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Uitvraag vervoerskosten ghz

10 September 2019

Geacht bestuur,
Hierbij informeren wij u dat de uitvraag van vervoerskosten nu gaat
plaatsvinden bij alle aanbieders van gehandicaptenzorg. Met de
resultaten daarvan kunnen wij de prestaties en tarieven voor vervoer
verbeteren. eer informatie over de aanleiding, doel en wijze van deze
uitvraag vindt u in onze brief van 13 augustus jl. (kenmerk

0338594/0526925).
Hoe ontvangt u de uitvraag?
De uitvraag wordt op maandag 16 September 2019 klaargezet in ons
beveiligde webportaal (https://aanvragen.nza.nl). De bij ons bekende
contactpersoon van uw organisatie voor het webportaal ontvangt
automatisch een e-mailbericht dat de uitvraag klaar staat.
Op het webportaal staat het dossier Uitvragen vervoersgegevens ghz.
Binnen dit dossier staan twee excelbestanden die u moet downloaden:
Een invulbestand waarin op clientniveau bepaalde gegevens over
het vervoer (geanonimiseerd) ingevuld moeten worden.
Een aanleverbestand waar de geaggregeerde resultaten van het
invulbestand naar toe moeten worden gekopieerd. Dit
aanleverbestand dient u aan de NZa aan te leveren
Ook staat er in het dossier een invulinstructie die u kunt downloaden. De
invulinstructie geeft uitleg over hoe u de gevraagde gegevens invult en
aanlevert.

Aanle eren van de gegevens
Het aanleverbestand kunt u via hetzelfde webformulier uploaden en aan
de NZa terugsturen. Indien u gegevens wilt aanleveren, dient u dit
uiterlijk 31 oktober 2019 te doen.
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Wij beseffen dat het invullen en aanleveren van de gegevens tijd kost.
Om de uitvraag zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we vooraf
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een pilot uitgevoerd bij een aantal aanbieders. Uit deze pilot is gebleken 2 van 2
dat de benodigde tijd afhangt van de grootte van de instelling en
beschikbaarheid van gegevens. We vragen u daarom tijdig aan de slag te
gaan zodat u weet hoeveel tijd het in uw situatie vraagt. Alleen met
gegevens van een grote groep zorgaanbieders zijn we in staat om de
tarieven en de prestatiestructuur te verbeteren.

Voor vragen met betrekking tot de uitvraag vervoer kunt u terecht bij
info@nza.nl of 088 770 8 770. Vermeld u hierbij dat uw vraag over de
monitor vervoer ghz gaat. Zo kunnen wij uw vraag sneller afhandelen.

Wilt u ook de vervoerscoordinatoren binnen uw organisatie op de hoogte
brengen van deze brief en de uitvraag? Wij danken u bij voorbaat
hartelijk voor uw medewerking en inzet.
Met vriendelijke greet,
Nederlandse Zorgautoriteit

mr. drs. M. van Eckeveld

unitmanager Langdurige Zorg

