor bet nieuwe jaar. A1 bet goede gewenst.
Woensdag 21 december jl zijn mij collega • tenikmet u in gesprek geweest over

U heeft een aantal dossier stukken gekopieerd. Van onze ka t zouden wij nog twee zaken toelicbten:
1. Is er sprake van een registratie? I - - . „

Zoals tijdens het gesprek ook al genoemd zijn er sinds een aantal jaren nieuwe afspraken m.b.t. aan en
afwezigheid met u als IMZA gemaakt. Voor de volledigheid stuur ik u de factsheet random aan en
afwezigheid even toe. Vanaf 2 weken afwezigheid registreren wij. ' (

2. Wij hebben een rooster, met overzicht van de uren die nu gedraaid worden op locatie bij u achtergelaten.
. In het najaar van

2014 zijn wij als Philadelphia over gegaan naar een ander rooster systeem. Nadat wij begin 2016 het jaar
2014 en 2015 hebben afgesloten is ook het systeem gesloten. We kunnen daar niet meer in.
Ik hoop dat u et deze extra i formatie verder kunt.

Met vriendehjke groet,

Directeur

Regio Midden

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
OverscHeseweg 306

3112 NC Schiedam
TOiO-

M 06)
E; _ jhiladelphia.nl
www.philadelp ia.nl

Maak kennis et onze sociale robot Phi

Disclai er
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebmik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te infor eren

door het bericht te retoumeren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet in voor de juiste en volledige
overhrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained i this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information
7

is strictly prohibited and may be unla ful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and
complete transmission of the information contained in this com unication nor for any delay in its receipt.
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
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze infor atie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is
niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u de afzender direct te informeren
door het bericht te retoumeren. Stichting Philadelphia Zorg. staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
The infor ation contained in this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it
is addressed and others authorized to receive it; If you are not the intended recipient you are hereby notified
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information

is strictly prohibited and may be unlawful. Stichting Philadelphia Zorg is neither liable for the proper and
' complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

8

©o1

Van:
Verzonden:
Aan:

¦ (<D(s2- . .1.

woensdag 14juni 2017 15:50
@philadelphia.nl1 .
- I

CC:
Onderwerp:

afFnrrdiffff*

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Geachte r

Zoals afgespro en tijdens ons telefoongesprek zojuist, bijgaand het volgende.
Naar aanleiding van uw brief d.d. 7 ecember 2016 (kenmerk: RvBl-6 126) heeft de NZa inhoudelijk kennis genomen
van de door Philadelphia geregistreerde patientgegevens van

r. Daarbij is geconstateerd dat de

i geregistreerde zdrg in het dossier overeenkomt met hetgeen door Philadelphia in rekening is
gebracht/ erantwoord. Bo engenoemde is dan ook voor de NZa reden om tot afronding van deze casus over te
gaan.

Mocht u over bovengenoemde nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Metvriendelijke groet

Medeflafrdffi
/ Zorgaut ritelt

j - ft-j-Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Ne tonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:

06

'I E: Dnza.nl | W: www.nza.nl

1

o>/
' (3 h2_<a.r

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 14juni 2017 15:51

\

CC:
Onderwerp:

Opvolgen

Opvolgmgsmarkering:
Markeringsstatus:

Gemarkeerd

Ter info, dank alien voor jullie bijdrage. Ik zal zo meteen nog even de contactpersoon bij IGZ informeren.
zal zorgen voor plaatsing van bet bericht en langs de lijn van de woordvoerding ook VWS informeren.

Gr

Wetlerlandse

Zorp ute ri tilt

-Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA I | IMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (-©6 J~j E: .<flnza.nl | W: www.nza.nl

Van .

*~(2t nz-a, a \

Verzonden: woensdag 14 juni 2017 15:50
Aan: j@philadelphia.nl ,
cc:

' a rvz.

- I

Onderwerp: afron ing beooraeling patientendossier NZa
Geachte

Zoals afgesproken tijdens ons telefoongesprek zojuist, bijgaand hetvolgende.
Naar aanleiding van uw brief d.d. 7 december 2016 (kenmerk: RvBl-6 126) heeft de NZa inhoudelijk kennis genomen
van de door Philadelphia geregistreerde patientgegevens van laarbij is geconstateerd dat de
geregistreerde zorg in het dossier overeenkomt met hetgeen door Philadelphia in re ening is
gebracht/verantwoord. Bovengenoemde is dan ook voor de NZa reden om tot afronding van deze casus overte
gaan.

Mocht u over bovengenoemde nog vragen hebben dan unt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vrien elijke greet,

1

ederlandse

ZorgautorJtift

kttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (.06

Es iza.nl | W: www.nza.nl

6 n iii

¦'

Van:

(gl,<\za -n (

woensdag 14juni 2017 15:58

Verzonden:
Aan:

3igz.nl'

Orrdepwerp:

Geachte
Enige tijd eleden hebben wij naar aanleiding van onderstaande mail telefonisch contact eehad over de 'kwestie
Philadelphia'. Inmiddels heeft de NZa haaronderzoek afgerond. Zojuist heb ikt '~{directeur
n van Philadelphia) telefonisch en per email het volgende laten weten:
Naar aanle ding van uw brief d.d. 7 december2016 (kenmerk: RvBl-6126) heeft de NZa inhoudeiijk kennis
genomen van de door Philadelphia geregistreerde patientgegevens van 1 bDaarbij is geconstateerd
dat de geregistreerde zorg in het dossier overeenkomt met hetgeen door Philadelphia in rekening is
gebracht/verantwoord. Bovengenoemd is dan ook voor de NZa reden om tot afronding van deze casus over te
gaan. "

. Wii zullen tevens binnenkort een klein bericht over bovengenoemde
op onze website plaatsen-f

Tot zo ver weer e en...

Met vriendelijke groet.

' larkttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederiandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht [ Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (&§ . E: i iza.nl | W: www.nza.nl

Van:-I - n\
Verzonden: woensdag 31 mei 2017 15:50
Aan: 'i

igz.nl'

Onderwerp: casuistie - vraag NZa
Geachte h
Via mijn collega ik uw contactgegevens doorgekregen. Omdat het niet lukt u telefonisch te
spreken wil ik graag via deze weg graag het volgende aan u voorleggen.
i

Eind 2016 is de NZa door zorginstelling Philadelphia benaderd. Aanleiding daarvoor was een uitzending op 7
december 2016 van RTV Noord-Holland. Deze uitzending draait om een verstandelijk beperkte patiente die tot
medio 2014 bij Philadelphia woonde. De- van deze patiente uit in de uitzending een aantal
beschuldigingen aan het adres van de zorginstelling. Een daar an is het verwijt dat de installing aan upcoding zou
doen: de insteliing zou meer geld declareren oor de zorg oor patiente dan toegestaan. In reactie op de uitzending
heeft Philadelphia een externe commissie opdracht gegeven deze casus te onderzoeken. Daarnaast heef

Ph ladelph a de NZa verzocht de declaraties die zijn ingediend voor e zorg aan patiente te beoordelen op
rechtmatigheid. Hiertoe heeft Philadelphia op 21 december 2016 de relevante stukken over de periode 2010 tot en
met 2014 aan de NZa verstrekt.

De uitzending heeft tevens aandacht gekregen in de landelijke media. Kamerleden hebben na de uitzending aan
staatssecretaris Van Rijn om opheldering gevraagd. De kritiek op Philadel hia heeft zich daarbij op 3 aspecten
gericht:
- de kwaliteit an zorg, patiente zou ten onrechte achter gesloten deuren zijn verzorgd;

-een te hogeindicatie, op verzoekvan Philadelphia afgegeven door het CIZ;
- zorgfraude door Philadelphia, doordat zij onterecht een te zware zzp zou hebben aangevraagd.

Bovendien was er kritiek op Philadel hia omdat zij in een reactie op RTV Noord-Holland medische gegevens van
patiente op de website hebben gepubliceerd. Deze zijn overigens na een dag weer verwijderd.
De staatssecretaris heeft o 19 december aan de Kamer het volgende geschreven:

- dat Philadelphia een extern onderzoek laat doen
- dat de IGZ op basis daarvan kan besiuiten dat er vervolgacties nodig zijn
- dat de NZa eventuele ver oedens van zorgfraude zal onderzoeken .

In een reactie op Kamervragen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-808.html) stelt de
staatssecretaris dat !GZ hetonderzoeksrapportvan Philadelphia zal beoordelen.

Het onder oek van de NZa is inmiddels in een afrondende fase. Dat betekent dat wij op het punt staan hierover te
com uniceren richting Philadel hia. Geletop hetfeitdat zowel IGZals NZa -vanuitieders eigen
verantwoordeiijkheid - zijn betrokken bij deze casus wil ikgraag met u verder spreken over de status van het
onderzoek van de IGZ alsook de kansen en mogelijkheden die er weliicht zijn om in gezamenlijkheid hierover te
communiceren naar Philadelphia. Bent u bereid hierover binnenkort contact te hebben?

Metvriendelijke groe .

f -HMarkttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX U rec t
Ts E: infotanza.nl | W: www.nza.nl

' -

Van:
erzonden:
Aan:

vrijdag 16juni 2017 09:56

CC:

(itnz-a-nl

On er- erp:

persberiGhtPhilaclelphia

Urgentie:

Hoog

( > rvzoi. vl

Dag alien,

Zojuist ben ik gebeld door advocaat (Rutgers & Posch) van zorginstelling Philadelphia. Zij heeft kennis
genomen van ons nieuwsbericht dat gisteren op onze website verschenen is (zie onderstaand). Naar aanleiding
daarvan verzoe t e advocate ons om de middelste alinea (zie onderstaand cursief in rood) te verwijderen. De
eerste zin doet volgens de advocate niet ter zake voor wat betreft het onderzoek dat wij gedaan hebben. De tweede
zin is volgensde advocate onjuist. Zij geeftdaarbijaan dat de - - - . geen
gegeveh aan de externe commissie om inzage te nemen in het patientendossier. Daarmee is er volgens de advocate
geen sprake van een onderzoek. Ik heb daarop aangegeven dat wij slechts weergeven wat reeds openbaar bekend

is. Wij wisten niet dat er inmiddels geen sprake is van enig onderzoek (berichten vanuit IGZ spreken dat overigens
ooktegen).

Gi

NZa: Philadelphia declareerde zorg vol ens
indicatie
15-06-2017
De zor instellin Philadelphia eeft voor een vrouw met een verst ndelijke beperking zorg
gedecl reerd die overeenkwam met de indicaties. Dat blijkt nit onderzoek dat de Nederlandse
Zor autoriteit instelde na een documentaire vorig jaar van RTY Noord-Holland, waarin onder meer
aan de orde k am d t de instelling voor deze vrouw meer geld gedeclareerd zou hebben dan mocht.
De uitzending ging over een jonge vrouw, die tot medio 2014 bij Philadelphia -woonde en daar volgens haar
stiejvader onder dwang zorg zou hebben gekregen, Een externe commissie doet onderzoek naar de kwaliteit

van de zorg die Philadelphia in dit geval verleend heeft.
De NZa heeft gecontroleerd of de zorg voor deze vrouw van 2010 tot aan haar vertrek uit de instelling
medio 2014 overeenk am met de indicatie die het CIZ voor haar had afgegeven. Dat blijkt het geval, de
declaxaties die zijn ingediend sluiten aan op de zorg die is geregistreerd.
i

Wederlandse

Zoriautoritilt

¦ Mar ttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht

T: (esj. | E:

nza.nl [ W: www.nza.nl

0 0/ (b
Van:
Verzonden:
Aan:

CC:

9 Ir-j LOv., \

vrijdag 16juni 2017 10:18
Lr- t'. U'.

l

Onderwerp:

RE: persbericht Philadelphia

Opvolgingsmarkering:

Opvolgen

Markeringsstatus:

Gemarkeerd

Wellicht dat een andere formulering kan helpen. Bijvoorbeeld dat e instelling na be endwording van het incident
heeft aangegeven dat een externe commissie onderzoek gaat doen?

Metierlaifdfe
lorgautpriliit

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

Van:

ir\\

Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 9:56
Aan:
CC:!

.

Onderwerp: persbericht Philadelphia
Urgentie: Hoog
Dag alien,

Zojuist ben ik gebeld door advocaat (Rutgers & Posch) van zorginstelling Philadelphia. Zij heeft kennis
genomen van ons nieuwsbericht dat gisteren op onze website verschenen is (zie onderstaand). Naar aanleiding
daarvan verzoekt de advocate ons om de middelste alinea (zie onderstaand cursief in rood) te verwijderen. De
eerste zin doet volgens de advocate niet ter zake voor wat betreft het onderzoek dat wij gedaan hebben. De tweede
zin is volgens de advocate onjuist. Zij geeft daarbij aan dat de , . *een toestemming heeft
egeven aan de externe commissie om inzage te nemen in het patientendossier. Daarmee is er volgens de advocate
geen sprake van een onderzoek. Ik heb daarop aangegeven dat wij slechts weergeven wat reeds openbaar bekend
is. Wij wisten niet dat er inmiddels geen sprake is van enig onderzoek (berichten vanuit IGZ spreken dat overigens
ooktegen).
Vraag is nu of wij op het verzoekvan de advocate in willen gaan. Ikvoel daar zelf niet veel voor. De betreffende
alinea bevat immers geen onwaarheden, hooguit is er sprake van een nieuwe - niet openbaar bekende - actualiteit
betreffende het onderzoek van de commissie. Ik heb met de advocaat afgesproken dat ik haar z.s.m. informeer over
ons antwoord op haar verzoek. Kunnen jullie aangeven hoe jullie te en bovengenoemde aankijken?
NB: ik ben vanaf einde ochtend afwezig en dan pas weer maandag in de lucht...

1

@( : wil jij bij afwezigheid van '

hierover meedenken?

Gr,

NZa: Philadelphia declareerde zorg volgens
indicatie
15-06-2017
De zorginstelling Philadelphia heeft voor een vrouw met een verstandelijke beperking zorg
gedeclareerd die overeenkwam et de indicaties. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse
Zorgautoriteit instelde na een documentaire vorig jaar van RTY Noord-Holland, waarin onder meer
aan de orde kwam dat de instelling voor deze vrouw meer eld gedeclareerd zou hebben dan mocht.
De itzending ging ove een jonge vrouw, die tot medio 2014 bij Philadelphia woonde en daar volgens haar
stiefvader onder dwang zorg zou hebben gekregen. Een externe commissie doet onderzoek naar de kwaliteit
van de zorg die Philadelphia in dit geval verleend heeft.
De NZa heeft gecontroleerd of de zorg voor deze vrouw van 2010 tot aan haar vertrek uit de instelling

medio 2014 overeenkwam met de indicatie die het CIZ voor haar had afgegeven. Dat blijkt het geval, de
declaraties die zijn ingediend sluiten aan op de zorg die is geregistreerd.

Nederlandse
Zor iUtorfliSt

| Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus V 02 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:(06)
(06) | E: /(g)nza.nl | W: www.nza.nl
T:

2

o6(}[i*

(© *

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 16juni 2017 10:32

CC:
Onderwerp:

RE: persbericht Philadelphia

Ha alien,

Van:
(& »via
Datum: 16 juni 2017 10:17:41 CEST
Aan:
CC:

/t

(S'

i

v

Onderwerp: RE: persbericht Philadelphia

, Markttoezicht e toeziclit zorgaanbieders

Nederlandse Zorgautoriteit
1

lc,, I

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030) 296 81 971E: mleeuwenburgh@n2a.nl | W: www.nza.nl

Van:

'

'

'

@

Verzonden: vrijdag 16juni 2017 9:56
V

n:

CC:

c*i/

(a)

Onderwerp: persbericht Philadelphia
Urgentie: Hoog
Dag alien,

Zojuist ben ik gebeld door :, advocaat (Rutgers & Posch) van zorginstelling Philadelphia. Zij
heeft kennis ge omen van ons nieuwsbericht dat gisteren o onze website verschenen is (zie onderstaand).
Naar aanleiding daarvan verzoekt de advocate ons om de middelste alinea (zie onderstaand cursief in rood)
te verwijderen. De eerste zin doet volgens de advocate niet ter zake voor wat betreft het onderzoek dat wij
gedaan hebben. De tweede zin is volgens de advocate onjuist. Zij geeft daarbij aan dat de
geen toeste ing heeft gegeven aan de exteme com issie om inzage te nemen in et
patientendossier. Daarmee is er volgens de advocate geen s rake van een onderzoek. Ik heb daarop
aangegeven dat ij slechts weergeven wat reeds openbaar bekend is. Wij wisten niet dat er inxniddels geen
sprake is van enig onderzoek (berichten vanuit IGZ spreken dat overigens 00k tegen).

NB: ik ben vanaf einde ochtend afwezig en dan pas weer maandag in de lucht...

: wil jij bij af ezigheid van hierover meedenken?
Gr.

NZa: Philadelphia declareerde zorg volgens indicatie
15-06-2017
De zorginstellin Phil delphia heeft voor een vronw met een verstandelijke beperking zorg
edeclareerd die overeenkwam met de indicaties. Dat blijkt nit onderzoek dat de Nederla dse
Zorgautoriteit instelde na een docnmentaire vorig jaar an RTV Noord-Holland, waarin onder meer
aan de orde kwam dat de instelling oor deze ronw meer geld gedeclareerd zou hebben dan mocht.
De uitzending ging over eenjonge vrouw, die tot medio 2014 bij Philadelphia woonde en daar volgens haar
stiefvader onder dwang zorg zou hebben gekregen. Een externe commissie doet onderzoek naar de kwaliteit

van de zorg die Philadelphia in dit geval verleend heeft.
De NZa heeft gecontroleerd of de zorg voor deze vrouw van 2010 tot aan haar vertrek uit de instelling

medio 2014 overeenkwam met de indicatie die het CIZ voor haar had afgegeven. Dat blijkt het geval, de
declaraties die zijn ingediend sluiten aan op de zorg die is geregistreerd.
7

I Markttoezicht en toezicht zorgaaabieders
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA UtrechtfNewtonlaan 1-41,3584 BX Utrecht
T: (p&) ~~ " gjiza.nl |W: www.nza.nl

3

/

o6 O /1®

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 16juni 2017 12:05

CC:
Onderwerp:

FW: persbericht Philadelphia

Urgentie:

Hoog

Dag
Gisteren is op onze website (onder het kopje: onderwerpen) een nieuwsbericht geplaatst over een kort en beknopt
onderzoek dat wij hebben gedaan naar de instelling Philadelphia. De uitkomst van het onderzoek was positief,
namelijk dat ergeen misstanden zijn aangetroffen.

Het bericht - dat tijdig telefonisch is aangekondigd bij de instelling - bevat naast de uitkomst van ons onderzoek
vooral openbare informatie. Zie voor meer info onderstaande mailwisseling.

Bijgaand het nieuwsbericht:

NZa: Philadelphia eclareerde zorg volgens

indicatie
15-06-2017
De zorginstelling Philadelphia heeft voor een vrouw met een verstandelijke beperking zorg
gedeclareerd die overeenkwam met de indicaties. Dat blijkt nit onderzoek dat de Nederlandse
Zorgautoriteit instelde na een documentaire vorig jaar van RTV Noord-Holland, waarin onder meer
aan de orde kwam d t de instelling voor deze vrouw meer geld gedeclareerd zou hebben dan mocht.
De uitzending ging over een jonge vrouw, die tot medio 2014 bij Philadelphia woonde en daar volgens haar
stief ader onder dwang zorg zou hebben gekregen. Een e terne commissie doet onderzoek naar de kwaliteit
van de zorg die Philadelphia in dit geval verleend heeft.
De NZa heeft gecontroleerd of de zorg voor deze vrouw van 2010 tot aan haar vertrek uit de instelling
medio 2014 overeenkwam met de indicatie die het CIZ voor haar had afgegeven. Dat blijkt het geval, de
declaraties die zijn ingediend sluiten aan op de zorg die is geregistreerd.

Gr.

i

Mederlandlse
/ Zorgautoriteit

| Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus ni.7, 3502 GA | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (06) Ei Onza.nl | W: www.nza.nl

Van:

@

Verzonden: vriidaa ifi iimi ni7 10: 7
Aan:
CC:

[

(

...

T

.,
.

<£>

in.>

XCi,6

1

,

Onderwerp: RE: persbericht Philadelphia

Van:

1

1

i(S)nza.nl>

Datum: 16 juni 2017 10:17:41 CEST
Aan:

:(g)nza.nl>,

•@nza.nl>,
CC:

@nza.nl>,

i

> i @nza.nl>

i(5)nza.nl>.

"

1

Onderwerp: RE: persbericht Philadelphia

2

(S)nza.nl>

Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtorilaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) ' ! W/www.nza.nl

/

Van: .

\ZO. -rv)

Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 9:56
Aan:

A

..

CC:li <21
ZOnderwerp: persbericht Philadelphia
Urgentie: Hoog

-

Y\Zj2 .n)

vi

Dag alien,

Zojuist ben ik gebeld door. ..... . idvocaat (Rutgers & Poscb) van zorginstelling PMladelpHa. Zij
heeft kermis genomen van ons ieuwsberickt dat gisteren op onze website verschenen is (zie onderstaand).
Naar aanleiding daarvan erzoekt de advocate ons om de middelste alinea (zie onderstaand cursief in rood)
te verwijderen. De eerste zin doet olgens de advocate niet ter zake voor at betreft bet onderzoek dat ii

gedaan hebben, De tweede zin is volgens de advocate onjuist. Zij geeft daarbij aan dat de
- ' ~ en toestemming heeft gegeven aan de exteme commissie om inzage te nemen in het
patientendossier. Daarmee is er volgens de ad ocate geen sprake van een onderzoek. I heb daarop
aangegeven dat ij slechts weergeven wat reeds openbaar bekend is. Wij wisten niet dat er immiddels geen
sprake is van enig onderzoek (berichten vanuit IGZ spreken dat overigens oo tegen).

(

Gr.

NZa: Philadelphia declareerde zorg volgens
indicatie
15-06-2017
De zorginstelling P iladelphia heeft voor een vrouw met een yerstandelijke be erkin zorg
gedeclareerd die overeenkwam met de indicaties. Dat blijkt it onderzoek dat de Nederlandse
Zorgautoriteit instelde na een documentaire vori jaar va RTV Noord-Holland, waarin onder meer
aan de orde k am dat de instelling voor deze vrouw meer eld gedeclareerd zou hebben dan mocht.
De uitzending ging over een jonge rouw, die tot medio 2014 bij Philadelphia woonde en daar volgens haar
stiefvader onder dwang zorg zou hebben gekregen. Een ex erne commi sie doet onderzoek naar de kwaliteit

van de zorg die Philadelphia in ditgeval verleend heeft.
De NZa heeft gecontroleerd of de zorg voor deze vrouw van 2010 tot aa haar vertrek nit de instelling

medio 2014 overeenkwa et de indicatie die het CIZ voor haar had afgegeven. Dat blijkt het geval, de
declaraties die zijn ingediend sluiten aan op de zorg die is geregistreerd.

A Markttoezichten toezicht zorgaanbieders

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht ] Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:

»| E? ,c®nza.nl |W: www.nza.nl

o ql if)
Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 19juni 2017 11:16

CC:
Onderwerp:

Antw: persbericht Philadelpnia

Urgentie:

Hoog

Catego ieen:

Categorie Rood

Ik heb verzoek gekregen om vanmiddag de advocate terug te bellen. Kun je snel reageren op
onderstaande? Langer wachten is ongewenst.
Gr.

Van: & H
Datum: ISjuni 2017 12:04:36 CEST
Aan:

CC: I e
Onderwerp: FW: persbericht Philadelphia
Prioriteit: Hoog

Dag
Gisteren is op onze website (onder bet kopje: onderwerpen) een nieuwsbericht geplaatst over een kort en

beknopt onderzoek dat wij hebben gedaan naar de instelling Philadelphia. De uitkomst van het onderzoek
was positief, namelijk dat er geen misstanden zijn aangetroffen.

Het bericht - dat tijdig telefonisch is aangekondigd bij de instelling - bevat naast de uitkomst van ons
onderzoek vooral openbare informatie. Zie voor eer info onderstaande mail isseling.

Bijgaand het nieuwsbericht:

NZa: Philadelphia declareerde zorg volgens
indicatie
15-06-2017
De zor instelling Philadelphia heeft voor een vrouw met een verstandelijke beperking zorg
gedeclareerd die overeenk am met de indicaties. Dat blijkt nit onderzoek dat de Nederlandse
i

Zorgautoriteit instelde na een documentaire vorig jaar van RTV Noord-Holland, aarin onder meer
aan de orde kwam dat de instelling voor deze vrouw meer geld gedeclareerd zou hebben dan mocht.

De uitzending ging over een jonge vrouw, die tot medio 2014 bij Philadelphia woonde en daar volgens haar
stiefvader onder dwang zorg zou hebben gekregen. Een exteme commissie doet onderzoek naar de kwaliteit

van de zorg die Philadelphia in dit geval verleend heeft.
De NZa heeft gecontroleerd of de zorg voor deze vrouw van 2010 tot aan haar vertrek uit de instelling
medio 2014 overeenkwam met de indicatie die het CIZ voor haar had afgegeven. Dat blijkt het geval, de
declaraties die zijn ingediend sluiten aan op de zorg die is geregistreerd.

Gr.

C Mederlandse
/ Zor utoriteit

, Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (06) '

Van:

| E: :@nza.nl | W: www.nza.nl

xi vd

Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 10:32
Aan:

<

:

CC:
Onderwerp: RE: persbericht Philadelphia
Ha

2

Van:

@nza.nl>

Datum: 16juni2017 10:17:41 CEST
Aan:

_

@nza.nl>,

< :@nza.nl>.
CC:

nza.

l>.

~ ' ,@nza.nl>

. " @nza.nl>.

--

@iiza.nl>

Onderwerp: RE: persbericht Philadelphia

| Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030)' | E:; ' a@pza.nl |W: www.nza.nl

an:.

Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 9:56
Aan;
CC:

1

.

Onderwerp: persbericht Philadelphia
Ur entie: Hoog

.

Dag alien,

Zojuist ben ik gebeld door. advocaat (Rutgers & Poscb) van zorginstelling Philadelphia. Zij
heeft kermis genomen van ons nieuwsbericht dat gisteren op onze website verschenen is (zie onderstaand).
Naar aanleiding daarvan verzoekt de advocate ons om de middelste alinea (zie onderstaand cnrsief in rood)
te verwijderen. De eerste zin doet volgens de advocate niet ter za e voor wat betreft het onderzoek dat wij
geda n hebben. De tweede zin is volgens de advocate onjuist. Zij geeft daarbij aan dat de
geen toestemming heeft gegeven aan de exteme commi ie om inzage te nemen in het
patientendossier. Daarmee is er volgens de advocate geen sprake van een onderzoek. Ik heb daarop
aamgegeven dat ij slechts weergeven wat reeds openbaar bekend is. Wij wisten met dat er inmiddels geen
sprake is van enig onderzoek (berichten vanuit IGZ spreken dat overigens ook tegen).

?
NB: ik ben vanaf einde ochtend afwezig en dan pas weer maandag in de lucht...

-- : wil jij bij afwezigheid van hierover meedenken?
Gr. I

NZa: Philadelphia declareerde zorg volgens
indicatie
15-06-2017
De zorginstelling Philadelphia heeft voor een vrouw met een verstandelijke beperMn zor
gedeclareerd die overeenk vam met de indicaties. Dat blijkt nit onderzoek dat de Nederlandse
Zorgautoriteit instelde na een document ire orig jaar van RTV Noord-Holland, w arin onder meer
aan de orde kwam dat de instelling voor deze vrouw meer geld gedeclareerd zou hebben dan mocht.
De uitzending ging over eenjonge vrouw, die tot medio 2014 bij Philadelphia woonde en daar volgens haar
stiejvader onder dwang zorg zou hebben gekregen. Een exteme commissie doet onderzoek naa de kwaliteit

van de zorg die hiladelphia in dit geval verleend heeft.
De NZa heeft gecontroleerd of de zorg voor deze vrouw van 2010 tot aan haar vertrek nit de instelling

medio 2014 overeen wam met de indicatie die het CIZ voor ha r had afgegeven. Dat blijkt het geval, de
declaraties die zijn ingediend sluiten aan op de zorg die is geregistreerd.

f\ Markttoeziclit en toezicht zorgaa bieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (06)-

¦ tv

f@nza.nl |W:www.nza.nl

5

Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdag21 november2017 12:37

Onder erp:

Philadelphia CRM:06120912

!

fvljcx ,<r\

@dz.n!'

Beste
Zoals zojuist telefonisch afgesproken hieronder de korte samenvatting van ons telefoongesprek, en de link naar het
nieuwsbericht van de NZa over deze kwestie
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/Toezicht-en-Handhaving/Nieuws/nza-philadelphia-declareerdezorg-volgens-indicatie/

Me erlandse
Zorgautoriteit

pe€teeye*efl-6T tteTfrterventies
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Ne tonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030] E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

1

Van:

ciz.nl>

dinsdag 21 november2017 12:52

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

«n (S r\Z.c .

RE: Philadelphia CRM.-O612O012

Beste
Bedankt voor het sturen van de samenvatting en de link naar het persbericht.

Met vriendelijke greet.

J

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
TC

~

iz.nl

www.ciz.nl

/
Zorg vanuit de Wlz aanvragen? Ga naar ww .miinwlzaanvraag.ciz.nl

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk
doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele
kopieen te verwijderen en te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het CIZ staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Niet uitprinten van deze e-mail spaart het milieu.

Van:

'

,<(5)nza.nl1

Verzonden: dinsdag 21 november2017 12:37
Aan: J '

@

Onderwerp: Philadelphia CRM:06120912

l

k- eade.link.naar het
n i e uwsberieht varr de MZa overd eze westi e

j

Mederlandse

Zorgiuforitilt

Detectie en Snelle Interventies

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrec t
T: (030) -1 E: info(5)nza.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 ( Za) 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.

2

jIilI v
,

Van:
Verzonden:
Aan:

.

(gj)

(

I

maandag 26november2018 10:51
r\l& ,( \

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/196754/Persoonsgegevens-gehandicapte-Tamara-op-straat-Ze-liegen-enbedriegen

Nederlandse

/ lor utoritilt

Piark.ttoezicht er "

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 30 '-

T: (099}-!,

r M_..J-„„|aan 1.41j 3584 Bx Utrecht

iinza.nl | W: www.nza.nl

1

\101 oS
Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 8 december 2017 13:30
¦ -tic

CC:
Onderwrerp:

Bijlagen:

Philadelphia - mail mentor
20171208 Onderzoek Philadelphia.docx; Afspraak declaratie gegevens-

Allen,
Komende maandag heeft en overleg over de casus Philadelphia ingepland. Dit naar aanleiding van een

telefoongesprek dat ik onlangs mocht voeren met de mentor van Naar aanleiding van dit gespre heeft hij
mij ook een mail gestuurd.
Ik heb een en ander even kort in een memo op een rijtjegezet. De mail van de mentor ,

voeg ikook bij.
Groet,

Me erla ds#
Zor utpritiit

| Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA trecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030] i g. anza.nl | W: www.nza.nl

I

1

2 / 66
Van:
Verzonden:
Aan:

maandag 11 december2017 09:37

Onderwgrp:

Rfe Gasus.KwJadelph ia

Heb jij trouwens nog de advocaat van het Wob-verzoek te pa ken gekregen?

Ne eHandsi

2orpu|prIt t

ri-Mafktt©6gieht-SF» oeai€ t«ef§aaRbte4ers

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (03CP. | E: i(5)nza.nl | W: www.nza.nl

Van: 3

Verzonden: maandag 11 december 2017 9:01
Aan: _

Onderwerp: RE: casus Philadelphia

Groot gelijk. Hier is het inmiddels al begonnen met sneeuwen... schijnt tot laat vanavond aan te houden. Benieuwd
hoe dat dus morgen uitpakt...

Ne erlandse
lorgaufortteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (081' E: anza.nl | W: www.nza.nl

Van: a @ rvui. |
Verzonden: maandag 11 december 2017 8:55
Aan: , J <yi

Onderwerp: RE: casus Philadelphia
i

Ik zit net naar de weersvoorspelling te kijken. In totaal 15 mm neerslag hier in

bij -1. Ik geloof dat ik de

sneeuwschep maar even uit het schuurtje ga halen.

Y*r
/ lorputprltiit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (

| E: <5)nza.nl | W: www.nza.nl

Van: @ irxLa

Verzonden: maandag 11 december 2017 8:53
Aan: _

@

Onderwerp: RE: casus Philadelphia

Dat lijkt me een goed idee...

Ne erlandse
Nede

lor ut rltelt

i

I rtdjxreztcht-e lzjeZtairzorgaaTTbfeders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (06

| E: ' ' '~~ nza.nl | W: www.nza.nl

Van: €

/\XeK. i .1

Verzonden: maandag 11 december 2017 8:46
Aan:

Onderwerp: RE: casus Philadelphia

Kunnen we hier een belafspraak van maken? Ik voel weinig behoefte om alleen voor deze afspraak naar kantoor te
komen.

Greet,

2

Nederlandse Zorgautoriteit
Post1'" ni7 GA I' ht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (L ,
tainza-nl I W: www.nza.nl

Oorsoronkelilke afspraak
Van:

,

Verzonden: woensdag 6 december 2017 11:40 „ > ,
g||;

V\~LCt,v\

t

Onderwerp: casus Philadelphia @
Tijd: maandag 11 december 2017 12:30-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: kamer,

3

r lft.

noli D
Van:
erzonden:
Aan:

donderdag 21 december 2017 11:21

OrfdST erp:

RE1l frJr?5dTTOj1TS ,

Mederja dse

/ lor uforStiit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (0307 H E: inza.nl | W: www.nza.nl

Van: @ tfWca.. (< .1

Verzonden: donderdag 21 december 2017 11:17
Aan:
Onderwerp: heb je voor mij nog de mailadressen/tel nrs voor casus Philad?

Met vriendelijke groet,

Nederlandse

Zorputoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Pos bus 3017, 3502 GA Utrecht I Ne tonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (G99

| M: ' , E? anza.nl | W: www.nza.nl

1

CU®| l|
Van:

.;

(P

\

Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 14:59 v
Aan:

<t':

Onderwrerp: RerAfgpfa .RWgffgP~

Hoi
Ik heb nog geen reactie van de andere aanwezigen. Zou je de advocaat kunnen laten weten dat de woensdag en

vrijdag lastig is en dat we nog e en gaan kijken wat er mogelijk is deze maand?
Greet,

Ne erlandse

/ lorgaulijrjtelt

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbi - 2 Gf | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:(03_, 7 | E.

Van:

.

mza.nl | W: www.nza.nl

,

v<%(

Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 9:44 .
Aan:

Q

»

fe

l

Onderwerp: Afspraak melder
Hoi
Zoals zojuist besproken hierbij de mail inzake bovenstaand onderwerp.

Nederlandse
lor utonitelt
i

| mt-stafT&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. 3S07 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (0 E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

2

olid/ 6
Van:
Verzonden:
Aan:

. @rechtensadvies.nl >
donderdan Ifi ianuari 2018 13:57
. tf'*. \

CC:
Onderwerp:

ReiAfspraa NZf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Geachte mevrouw

Met vriendelijke greet,

f

tel: 020
m:

fax:-020

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimhoudingsplicht valt. Dit bericht is
bestemd veer uitsluitend gebruik door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname,
niet-inachtneming van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk gebruik of verspreiding door
anderen is verboden, Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht
per e-mail te zenden aan: ' rftk)f fax+3120 3343514 en dit bericht te
verwijderen of vernietigen. ' ¦ sluit iedere aansprakelijkheid voor
de verzending van berichten langs elektronische weg uit.
> geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummei Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

i

Op 18 jan. 2018, om 13:49 heeft

,nza.nl> het volge de geschreyen:

Goedendag,
Lukt het vandaag nog op onderstaand verzoek te reageren?

Mijn dank is groot!
Groeten,

<image001.jpg>

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | IMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: ( 03C ' I E: info(5)nza.nl | W: www.nza.nl

Van:
Verzonden: maandag 15 januari 2018 13:03
Aan: 3(5)rechtensadvies.nl': Olive, nl'

Onderwerp: RE: Afspraak NZa
Goedendag,
Naar aanleiding van ons telefonisch onder oud, zend ik hierbij een tweetal nieuwe opties:

Woensdag 7/2 van 9:30 uur tot 10:30 uur
Woensdag 21/2 van 9:30 uur van 10: 30 uur
Ik hoor graag welke optie schikt.
Met vriendelijke groet,

<image001.jpg>
H' nFsrarT&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
: Infotanza.nl | W: w w.nza.nl

Van;

Verzonden: maandag 8 januari 2018 14:16
Aan: Irechtensadvies.nl1: '

i@live.n

Onderwerp: Afspraa NZa
2

Goedendag,

Op verzoek van mijn colleg . a, zend ik hierbij een tweetal opties inzake een melding over
Philadelphia Zorg.
Dinsdag 16 januari van 16:00 uur tot 17:00 uur
Maandag 22 januari van 13:00 uur tot 14:00 uur
De afspraak zal plaatsvinden bij de NZa te Utrecht.
Bij deze afspraak zullen mevrouw f i, de heer en de heer
aanwezig zijn.
Ik hoor graag welke optie definitief kan worden.

Met vriendelijke groet.

<image001.jpg>

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017. 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: ( &30.' 4 | E: info@nza.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) bevatten geen besluiten waaraan rechtsge olgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen
aanspra elijkheid voor schade, van welke aard ook, die erband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch erzenden van
berichten.

3

oi 1 1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Receptie NZa
donderdag ISjanuari 2018 14:26
B»z@ek©i?4fc§epe§istFeerd

B1801 1027

Het nummervan de bezoeker is: B1801 1027.

Beste
De bezoekersgegevens zijn geregistreerd in Topdesk.
Naam: n

Organisatie: Advocatenkantoor
Kenteken:
Bezoekersinformatie
Verwachte aankomst: 07-02-2018 09:30

Verwacht vertrek: 07-02-2018 10:45
Uw bezoeker heeft rechten toegangsrechten vanaf 15 minuten voor de verwachte aankomst en 30 minuten na
het verwacht vertrek.

Reden van het bezoek: Reservering R1801 2006 (Gesprek .
Let op: "Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen z ch legitimeren met paspoort,
rijbewijs, identiteitskaart of rijkspas. Zonder legitimatie kan de bezoeker het pand niet betreden"
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de receptie te bereiken op
telefoonnummer 8111 of per e-mail op receptie@nza.nl

Vriendelijke greet,
Receptie

Telefoon: E-mail:
8111 receptie@nza.nl

l

©i I $ IIS
Van:

'

(®

Verzonden: donderdag ISjanuari 2018 15:35
Aan: f <<p
Ondepwerp: RE:Afspr,aakNZa.

Geachte mevrouw

Hierbij de bevestiging van de afspraak op :
Woensdag 7 februari van 9:30-10:30 uur, vermeld dat bet eventueel iets later kan zijn.

Bij onze parkeergarage (naast de hoofdingang) kunt u bij de slagboom aanbellen, de receptie ziet de aanmelding en
opent de slagboom. Daarna kunt u zich melden bij de receptie.

Met vriendelijke groet;

Nederiandse
Zor utpriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (830 info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: _ @rechtensadvies.nl]

Verzonden: donderdag 18 januari 2018 13:57
(f?-

CC:
Onderwerp: Re: Afspraak NZa
Geachte mevro w

7 februari zo mogelijk zijn. Is het mogelijk om te parkeren? Het zou ku nen dat wij net iets later zijn
omdat ik die ochtend eerst mijn kinderen Amsterdam eg moet brengen.

Met vriendelijke greet,

Advocatenkantoor Rechtens Advies

Postbus 56945
i

1040 AX Amsterdam
' 0 r eiAfens dvies nl
' r-i'/w. e r hj 1 nsa v1es.nl

tel: 020.
m:

fax: 02C

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimhoudingsplicht valt. Dit bericht is
bestemd oor uitsluitend gebruik door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname,
niet-inachtneming van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk gebruik of verspreiding door
anderen is verboden. Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht
per e-mail te zenden aan: of fax + ~
en dit bericht te
verwijderen of ernietigen. Advocatenkantoor Rechtens Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor
de verzending van berichten langs elektronische weg uit.
Advocatenkantoor Rechtens Advies is g registreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 1
onder nummer * Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Op 18 j an. 2018, om 13:49 heeft ;@nza.nl> het volge de geschreven:
Goedendag,
Lukt hetvandaag nog op onderstaand verzoekte reageren?

Mijn dank is groot!
Groeten,

mt-stafT&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) E: info@nza.nl 1 W: www.nza.nl

2

Van: C? L«- .'

Verzonden: maandag 15 januari 2018 13:03
Aan:1 g)i'e.chtensad:v.i£s.i .

' ¦ - ¦

aifve..nl

Onderwerp: RE: Afspraak NZa
Goedendag,
Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud, zend ik hierbij een tweetal nieuwe opties:

Woensdag 7/2 van 9:30 uur tot 10:30 uur
Woensdag 21/2 van 9:30 uur van 10: 30 uur
Ik hoor graag welke optie schikt.

Met vriendelijke greet,

| mt-stafT&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) E: info(5)nza.nl | W: www.nza.nl

Van: I (@ t Vle .

Verzonden: maandag 8 januari 2018 14:16
Aan: 's r<3 ' er,s advies.nl' :

alive nl'

Onderwerp: Afspraak NZa
Goedendag,
Op verzoek van mijn collega, j, zend ik hierbij een tweetal opties inzake een melding o er

Philadelphia Zorg.
Dinsdag 16 januari van 16:00 uur tot 17:00 uur
Maandag 22 januari van 13:00 uur tot 14:00 uur
De afspraak zal plaatsvinden bij de NZa te Utrecht.
Bij deze afspraak zullen

h,

aanwezig zijn.

Ik hoor graag welke optie definitief kan worden.
Met riendelijke greet,

nt-staf T&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) E: Info@nza.nl | W: www.nza.nl

3

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 oor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

4

OL l@\
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste mevrouw,

21 februari is prima. Wij komen uit amsterdam. Is er een parkeerplek beschikbaar? Mocht er een file zijn, wie

kunnen wij dan bellen?
Ik zou bet erg fijn vinden als ik vooraf boor wie de aanwezigen zijn.
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb. 2018 om 11:22 heeft 1 > (5)nza.nl> bet volgende geschreven:
Goedemorgen,

(Hgtaa mcret ik de fepra vuurirroT grr fzggggn.)

Woensdag 21 februari van 9:30 tot 10:30 uur.

Ik boor graag of deze optie schikt.
Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 1 I E: info(5>nza.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 toegezo den, wordt u vriendelijk yerzocht 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.

i

02-19 | 02

gesppel«®N2a M©Uet»»

Onderwerp:
Locatie:

001

Begin:
Einde:

wo 21-02-2018 09:30
wo 21-02-2018 10:30

Tijd weergeven als:

Voorlopig

Terugkeerpatroon:

(geen)

Vergaderingsstatus:

Nog niet gereageerd

O ganisator:
Verplichte deelnemers:

Toezicht & Handhaving

ftl)

Bevestigd met advocaat

1

OZIq/ o3
Van:
Verzonden:
Aan:

Receptie NZa
dinsdag 6 februari 2018 15:23
Toezicht & Handhaving

Onder erp:

Bezere-feap'f gi'registre'gr '**

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

B1802 234

Het nummervan de bezoeker is: B1802 234.
Beste Secretariaat T&H,,
De bezoekersgegevens zijn geregistreerd in Topdesk.
Naam:

Organisatie: Advocaat
Kenteken:
Bezoekersinformatie

Verwachte aankomst: 21-02-2018 09:30
Verwacht vertrek: 21-02-2018 10:30
Uw bezoeker heeft rechten toegangsrechten vanaf 15 minuten voor de verwachte aankomst en 30 minuten na
het verwacht vertrek.

Reden van het bezoek: Reservering R1802 471 (Gesprel
Let op: "Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort,
rijbewijs, identiteitskaart of rijkspas. Zonder legitimat e kan de bezoeker het pand niet betreden"
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de receptie te bereiken op
telefoonnummer 8111 of per e-mail op receptie@nza.nl

Vriendelijke groet,
Receptie

Telefoon:

8111

E-mail:
receptie@nza.nl

l

OU<3 j

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 6tebruari 2018 15:31
|'

(j

if

,

(r

i

RErAfei rartranTfatef voc

Beste!
Bedankt voor de mail en fijn dat we de afspraak met enige spoed kunnen verplaatsen.
Ik heb jullie aangemeld als bezoeker, helaas kan ikgeen parkeerplek reserveren maar op een woensdag moet dit
geen probleem zijn.

Bij de afspraak zullen aanwezig zijn;

Indien jullie later zijn kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat van de directie T&H op telefoonnummer

030-296 8994.
Let wel: bij de IMZa geldt een legitimatieplicht.
Tot dan.

Metvriendelijke groet.

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (e3£ E: infotanza.nl | W: www.nza.nl

Van:

.. 3@rechtensadvies.nl1

Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:16 ,
Aan:

J

Onderwerp: Re: AtspraaK annuieren voor morgen plus een nieuwe optie
Beste mevrouw,

21 februari is pri a. Wij komen uit amsterdam. Is er een parkeerplek beschikbaar? Mocht er een file zijn, wie
kunnen wij dan bellen?
Ik zou het erg fijn vinden als ik vooraf hoor wie de aanwezigen zijn.
l

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb. 2018 om 11:22 heeft ,r(5)nza.nl> het volgende geschreven:
Goedemorgen,
Helaas moet ik de afspraak voor morgen afzeggen.
1

'

'¦>

""

.

Hierbij een nieuwe optie voor dit gesprek:
Woensdag 21 februari van 9:30 tot 10:30 uur.

Ik boor graag of deze optie schikt.
Met vriendelijke groet.

1 niL-auai'T&H

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) | E: info(5)nza.nl | W: www.nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatte die niet voor u bestemd is. bidien 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, an welke aard ook, die verband houdt
met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

2

ozid/o

Van:
Verzonden:
Aan:

@rechtensadvies.nl>

dinsdag 20 februari 2018 19:01

((P I

CC:

'• t k S, , V |

Onderwerp:

Re: Afspsak.aM«l«i5eR-»v©©r*m©f§e»rpJus«e©R»»ie#we, ©ptie

Urgentie:

Hoog

Beste

Ik moet de afspraak dan ook helaas afzeggen. Excuus voor het late moment. Ik probeer u nog te bereiken.

Met vriendelijke greet,

Advocatenkantoor
nto. Rechtens Advies

r\ a r\ a V a .. /

\/
tel: 020,

\

m: (

fax: 0 0

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimhoudingsplicht valt. Dit bericht is bestemd
voor uitsluitend gebruik door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname, niet-inachtneming
van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk gebruik of verspreiding door anderen is verboden. Heeft u dit
bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per e-mail te zenden aan:
en dit bericht te verwijderen of vernietigen.
Advocatenkantoor Rechtens Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor de verzending van berichten langs
elektronische weg uit.
Advocatenkantoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder

nummer Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

i

Op 6 feb. 2018, om 15:30 heeft f

,za.nl> het volgende geschreven:

Beste'

Bedankt voor de mail en fijn dat we de afspraak met enige spoed kunnen verplaatsen.
Ik heb jullie aangemeld als bezoeker, helaas kan ik geen parkeerplek reserveren maar op een woensdag moet dit
geen probleem zijn.

Bij de afspraak zullen aanwezig zijn;

Indien jullie later zijn kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat van de directie T&H op telefoonnummer
030-

Let wel: bij de NZa geldt een legitimatieplicht.
Tot dan.

Met vriendelijke groet.

nt-stafT&H
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030 E: info(5)nza.nl | W: www.nza.nl

Van: _ a(5)rechtensadvies.nn

Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:16
Aan:
Onderwerp: Re: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie
Beste mevrouw,

21 februari is prima. Wij komen uit amsterdam. Is er een parkeerplek beschikbaar? Mocht er een file zijn, wie

kunnen wij dan bellen?
Ik zou het erg fijn vinden als ik vooraf hoor wie de aanwezigen zijn.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb. 2018 om 11:22 heeft I

@nza.nl> het volgende geschreven:

Goedemorgen,
Helaas moet ik de afspraak voor morgen afze gen.
Hierbij een nieuwe optie voor dit gespreK:
Woensdag 21 februari an 9:30 tot 10:30 uur.

Ik hoor graag of deze optie schikt.
Met vriendelijke groet,

2

| mt-stafT&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030] :: info(5)nza.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 v rzocht dat aan de afzenderte
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.

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.

3

O2l$/o6

Van:
Verzonden:
Aan:

a@rechtensadvies.nl>

dinsdag 20 februari 2018 19:06
Toezicht & Handhavina ,

CC:
Onderwerp:

Fwd: Afspraak annuleren voor'morgen''pkiS «eiwiieawe»®pti«.

Urgentie:

Hoog

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Kopie:

@rechtensadvies.nl>

Begin doorgestuurd bericht:
Van: a@rechtensadvies.nl>

Onder erp: Antw.: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie

D tum: 20 februari 2018 om 19:01:08 GET
Aan:

"I1

Kopie:" w

_

iza.nl>

5).rechtensadvies.nl>

Beste

Ik most de afspraak dan ook helaas afzeggen. Excuus voor het late moment. Ik probeer u nog te bereiken.

Met vriendelijke groet,

Advocatenkantoor Rechtens Ad ies

tel: 020 f
m: (
fax: 020

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimhoudingsplicht alt. Dit bericht is bestemd voor uitsluitend gebruik
door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname, niet-inachtneming van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk
gebruik of verspreiding door anderen is verboden. Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per
e-mail te zenden aan: i en dit bericht te verwijderen of vernietigen. Advocatenkantoor
Rechtens Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor de verzending van berichten langs elektronische weg uit.

1

Advocatenkantoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer C ledere
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald.

Op 6 feb. 2018, om 15:30 heeft I [> het volgende geschreven:
Beste
Bedankt voor de mail en fijn dat we de afspraak met enige spoed kunnen verplaatsen.
Ik heb jullie aangemeld als bezoeker, helaas kan ik geen parkeerplek reserveren maar op een woensdag moet dit
geen probleem zijn.

Bij de afspraak zullen aanwezig zijn;

Indien jullie later zijn unnen jullie contact opnemen met het secretariaat van de directie T&H op telefoonnummer
030-

Let wel: bij de NZa geldt een legitimatieplicht.
Tot dan.

Met vriendelijke greet.

. mt-stafT&H

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus ni 7, 3502 GA Utrecht | IMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) E: infolginza.nl | W: www.nza.nl
Van: L.... , @rechtensadvies.nl1

Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:16
Aan:! _

Onderwerp: Re: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie
Beste mevrouw,

21 februari is prima. Wij komen uit amsterdam. Is er een parkeerplek beschikbaar? Mocht er een file zijn, wie

kunnen wij dan bellen?
Ik zou het erg fijn vinden als ik vooraf hoor wie de aanwezigen zijn.
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb. 2018 om 11:22 heeft I ' '' _ za.nl> het volgende geschreven:
Goedemorgen,
Helaas moet ik de afspraak voor morgen afzeggen.

Hierbij een nieuwe optie voor dit gesprek:
Woensdag 21 februari van 9:30 tot 10:30 uur.
Ik hoor graag of deze optie schikt.
Met vriendelijke groet.

2

a | mt-staf T&H
Nederlanase Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) ~' E: infoginza.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)
bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevoigen zijn verbonden. De NZa aanvaardtgeen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie be atten 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 rechtsgevoigen 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.

3

OLI 1

Van:
Verzonden:
Aan:

rechtensadvies.n

dinsdag 20 februari 2018 20:19
Toezicht & Handhaving; I ,

. (
tL. vl

CC:
Ori erwrerp:

F jd;JJf5|araak»'0frTOteren*TO

Urgentie:

Hoog

Beste lezer.

Met vriendelijke greet,

Advocatenkantoor Rechtens Advies

P
1

tel: 020
m:

fax: 020

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimbo dingsplicht valt. Dit bericht is bestemd
voor itsluitend gebruik door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname, niet-i achtneming
van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk gebruik of verspreiding door anderen is verboden. Heeft u dit
bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per e-mail te zenden aan:
en dit bericht te verwijderen of vernietigen.
Advocatenkantoor Rechtens Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor de verzending van berichten langs
elektronische weg uit.
Advocatenkantoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterda onder

nummei ire aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

i

Kopie:"

@rechtensadvies.nl>

Begin doorgestuurd bericht:
Van:
i@rechtensadvies.nl>
Onderwerp: Antw.: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie

Datum: 20 februari 2018 om 19:01:08 GET
Aan: " . .. ¦ 3r@nza.nl>

Kopie:"

rechtensadvies.nl>

Beste l ¦ ¦ -

Ik most de afspraak dan 00k helaas afzeggen. Excuus oor het late moment. Ik probeer u nog te bereiken.

Met vriendelijke greet,

Advocatenkantoor Rechtens Advies

in! ~

w
tel: 020
m: i

fax: 02

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimhoudingsplicht valt. Dit bericht is bestemd voor uitsluitend gebruik
door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname, niet-inachtneming van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk
gebruik of verspreidinp nnr anderen is verboden. Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per
e-mail te zen en aan: i dit bericht te verwijderen of vernietigen. Advocatenkantoor
Rechtens Advies siuit iedere aanspraKeiijKneia voor ae verzending van berichten langs elektronische weg uit. !

Advocatenkantoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te A sterdam onder nummer Sere
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald.

Op 6 feb. 2018, om 15:30 heeft K " _.._ a.nl> het volgende geschreven:

Beste r
Bedankt voor de mail en fijn dat we de afspraak met enige spoed kunnen verplaatsen.

2

Ik heb jullie aangemeld als bezoeker, helaas kan ik geen parkeerplek reser eren maar op een woensdag moet dit
geen probleem zijn.

Bij de afspraak zullen aanwezig zijn;

Indien jullie later zijn kunnen jullie contact opnemen met bet secretariaat van de directie T&H op telefoonnummer
030-

Let wel: bij de NZa geldt een legitimatieplicht.
Tot dan.

Met vriendelijke groet

.

:T&H

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbuf ni-7 n i a Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (03C, nfo(g>nza.nl | W: www.nza.nl

Van;3@rechtensadvies.nn

Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:16
Aan: ~ C

t.

Onderwerp: Re: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie
Beste mevrouw,

21 februari is prima. Wij komen uit amsterdam. Is er een parkeerplek beschikbaar? Mocht er een file zijn, wie

kunnen wij dan bellen?
Ik zou bet erg fijn vinden als ik vooraf boor wie de aanwezigen zijn.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb. 2018 om 11:22 heeft nza.nl> bet volgende geschreven:
Goedemorgen,
Helaas moet ik de afspraak voor morgen afzeggen.

Hierbij een nieuwe optie voor dit gesprek:
Woensdag 21 februari van 9:30 tot 10:30 uur.
Ik boor graag of deze optie schikt.

Met vriendelijke groet.

| mt-stafT&H
Nederlan se Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030] i: info(S)nza.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 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.
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.

3

4

Olid I 0&

Van:
Verzonden:
Aan:

Toezicht 8i Handhaving; i.-fj: ' (S

@rechtensadvies.nl>

dinsdag 20 februari 2018 20:19

CC:

f ' @ f' Ci cH t AofC-S, Q.

Onderwerp:

Fw «Afspraak»9nmleTeb b5 TO3FgWff plm «e,n«ffleo

Urgentie:

Hoog

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste lezer,
Kunnen jullie de personen die ons morgen yerwachten (staat in de e-mail hiero der) erover inform eren dat
de afspraak van morgenochtend niet doorgaat?
Ik begreep dat sommige medewerkers normaal gesproken niet op woe sdag werken maar voor deze
afspraak wel zo den komen.

Met vriendelijke greet,

Advocatenkantoor Rechtens Advies

p
b
1

r" '

• 1 '

tel: 020
m: 0
fax: 020 ~ ~

~

Dit bericht bevat vertrouwelijke i formatle die onder een geheimboudingsplicht valt. Dit bericht is bestemd
voor uitsluitend gebmik door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname, niet-inachtneming
van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk gebmik of verspreiding door anderen is verboden. Heeft u dit
bericht ten o echte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per e-mail te zenden aan:
in en dit bericht teverwijderen of vemietigen.
Advocatenkantoor Rechtens Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor de verzending van berichten langs
elektronische weg nit.

i

Advocatenkantoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amster am onder

nummei edere aa sprakelijkheid is beperkt tot bet bedrag dat in bet desbetreffende geval onder
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Kopie:'

;i@rechtensadvies.nl>

Begin doorgestuurd bericbt:
Van:"

_ a@rechtensadvies.nl>

Onderwerp: Antw.: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie

Datum: 20 februari 2018 om 19:01:08 GET
Aan:"
nza.nl>
Kopie:' - . . - rechtensadvies.nl>
Beste
Wij hebben morgenochtend om 9:30 den afspraak. is alleen vandaag erg ziek geworden. Ik hen met hem
overlegd en bet lijkt mij onverantwoord voor hem om morgen met oe auto te gaan. Ik ben zelf ook niet in staat om met de auto te
gaan.

Ik moet de afspraak dan ook helaas afzeggen. Excuus voor het late oment. Ik probeer u nog te bereiken.

Met vriendelijke greet,

Advocatenkantoor Rechtens Advies

tel: 020
m:

fax: 021

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimhoudingsplicht valt. Dit bericht is bestemd voor uitsluitend gebruik
door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname, niet-inachtneming van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk
gebruik of verspreiding door anderen is verboden. Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per
e-mail te zenden aan: ' " ¦4 en dit bericht te ven/vijderen of vernietigen. Ad ocatenkantoor
Rechtens Ad ies sluit iedere aanspraKenjwieiu vuu. uc vci enuing van berichten langs elektronische weg uit.

Advocaten antoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te A sterdam onder nummer edere
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald.

2

Op 6 feb. 2018, om 15:30 heeft f

¦ )nza.nl> het olgende geschreven:

Beste _ i,

Bedankt voor de mail en fijn dat we de afspraak met enige speed kunnen verplaatsen.
Ik heb jullie aangemeld als bezoeker, helaas kan ik geen parkeerplek reserveren maar op een woensdag moet dit
geen probleem zijn.

Bij de afspraak zullen aanwezig zijn;

Indien jullie later zijn kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat van de directie T&H op telefoonnummer
030 - :

Let wel: bij de NZa geldt een legitimatieplicht.
Tot dan.

Met vriendelijke greet

nt-staf T&H

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 2! E: info(5)nza.nl | W: www.nza.nl

Van:

.j@rechtensadvies.nl1

Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:16
Aan:

~

Onderwerp: Re: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie
Beste mevrouw,
21 februari is prima. Wij komen uit amsterdam. Is er een parkeerplek beschikbaar? ocht er een file zijn, wie

kunnen wij dan bellen?
Ik zou het erg fijn vinden als ik vooraf hoor wie de aanwezigen zijn.

Verstuurd vanaf ijn iPhone

Op 6 feb. 2018 om 11:22 heeft _ . , . i@nza.nl> het volgende geschreven:
Goedemorgen,
Helaas moet ik de afspraak voor morgen afzeggen.

3

Collega s die bij dit gesprek aanwezig moeten zijn, hebben de griep en zijn afwezig.
Hierbij een nieuwe optie voor dit gesprek:
Woensdag 21 februari van 9:30 tot 10:30 uur.

Ik boor graag of deze optie schikt.
Met vriendelijke groet.

3 | mt-stafT&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 17 m GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (03C E: info@nza.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
afze der 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.
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.

\

4

o2.us/®3

Van:
Verzonden:
Aan:

namens Toezicht & Handhaving
woensdag 21 februari 2018 08:12

Onderwerp:

FWrAfepraa,i nmterefrT dOTsl1 CT n p1mr wfrieuwe optie

Urgentie:

Hoog

I (g- * kI
(&> fr M

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Van:

- irechtensadvies.nl]

Verzonden: insdag 20 februari 2018 20:19
Aan: Toezicht 8(. Handhaving

'

CC:
Onderwerp: Fwd: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie
Urgentie: Hoog
Beste lezer,
Ku nen jullie de personen die ons morgen verwachten (staat in de e-mail hieronder) erover informere dat
de afspraak van morgenochtend niet doorgaat?
Ik begreep dat sommige medewerkers normaal gesproken niet op woensdag werken maar voor deze
afspraak wel zouden komen.

Met vriendelijke groet,

Advocatenkantoor Rechtens Advies
Postbus

tel: 020
m:

fax: 020 1

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimhoudingsplicht valt. Dit bericht is bestemd
voor uitsl itend ge ruik door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname, niet-inachtneming

an de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk gebruik of verspreiding door anderen is verboden. Heeft u dit
bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per e-mail te zenden aan:

dit bericht te verwijderen of vemietigen.
i

Advocatenkantoor Rechtens Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor de verzending van berichten langs
elektronische weg nit.
Advocatenkantoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder

ummer Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Kopie:'

Begin doorgestuurd bericht:
Van:" '1

¦ x)rechtensadvies.nl>

Onderwerp: Antw.: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie

Datum: 20 februari 2018 om 19:01:08 GET
Aan: , . „ _

;@nza.nl>

Kopie:" rechtensadvies.nl>
Beste
Wij hebben morgenochtend om 9:30 den afspraak. m vandaag erg ziek geworden. Ik hen met hem
overlegd en het lijkt mij onverantwoord voor hem om morgen met de auto te gaan. Ik ben zelf ook.niet in staat om met de auto te
gaan.

Ik moet de afspraak dan ook helaas afeeggen. Excuus voor het late moment. Ik probeer u nog te bereiken.

Met vriendelijke greet,

Advocatenkantoor Rechtens Advies
Postbus

tel: 020
m:

fax: 02C

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie die onder een geheimhoudingsplicht alt. Dit bericht is bestemd voor uitsluitend gebruik
door de geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisna e, niet-inachtneming van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk
gebruik of verspreiding door anderen is verboden. Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per
e-mail te zenden aan: 4 en dit bericht te verwijderen of vernietigen. Advocatenkantoor
Rechtens Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor de verzending van berichten langs elektronische weg uit.
Advocatenkantoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer ' sdere
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekenng wordt
uitbetaald.

2

Op 6 feb. 2018, om 15:30 heeft

@nza.nl> het volgende geschreven:

Beste
Bedankt voor de mail en fijn dat we de afspraak met enige speed kunnen verplaatsen.
Ik heb jullie aangemeld als bezoeker, helaas kan ik geen parkeerplek reserveren maar op een woensdag moet dit
geen probleem zijn.

Bij de afspraak zullen aanwezig zijn;

Indien jullie later zijn kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat van de directie T&H op telefoonnummer
030 -

Let wel: bij de NZa geldt een legitimatieplicht.
Tot dan.

Met vriendelijke groet.

im-star T&H

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

Van.

' . (5)rechtensadvies.nl1

Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:16
Aan:
Onderwerp: Re: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieuwe optie
Beste mevrouw,
21 februari is prima. Wij komen uit amsterdam. Is er een parkeerplek beschikbaar? Mocht er een file zijn, wie

kunnen wij dan bellen?
Ik zou het erg fijn vinden als ik vooraf hoor wie de aanwezigen zijn.
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb. 2018 om 11:22 heeft „ . , _. .ir(q)nza.nl> het volgende geschreven:

3

Goedemorgen,
Helaas moet ik de afspraak voor morgen afzeggen.

Collega s die bij dit gesprek aanwezig moeten zijn, hebben de griep en zijn afwezig.
Hierbij een nieuwe optie voor dit gesprek:
Woensdag 21 februari van 9:30 tot 10:30 uur.
Ik hoor graag of deze optie schikt.

Met vriendelijke groet.

| mt-star T&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) : infoOnza.nl 1 W: www.nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die ni t voor u bestemd is. Indien niet de geadresseerde
bent of it bericht onjuist aa u is toegezonde , wordt u vriendelijk verzocht dat aa de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederla dse
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 erzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie be atten 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 aan aardt geen
aanspra elijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

4

e>

f5

a (o? '

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 27 februari 2018 10:13
1 (e? iexA~lci~-s.(xelort

1

RE*Afepi;aak»annuleEen,«0©F * nieuwe optre

Geachte mevrouw
Is het mogelijk om vandaag telefonisch contact te hebben om deze afspraak opnieuw te plannen.

U kunt mij bereiken op nummer C
Metvriendelijke groet.

v
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht [ Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: i [ E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: .... Jrechtensadvies.nl]

Verzonden: dinsdag 20 februari 2018 19:06
Aan: Toezicht 8c Handhaving .
CC:

f

_

Onderwerp: Fwd: Afspraak annuieren voor morgen plus een nieuwe optie
Urgentie: Hoog

@rechtensadvies.nl>

Kopie:1

Begin doorgestuurd bericht:
Van:

rechtensadvies.nl>

Onderwerp: Antw.: Afspraak annuieren voor morgen plus een nieuwe optie

Datum: 20 februari 2018 om 19:01:08 GET
Aan:

Kopie:"

. @nza.nl>

)@rechtensadvies.nl>

Beste 1 . ,
V. 1

1

Ik most de afspraak dan ook helaas afeeggen. Excuus voor het late moment. Ik probeer u nog te bereiken.

Met vriendelijke greet,

Advocatenkantoor Rechtens Advies
Postbus 56945
1040 AX Amsterdam
info@.rechtensadvies.nl
www.rechtensadvies.nl

tel: 020 _ 3
m:

fax: 020

Dit bericht bevat vertrouwelijke infor atie die onder een geheimhoudingsplicht valt. Dit bericht is bestemd oor uitsluitend gebruik
doorde geadresseerde. Elk(e) niet geautoriseerde kennisname, niet-inachtneming van de geheimhouding, kopieren, oneigenlijk
gebruik of verspreiding dooranderen is verboden. Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, dan wordt u verzocht een bericht per
e-mail te zenden aan: info@rechtensadvies.nl of fax +3120 3343514 en dit bericht te verwijderen of ernietigen. Advocatenkantoor
Rechtens Advies sluit iedere aansprakelijkheid voor de verzending van berichten langs elektronische weg uit.
Advocatenkantoor Rechtens Advies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandei te Amsterdam onder nummer 34310169. Iedere
aansprakelijkheid is beperkttot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald.

Op6feb. 2018, om 15:30 heeft j , @nza.nl> het volgende geschreven:
Beste!_

Bedankt voor de mail en fijn dat we de afspraak met enige spoed kunnen verplaatsen.
Ik heb jullie aangemeld als bezoeker, helaas kan ik geen parkeerplek reserveren maar op een woensdag moet dit
geen probleem zijn.

Bij de afspraak zullen aanwezig zijn;

Indien jullie later zijn kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat van de directie T&H op telefoonnummer
030-

Let wel: bij de IMZa geldt een legitimatieplicht.
Tot dan.
2

Met vriendelijke greet,

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus .in-17. 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 030) E: info(S nza.nl | W: www.nza.nl

Van:' __ (arechtensadvies.nll

Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:16
Aan:

I

©

Q

1hx.

%

Onderwerp: Re: Afspraak annuleren voor morgen plus een nieu e optie
Beste mevrouw,

21 februari is prima. Wij komen uit amsterdam. Is er een parkeerplek beschikbaar? Mocht er een file zijn, wie
kunnen wij dan bellen?
Ik zou het erg fijn vinden als ik vooraf boor wie de aanwezigen zijn.
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 feb. 2018 om 11:22 heeft '@nza.nl> het volgende geschreven:
Goedemorgen,
Helaas moet ik de afspraak voor morgen afzeggen.

Collega sdie bij ditgesprekaanwezig moeten zijn, hebben de griep en zijn afwezig.
Hierbij een nieuwe optie voor dit gesprek:
Woensdag 21 februari van 9:30 tot 10:30 uur.
Ik hoor graag of eze optie schi t.

Met vriendelijke groet.

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

Dit ericht kan i formatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde

be t 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
3

Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waara n reclitsgevolgen 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.
Dit bericht kan informatie be atten die niet oor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onj ist aan u is
toegezonden, wordt u vriendelij 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 r sico s verbonden aan het elektronisch erzenden van
berichten.

02.18 /lb

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderuuerp:

dinsdag 27 februari 2018 14:04
Optiesafspraak mel &r.

Hallo collega s,
Ik heb mevrou i gesproken en ik heb nu twee opties:

Donderdag 15 maart 9:30 lukt dit aangezien je thuis werkt

Of
Woensdag 28 maart 10:00 uur, dit is wel wat verder weg.
,t ( ! i ; • f te

Ik boor graag van jullie (vooral var ) welke datum het handigst is.
Groeten

jf Mederlandse

/ Zorgiutprjiilt

Nederlanase Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht ] Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T PIE: infotai nza.nl | W: www.nza.nl

1

Olidl
Van:
Verzonden:
Aan:

dinsdaa 27 februari 2018 15:44

On erwerp:

RE: ©pties afspraak nie Id 6F

jn (O ( la.

I - ¦ -- . .

(0 (/vie., f l

Hoi
Mijn voorkeur gaat uit naar 28 maart.

Mederlandse

Zor uloritelt

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA I pcht I Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (06)- S I E: .iza.nl | W: www.nza.nl

Verzonden: dinsdag 27 februari 2018 14:04
Aan:

Onderwerp: Opties afspraak melder

Hallo college s,
I heb i roken en ik heb nu twee opties:

Donderdag 15 maart 9:30, lukt dit ) aangezien je thuis werkt

Of
Woensdag 28 maart 10:00 uur, dit is wel wat verder weg.
' eeft wel 10 x aangegeven druk te zijn in ons telefoongesprek, ze heeft namelijk een cursus in Belgie
ofzo.

Ik boor graag van jullie (vooral van ) welke datum het handigst is.
Groeten

C Ne erlandse

/ Zorgautoriteit
i

, mt-stafT&H

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus ¦ n17 02 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) . info(5)nza.nl | W: www.nza.nl

2

02.10/ (8

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 28 februari 2018 17:05

Onderwerp:

RE: Opties afspraak melder

e <g>

Ik ben de 28e gewoon aanwezig.

Met vriendelijke greet,
1¦i

m
lorputDriitelt

' 1-omniuiTtCatie

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (03>-. H: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:

Verzonden: dins ag 27 februari 2018 15:44
Aan:(

"

i

Onderwerp: Kt; _jk melder

Hoi!
Mijn voorkeurgaat uit naar 28 maart.
Gr,

Nederlandse

Zorgautoriteit

n | Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus ni7. 3502 GA I tpcHI | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (06) : __ r<anza.nl | W: www.nza.nl

1

,I

Van: €
Verzonden: dinsdag 27 februari 2018 14:04
Aan:

i

t

@iA-u

,

v

Onderwerp: Opties afspraak melder

Hallo college s,
Ik heb i isproken en ik heb nu twee opties:
Donderdag 15 maart 9:30, lukt dit.. aangezien je thuis werkt

Of
Woensdag 28 maart 10:00 uur, dit is wel wat erderweg.
i heeft wel 10 x aangegeven drukte zijn in ons telefoongesprek, ze heeft namelijk een cursus in Belgie
ofzo.

Ik boor graag van jullie (vooral van welke datum het handigst is.
Groeten

jp Neder dsi
f Zorgautoriteit

s | mt-staf T&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (03 i: info®nza.nl | W: www.nza.nl

2

Or 8|ol

Van:
Verzonden:
Aan:

donderdag 1 maart 2018 09:38

Onderwerp:

RE Qpties-afopraak me der

Q

g>

Doen we dat!

Ik zal de afspraak definitief maken.
Dank voor je reactie

MtSefliJidf
Zorgauforitelt

-6 .

ik

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus inn. 1 02 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (B .0 ' info(g>nza.nl | W: www.nza.nl

Van: (O
Verzonden: dinsdag 27 februari 2018 15:44
Aan: i
Onderwerp: RE: Opties afspraak melder
Hoi
Mijn voorkeur gaat uit naar 28 maart.
Gr.

f Me erlandfi
Zorgautoriteit

Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders
Nederlandse orgautoriteit
Postbur 7 ':!C:n7 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (06) . E: , ,, Snza.nl | W: www.nza.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 27 februari 2018 14:04
i

5

Aan: C?
Onderwerp: Opties afspraak melder

Hallo collega s,
Ik heb , 1 gesproken en ik heb nu twee opties:
Donderdag 15 maart 9:30, lukt dit. aangezien je thuis werkt

Of
Woensdag 28 maart 10:00 uur, dit is wel wat verder weg.
„ heeft wel 10 x aangegeven druk te zijn in ons telefoongesprek, ze heeft namelijk een cursus in Belgie
ofzo.

Ik boor graag van jullie ( ooral van ) welke datum het handigst is.
Groeten

Nederiandse

Zor utprltiSt

1 mt-scaf T&H
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus aoi7. 3502 GA Utrecht | Newtoniaan 1-41, 3584 BX Utrecht

T: (030)

. infotanza.nl | W: www.nza.nl

2

Oll l 02

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Receptie NZa
donderdag 1 maart 2018 09:50
Toezicht &. Handhaving
Beza©k©r s»»§er«fistfeerd

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

B1803 010

Het nummervan de bezoeker is: B1803 010.
Beste Secretariaat T&H,,
De bezoekersgegevens zijn geregistreerd in Topdesk.
Naam:

Organisatie: rechtenadvies
Kenteken:
Bezoekersinformatie

Verwachte aankomst: 28-03-2018 10:00
Verwacht vertrek: 28-03-2018 11:30
Uw bezoeker heeft rechten toegangsrechten vanaf 15 minuten voor de verwachte aankomst en 30 minuten na
het verwacht vertrek.

Reden van het bezoek: Reservering R1803 008 (Gespre
Let op: "Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort,
rijbewijs, identiteitskaart of rijkspas. Zonder legitimatie kan de bezoeker het pand niet betreden"
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de receptie te bereiken op
telefoonnummer 8111 of per e-mail op receptie@nza.nl

Vriendelijke groet,
Receptie

Telefoon:

8111

E-mail:
receptie@nza.nl

l

(

\

(P

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwesp:

<a..( .I

donderdag 1 maart 2018 09:57
rechtensadvies.nl'

Bevestigen afspraa I IMZa

Goedemorgen mevrouw
De afspraak zal plaatsvinden op:
Woensdag 28 maart om 10:00 tot 11:30 uur te NZa Utrecht.

Met vriendelijke greet.
Let op: bij de NZa geldt een legitimatieplicht.

Ne erlandse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht

T: ((

H: infoO)nza.nl | W: www.nza.nl

1

o3>ta/

Ges rrf T& W roe er

Onderwerp:
Locatie:

004

Begin:
Einde:

wo 28-03-2018 10:00
wo 28-03-2018 11:30

Tijd weergeven als:

Voorlopig

Terugkeerpatroon:

(geen)

Vergaderingsstatus:

Nog niet gereageerd

Organisator:
Verplichte deelnemers:

Toezicht & Handhaving
j3

, • 3<_

Afeestemd met mevrouw ...5)rechtensadvies.nl).

i

'•

