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1 Inleiding 
 
In de periode november 2013 t/m juni 2014 heeft de voorbereiding en uitvoering van de 

ketentest ZH308 versie 9 plaatsgevonden. Dit rapport bevat ervaringen, conclusies en 

verbetersuggesties van de projectleider en de deelnemers aan de ketentest ZH308/309 versie 

9. 

 

Disclaimer: de in dit rapport vermelde ervaringen, bevindingen en suggesties zijn door de 

projectleider verzameld tijdens en na afloop van de ketentest ZH308/309 v9. Dit rapport 

bevat geen bindende afspraken over de voorbereiding en/of uitvoering van toekomstige 

ketentesten, maar doet voorstellen daartoe. 

 

2 Projectleiding ketentest 
 

2.1 Opdrachtdefinitie 

 
De landelijk projectleider heeft in opdracht van het Ministerie van VWS de ketentest 

ZH308/309 versie 9 gecoördineerd en gemonitord. Op basis van het document “Plan van 

aanpak kostenbewustzijn VWS 5 september 2013” is per 17 oktober 2013 de opdracht als 

volgt door VWS aan de projectleider verstrekt: 

 
1. coördineren en monitoren van de aanpassingen (aan de declaratieverwerking) in de keten 

NZA/DBC-O, verzekeraars en ziekenhuizen, en daarover rapporteren ten behoeve van 

tussenevaluaties van de voortgang, in de periode oktober-december 2013; 

2. tests begeleiden om te borgen dat het declaratieverkeer in 2014 naar behoren verloopt, in 

de periode januari-februari 2014; 

3. monitoren dat zorgaanbieders na actief worden van de nieuwe (declaratie)standaard zo 

spoedig mogelijk na 1 juni 2014 declaraties kunnen aanbieden bij zorgverzekeraars, in de 

periode maart-juni 2014. 

 

De projectleider heeft ervaren dat de uitvoering van de opdracht op de volgende punten 

afwijkend is verlopen ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtdefinitie. Over deze 

afwijkingen heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de projectleider en de 

opdrachtgever en in het Overleg Kostenbewustzijn o.l.v. VWS.  

 

- Het coördineren van aanpassingen aan de declaratiestandaard ZH308 v9 door de 

projectleider is niet nodig geweest. Bij aanvang van de projectleiding was de realisatie 

van de ZH308/309 v9 standaard door de Werkgroep ZH308v9 o.l.v. Vektis B.V. (Wiecher 

Huisman) vergevorderd. De werkgroep ZH308v9 bestond uit een ruime vertegen-

woordiging van zorgaanbieders, verzekeraars, Vecozo, Vektis, DBC-Onderhoud en ICT 

Leveranciers. Naar mening van de projectleider is het aan de expertise van Vektis B.V. en 

het goede voorbereidende werk van de Werkgroep ZH308v9 te danken dat er tijdens de 

ketentest geen fouten in de declaratiestandaard of de invulling daarvan zijn 

geconstateerd. 

 

- De projectleider heeft zich vooral gericht op het vaststellen of zorgaanbieders en 

verzekeraars de ketentest hebben uitgevoerd. Vecozo heeft kunnen vaststellen in welke 

mate zorgaanbieders na 1 juni ook daadwerkelijk tot declaratie zijn overgegaan. Vecozo 
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heeft aangegeven dat er op 3 juli 2014 875 productiedeclaraties waren ingediend, 

waarvan 748 correct, 64 gedeeltelijk correct en 63 niet ontvankelijk waren. De niet 

ontvankelijke declaraties zijn te wijten aan het feit dat de zorgverzekeraars FBTO, Fortis 

en Zorg en Zekerheid nog niet ontvankelijk waren voor declaraties in versie 9. 

 

+ Er is nader inhoudelijk overleg en afstemming nodig geweest voor een goede uitvoering 

van de ketentest, met name met betrekking tot het onderwerp “Tijdreizen” (zie verder).  

 

+ De koepels Actiz, Fenac, NFU, NVZ, Revalidatie Nederland, Saltro Trombosediensten en 

ZKN zijn door de projectleider aangeschreven ter informatie en benadrukking van het 

belang van de ketentest. 

 

+ De projectleider heeft op eigen initiatief de projectpagina www.zh308.nl ingericht, 

waarop naast verwijzingen naar tools als Vektis Portes & Draaiboeken en Vecozo 

Validatiemodule de voortgangsmonitor en nieuwsberichten werden geplaatst. Dit 

specifieke communicatiekanaal voor deze ketentest werd positief gewaardeerd door 

deelnemers aan de ketentest. Email verkeer van de projectleider was telkens herkenbaar 

doordat het  afkomstig was van info@zh308.nl. 

 

+ De projectleider heeft de voortgangsmonitor bijgehouden. In de periode januari t/m juni 

2014 is de monitor ca. 50 maal bijgewerkt; gemiddeld twee keer per week. 

 

+ De projectleider heeft regelmatig als vraagbaak gediend voor deelnemers aan de 

ketentest en de opdrachtgever voor aanpalende onderwerpen, zoals TOG bestand, uitleg 

van de (NZa) regelgeving, communicatie, papieren nota’s en privacy aspecten.  

 

+ Op verzoek van deelnemers aan het Overleg Kostenbewustzijn en het ketentestoverleg 

heeft de projectleider een evaluatiebijeenkomst georganiseerd. Die bijeenkomst heeft 

mede input voor dit document opgeleverd. 

 

Resumerend heeft de uitvoering van de opdracht Projectleiding zich minder dan verwacht 

geconcentreerd op het tot stand komen van de declaratiestandaard, en meer dan verwacht  

op de uitvoering van de ketentest en het uitwisselen van informatie. De projectleider heeft 

zich letterlijk gemanifesteerd als “Projectleider ketentest 2014”. De projectleider is precies 

binnen het budget gebleven. 

 

 

2.2 Kengetallen 
 

De onderstaande kengetallen illustreren de activiteiten die door de projectleider zijn 

uitgevoerd: 

 

- 4 maal organiseren ketentestoverleg met ICT leveranciers, ziekenhuizen, 

verzekeraars, Vektis, Vecozo, DBC Onderhoud; 

- diverse presentaties/toelichtingen in NVZ Technisch Overleg (3x), NFU Overleg Zorg 

Administrateurs (3x), DBC Onderhoud ICT Overleg (4x); 

- 4 voortgangsrapportages aan opdrachtgever VWS; 

- organiseren van diverse overleggen ter voorbereiding van de ketentest met Vektis, 

ZN, DBC Onderhoud; 

- participatie in diverse overleggen o.l.v. VWS; 

- ca. 1000 ontvangen email berichten; 

- ca. 600 verstuurde email berichten; 

- ca. 50 maal publicatie van de voortgangsmonitor; 

- 1 evaluatiebijeenkomst. 

http://www.zh308.nl/
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3 Planning & uitvoering 
 

3.1 Aanvangsplanning 

 
De eerste planning, opgesteld in december 2013 naar aanleiding van “Plan van aanpak 

kostenbewustzijn VWS 5 september 2013” zag er als volgt uit: 

 
 
In deze planning was de ketentest gepland in de maanden februari en maart 2014. 

Uiteindelijk heeft de ketentest plaatsgevonden in de maanden april t/m juni 2014
1
. 

 

Zorgverzekeraars Nederland heeft namens de verzekeraars telkens aangegeven dat deze 

planning niet strookt met de gebruikelijke werkwijze, waarin verzekeraars de ketentest 

voorbereiden en uitvoeren in de 3 maanden direct voorafgaand aan de invoering van een 

nieuwe declaratiestandaard. Zorgaanbieders en de projectleider hebben er bij aanvang voor 

gepleit om meer ruimte in de planning in te bouwen tussen de ketentestperiode en de 

ingangsdatum van de declaratiestandaard, teneinde eventuele gevonden fouten in de 

declaratiestandaard op tijd te kunnen herstellen. Vanwege reeds vastgestelde interne 

planningen bij verzekeraars was dat in deze ketentest niet mogelijk. 

                                                 
1
 Vanaf  de tweede week van Juli 2014 is de monitoring op de voortgang van de ketentest gestopt.  

Naar de huidige inzichten van de projectleider kan bij volgende ketentesten de 

voorbereiding en uitvoering van de ketentest inderdaad 3 maanden voorafgaand aan de 

invoering van de declaratiestandaard gepland worden, mits aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan: 

- de softwaretest is bij aanvang van deze periode succesvol afgerond door de grote ICT 

leveranciers van ziekenhuizen. Een succesvolle softwaretest door zorgaanbieders via de 

Vecozo Validatiemodule levert al veel zekerheid m.b.t. een juiste technische werking 

van het declaratiebericht; 
- de ketentesten zijn redelijk verdeeld over de 3 maanden. 
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3.2 Bijgestelde planning 

 

Vanaf februari 2014 is de planning vastgesteld, voortgangsrapportage heeft plaatsgevonden 

op basis van de volgende planning (getoond wordt de stand van 16 mei 2014): 

 

 
 
Meest kenmerkende wijziging ten opzichte van de aanvangsplanning is het verschuiven van 

de ketentest van de periode februari-maart naar de periode april-mei 2014. 

 

Tevens zijn er tijdens de uitvoering activiteiten aan de planning toegevoegd: 

- Consumentenvertaling DBC-Zorgproducten 

- Voorstel Tijdreizen 

- Papieren nota ontwikkelen 

- Administratief proces restitutienota 

 

 

 

 

 

Recent is gebleken dat de planning een belangrijke mijlpaal mist bij afronding van de 

ketentest: het openstellen van het Vecozo Elektronisch Declaratie Portaal door de 

verzekeraars voor declaraties in de nieuwe standaard. Dit is een actie die door Vecozo 

uitgevoerd wordt in opdracht van de individuele verzekeraars. Voor zorgaanbieders is het 

accepteren van declaraties in de nieuwe standaard een belangrijke mijlpaal. Deze mijlpaal 

mag in toekomstige planningen zeker niet ontbreken. Ook zou de voortgangsmonitor met 

uitgebreid moeten worden met plandata per uzovi code voor deze mijlpaal. 
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3.3 Planning vs. uitvoering 

 
Tijdens de uitvoering van de ketentest is niet alles volgens planning verlopen. Voor een 

compleet beeld worden alle planningsonderdelen benoemd. 

 

NZa Regelgeving, Privacytoets, Consumentenvertaling zorgactiviteiten 

Deze activiteiten zijn overwegend volgens de planning verlopen. Op de actie Privacytoets 

ontbrak het aan een expliciete gereedmelding door de NZa. In een laat stadium ontstond een 

niet-geplande activiteit, de toevoeging van artikel 18.1.r.2 e.v. aan nadere regel NR/CU-247 

Regeling Medisch Specialistische Zorg m.b.t. de ‘privacy verklaring’. Het was niet haalbaar om 

afspraken te maken met DBC-O, Vecozo en ICT leveranciers over een technische uitwerking 

van dit artikel.  Daardoor kunnen zorgaanbieders momenteel geen uitvoering geven aan het 

artikel zonder de betreffende elektronische declaratie(s) op te schorten. 

 

DBC Onderhoud, Aanpassen Grouper, Consumentenvertaling  DBC-Zorgproducten 

De grouperaanpassingen zijn volgens planning en in goed overleg met DBC-Onderhoud 

verlopen. Rond de Consumentenvertaling DBC-Zorgproducten heeft lang onduidelijkheid 

bestaan m.b.t. wie de actiehouder was, en welke ontvanger(s) op welke wijze de vertalingen 

zouden ontvangen. Uiteindelijk is dit in het Overleg Kostenbewustzijn vastgesteld. 

 

Vektis EI standaard, testbestanden, Portes & Tower, draaiboeken, helpdesk, monitor 

Het vaststellen van de declaratiestandaard heeft ca. een maand later plaatsgevonden dan 

gepland (december i.p.v. november 2013). Dit vindt mede zijn oorzaak in het grondig 

opstellen van de Invulinstructie. Partijen hebben niet aangegeven dat deze latere vaststelling 

van de standaard tot problemen in hun planning zou leiden.  

Portes, Tower en draaiboeken zijn tijdig beschikbaar gekomen.  

De monitor is later beschikbaar gekomen vanwege voorafgaand overleg en besluitvorming 

over wie de monitor zou bijhouden. 

 

 

 

Projectleiding, Testkoppels, Tijdreizen, Monitoring 

De projectleiding is tijdig gestart, de monitoring is iets later gestart dan gepland. 

 

Het formeren van testkoppels is later dan gepland uitgevoerd, gepland was november 2013 

t/m maart 2014, in de praktijk was dit februari t/m mei 2014. Pas vanaf februari ontstond er 

voldoende bewustzijn bij de (aspirant)deelnemers om tot koppelvorming over te gaan.  Om 

het risico van dit gebrek aan voortgang te adresseren is er in maart 2014 een risicoanalyse 

uitgevoerd door de projectleider, waarin 3 maatregelen geformuleerd werden: 

- actief aanschrijven van verzekeraars en hen specifieke testpartners voorstellen; 

- ziekenhuizen actief benaderen die ICT systemen gebruiken die nog niet in testkoppels 

vertegenwoordigd waren; 

- oproepen via www.zh308.nl tot het formeren van testkoppels. 

Dit gaf een duidelijke impuls, waardoor eind maart 94% van de verzekeraars(markt) en 94% 

van de ICT leveranciers(markt) testafspraken met elkaar had gemaakt.  

 

De projectleider adviseert bij toekomstige ketentesten onder landelijke leiding de 

voortgangsmonitor opnieuw te laten bijhouden door de projectleider. Op die manier zijn de 

communicatielijnen kort en kan hij/zij makkelijker invulling geven aan de bemiddelende rol 
tussen de deelnemers aan de ketentest.  

Bij het overschrijden van de planning is het uitvoeren van een door de koepels van 
zorgaanbieders en verzekeraars  gevalideerde risicoanalyse sterk aan te bevelen. 

http://www.zh308.nl/
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Duidelijk is geworden dat met name algemene en academische ziekenhuizen participeren in 

de ketentest. Enkele categorale instellingen deden mee, meestal diegenen die ook in vorige 

ketentesten participeerden. Opvallend is dat, ondanks ook aanschrijven door de projectleider 

van de koepels Fenac, Actiz, Saltro, Trombosediensten,  Revalidatie Nederland en ZKN, 

slechts in 6 van de 64 testkoppels niet-ziekenhuizen betrokken zijn. Bij navraag door de 

projectleider stellen met name de ICT-leveranciers in deze branche dat deze zorgaanbieders 

meer dan ziekenhuizen er op vertrouwen dat ‘hun softwareleverancier het wel regelt’. 

Daarmee zeggen deze aanbieders eigenlijk dat ze geen behoefte hebben aan een ketentest. 

 

Via overleg en toetsing is een voorstel Tijdreizen geformuleerd, op basis waarvan 

testdeclaraties vorm gegeven zijn. In deze ketentest was het noodzakelijk te Tijdreizen 

omdat het planning technisch niet haalbaar was DBC Onderhoud een speciale testrelease te 

laten uitbrengen. Tevens was dit een bruikbare aanpak omdat er aan de volgende 

voorwaarden werd voldaan: 

- dbc registraties in de huidige productstructuur waren grotendeels bruikbaar voor het 

testen in de toekomst (vele codes van voor 1-6-2014 gelden ook daarna); 

- de ict-leveranciers vonden oplossingen om vanuit deze bestaande dbc registraties een 

behoorlijk volume aan testdeclaraties met toekomstdatums te creëren; 

- verzekeraars wisten door systeem- of controlemanipulatie deze declaraties-in-de- 

toekomst te beoordelen en verwerken. 

 

 

Softwaretest, S1 Eigen test, S2 Vektis/Tower, S3 via Vecozo Validatiemodule 

De softwaretest was gepland in jan-feb 2014, en duurde in de praktijk van januari t/m april 

2014. De projectleider heeft ervaren dat ICT leveranciers geen onderscheid maken in de 

stadia S1, S2 en S3, en de softwaretest test benaderen als één geheel, waarin ze naast 

Portes en Tower hulpmiddelen ook eigen tools inzetten. Dit werd bevestigd in de evaluatie 

bijeenkomst. Weinig zorgverzekeraars hebben hun voortgang op de softwaretest gemeld. 

 

 

Ketentest 

De ketentest is gepland in de periode april-mei 2014. Op 1 juni 2014 was 25% van de 

ketentest afgerond, op 1 juli 42%. Dit gebrek aan voortgang was in april en mei standaard 

agendapunt in het overleg Kostenbewustzijn o.l.v. VWS. Naar inzicht van de projectleider en 

ZN was er geen sprake van grote risico’s vanwege de grondige voorbereiding van de 

standaard o.l.v. Vektis en de succesvol en tijdig uitgevoerde softwaretesten begin februari 

2014 door de firma’s Chipsoft en McKesson. Toen eind april de eerste ketentest door Het 

Rijnland Ziekenhuis en Zorg en Zekerheid succesvol werd uitgevoerd, steeg het vertrouwen in 

een goede afloop. 

 

De projectleider beveelt aan om het onderscheid in de stadia S1, S2 en S3 van de 

Softwaretest te laten varen, en alleen het testen via Vecozo Validatiemodule ‘de 

Softwaretest’ te handhaven en daarop te monitoren.  

Testdeelnemers kunnen desondanks nog steeds actief geïnformeerd worden over de 

hulpmiddelen Portes en Tower, waarna zij naar eigen inzicht gebruik kunnen maken van 

die hulpmiddelen.  

 

De meeste deelnemende ICT leveranciers hebben hun voorkeur uitgesproken om in elke 

ketentest met ‘tijdreizen’ te werken, waarin in separate testomgevingen bij ziekenhuizen 

en verzekeraars waarheidsgetrouw DBC-releases getest kunnen worden in een 

toekomstige periode waarin deze al geldig zijn. Het creëren van de separate 

testomgevingen kan investeringen voor de betreffende ziekenhuizen en verzekeraars  
vergen. 
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Zowel een ruim aantal zorgaanbieders als verzekeraars hebben dus de ketentestplanning 

overschreden. Er zijn verzekeraars die één of meer maanden later gereed waren voor de 

ketentest dan door hen gepland (DSW, Menzis, CZ), en dito voor ziekenhuizen. Vanwege de 

gevarieerde samenstelling van testkoppels wordt dan de kans klein dat een verzekeraar en 

zorgaanbieder elkaar treffen die niet achterlopen op hun planning, waardoor de ketentest als 

geheel snel gaat uitlopen. Meer dan de helft van de geplande ketentesten zal niet, of niet 

meer tijdens de ketentestperiode, worden uitgevoerd.  Als redenen van het uitstel werd 

meestal genoemd het laat opleveren van software aan ziekenhuizen (CSC iSoft, SAP) en/of 

het moeizaam implementeren van een interne testomgeving in het ziekenhuis of bij de 

verzekeraar, in combinatie met schuivende interne prioriteiten.  Opvallend is dat: 

- er tientallen ziekenhuizen zijn die aangegeven hebben te gaan ketentesten maar niet 

meer op een testverzoek van de verzekeraar of aansporingen van de projectleider 

reageren op het moment suprême; 

- er verzekeraars zijn die na een aantal succesvolle ketentesten en bij het overschrijden 

van de testtermijn stoppen met de ketentest en de resterende testpartners de wacht 

aanzeggen (Menzis, Achmea), wat overigens wel door hen gecommuniceerd werd naar de 

testpartners en dan nauwelijks tot escalatie richting de projectleider leidde. 

In enkele gevallen heeft de projectleider op verzoek van een ziekenhuis of verzekeraar actief 

gezocht naar alternatieve testpartners. Door een flexibele opstelling van enkele verzekeraars 

(IAK, Turien & Co, VGZ) en ziekenhuizen was dat telkens mogelijk. 

 

Tijdens het uitvoeren van de ketentest bleek dat het Tijdreizen in een aantal gevallen hinder 

en vertraging opleverde: 

- ONVZ heeft niet kunnen tijdreizen (ONVZ heeft een beperkte onderlinge test met 

McKesson BV uitgevoerd om dat te compenseren); 

- DSW heeft vertraging in de uitvoering ondervonden vanwege het faciliteren van 

Tijdreizen, en kreeg ook signalen van zorgaanbieders dat ze moeite hadden om Tijdreizen 

te faciliteren. 

 

Restitutienota/papieren nota + administratief proces aan verzekeraarskant 

Tijdens de eerste maanden van de uitvoering van dit project zijn deze acties toegevoegd aan 

de planning. Voor de papieren nota is er in een apart gremium o.l.v. Vektis een standaard 

inrichting afgesproken voor de papieren nota. Het administratieve proces is niet meer 

inhoudelijk besproken, ook  niet nadat de projectleider in mei ZN om input heeft gevraagd. 

 

3.4 Omvang uitvoering 

 
De projectleider trekt op basis van zijn ervaringen met de softwaretest, het proces van 

formeren van testkoppels, en het uitlopen van de planning van de ketentest de volgende 

conclusies: 

 
Vanuit landelijk perspectief kan, bij een goed uitgevoerde softwaretest, de omvang van de 

ketentest beperkt worden. 

Landelijk is het van belang om te testen of de declaratiestandaard technisch juist is, en goed 

geïmplementeerd kan worden. De softwaretest via de Vecozo Validatiemodule biedt, met zijn 

N1-N5 controles, daartoe ook zonder ketentest al een grote mate van zekerheid. Eén ICT 

leverancier heeft zelfs gesteld dat een succesvol uitgevoerde Softwaretest voor hem 

synoniem is met een succesvolle Ketentest.  

Hierdoor neemt de noodzaak om elke combinatie van ICT leverancier-Verzekeraar onder 

landelijke coördinatie te ketentesten (tot nu toe een uitgangspunt in de ketentest) af, in 

principe zou het volstaan als iedere verzekeraar met één zorgaanbieder/ICT leverancier 

ketentest. In onderstaande figuur wordt dat geïllustreerd. 
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Ketentest Achmea CZ De Friesland DSW Eno IAK Menzis ONVZ Turien VGZ Z&Z

Chipsoft X X X X X X X X X X X

CSC iSoft X X X X X X X X X X X

Epic X X X X X X X X X X X

MckEsson X X X X X X X X X X X

SAP X X X X X X X X X X X

Ketentest Achmea CZ De Friesland DSW Eno IAK Menzis ONVZ Turien VGZ Z&Z

Chipsoft X X X

CSC iSoft X X

Epic X X

MckEsson X X

SAP X X  
Figuur 1 Van 55 naar 11 ketentesten 

 
 

Deelnemers aan de evaluatiebijeenkomst onderschrijven dit, maar stellen tegelijkertijd dat er 

vanuit andere argumenten tegelijkertijd behoefte is aan een bredere aanpak (zie volgende 

paragraaf). 

 

 

Vele individuele zorgaanbieders hebben behoefte aan testen 

Enigszins haaks op de vorige conclusie hebben meer zorgaanbieders behoefte aan testen dan 

vanuit de landelijke ketentest strikt noodzakelijk is. Een ICT leverancier kan middels een 

softwaretest immers nooit de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder t.a.v. correct 

declareren overnemen. Bovendien kunnen voor een zorgaanbieder of verzekeraar ook andere 

omstandigheden aanleiding geven om te willen testen (nieuw ICT systeem, nieuwe zorg, 

inkoopafspraken, behoefte aan een bulktest, ervaringen uit het verleden). 

Door het grotere aantal zorgaanbieders t.o.v. verzekeraars en hun diversiteit in ICT systemen 

en lokale ICT landschappen smeert de periode waarin de zorgaanbieders dit willen doen zich 

over een grotere periode uit dan de geplande 2-3 maanden (in 2012: 8 maanden, in 2014: 6 

maanden). Dit is een spanningsveld wat elke ketentest tot nu toe gekenmerkt heeft.  

 

Naar mening van de projectleider kan elke zorgaanbieder op elk moment zelf een 

Softwaretest uitvoeren via de Vecozo Validatiemodule. Deze test biedt nu al veel zekerheid 

zonder dat zorgaanbieders en verzekeraars elkaar op het testmoment nodig hebben. In 

theorie kan deze zekerheid nog verhoogd worden door de controles in de Vecozo 

Validatiemodule te verruimen of verbeteren (controles uitbreiden naar N6-N8), waardoor 

Vecozo in haar rol er voor zorgt dat de zorgaanbieders en verzekeraars in termen van 

planning & uitvoering minder afhankelijk van elkaar worden. Voorwaarde daarvoor is wel dat  

deze controles haarzuiver gespecificeerd worden. Tevens moet er voor gewaakt worden dat 

Vecozo in de rol van poortwachter bij de minste of geringste fout niet ontwrichtend gaat 

werken.  

 

In de praktijk zullen er naar inschatting van de projectleider altijd minimaal 30 

zorgaanbieders behoefte hebben aan een ketentest. 
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Centrale regie wordt als noodzakelijk ervaren 

Meerdere malen is aan de projectleider vanuit de zorgaanbieders en verzekeraars 

aangegeven dat centrale regie onontbeerlijk is geweest en in de toekomst bij nieuwe (grote) 

aanpassingen dat ook zal zijn, met als redenen: 

- het neemt Vektis en beleidsmedewerkers van de koepels NVZ, NFU en ZN werk uit 

handen m.b.t. informatievoorziening, het beantwoorden van vragen, het vormen van 

testkoppels, het coördineren bij inhoudelijke vraagstukken en het monitoren van de 

voortgang; 

- discussie en besluitvorming rond onderwerpen als Tijdreizen kunnen gestructureerd 

plaatsvinden; 

- testkoppels kunnen pragmatisch gevormd worden; 

- eventuele interpretatieruimte in controles N6-N8 op lokaal niveau kan centraal besproken 

en besloten worden. Als voorbeeld werd genoemd dat na afloop van de ketentest in 2012 

een verzekeraar afwijkend omging met de N6-N8 controles. De ICT leverancier heeft 

specifiek voor die afwijkende interpretatie software aanpassingen gemaakt, die 

vervolgens de betreffende zorgaanbieder in een latere materiële controle door een andere 

verzekeraar in een lastig parket bracht; 

- centrale regie komt ook tegemoet aan het spanningsveld tussen het landelijk belang 

waarin beperkt testen volstaat, en lokale belangen waarin specifiek testen gevraagd 

wordt. Als de projectleider bij aanvang van het formeren van testkoppels over 

detailinformatie beschikt met bettrekking tot marktaandelen/declaratievolumes van 

verzekeraars en volmachthouders, liefst uitgesplitst per regio, kan hij optimale koppels 

vormen. Vecozo kan deze informatie grotendeels leveren. 

 

  

Partijen kunnen wellicht meer van elkaar profiteren dan afgesproken 

De projectleider heeft meerdere malen ervaren dat een ICT leverancier of zorgaanbieder 

tijdens het uitvoeren van de ketentest meer testdeclaraties produceerde dan afgesproken. 

Daardoor kwamen niet alleen testdeclaratieberichten beschikbaar voor de verzekeraar(s) 

waarmee men testafspraken had, maar ook voor vele andere verzekeraars. Dat geeft de 

andere verzekeraars gelegenheid om te testen zonder voorafgaand afspraken gemaakt te 

hebben. Maar dan moet wel zichtbaar zijn dat deze testbestanden beschikbaar zijn, en daarin 

kan zowel het Vecozo test-EDP een rol spelen (men kan daarin bestanden zien klaarstaan), 

als de voortgangsmonitor, indien die uitgebreid wordt met informatie over testdeclaraties van 

zorgaanbieders.  
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4 Tooling 
 

4.1 EI.Vektis.NL (Vektis) 

 
Vektis publiceert van de declaratiestandaard berichtspecificaties (BER), registratie- en 

bedrijfscontroles (RBC), standaardbeschrijvingen (STB) en invulinstructies (INV) op 

http://ei.vektis.nl. Zorgaanbieders en ICT leveranciers zien graag een actieve communicatie 

op het moment dat van één van deze onderdelen nieuwe versies gepubliceerd worden. 

4.2 Portes (Vektis) 
 

Van Portes is beperkt gebruik gemaakt door ICT leveranciers. De Vecozo validatiemodule is 

voor hen verreweg het belangrijkste hulpmiddel.  

 

4.3 Tower (Vektis) 
 

De projectleider heeft geen ervaringen met het gebruik van Tower ontvangen. ICT 

leveranciers van zorgaanbieders lijken deze tool niet te gebruiken. 

 

4.4 Draaiboeken (Vektis) 
 

De projectleider heeft geen ervaringen met het gebruik van de draaiboeken ontvangen. 

Ervaren ketentestbetrokkenen hebben niet de behoefte om draaiboeken te raadplegen. 

 

4.5 Validatiemodule en Elektronisch Declaratie Portaal (Vecozo) 
 

De validatiemodule van Vecozo wordt gebruikt in de softwaretest en is daardoor een 

essentieel onderdeel in het testproces. Men is tevreden over de werking van de 

validatiemodule. Vecozo benadrukt dat zij op elk moment vanuit het declaratieportaal 

afkeuringsrapporten kan leveren aan bijvoorbeeld ICT leveranciers, opdat zij in staat zijn de 

oorzaken van foutieve declaraties te analyseren, ook als een declaratiestandaard al lang in 

productie is genomen. 

 

4.6 Projectpagina ZH308.nl (projectleiding) 

 
Een centrale projectpagina bij dergelijke wijzigingen wordt als noodzakelijk gezien. De 

deelnemers aan het ketentestoverleg vonden vanwege hun ervaring in eerdere ketentesten 

niet veel nieuws op de projectpagina. Zij konden medewerkers in hun organisatie echter wel 

snel naar één informatiebron verwijzen wat efficiënt was.  

http://ei.vektis.nl/
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4.7 Voortgangsmonitor & aanmeldformulieren 
 

Tijdens deze ketentest zijn de voortgangsmonitor en de aanmeldformulieren gebruikt zoals 

die door Vektis in de loop van de jaren ontwikkeld is. De projectleider heeft de volgende 

ervaring met deze hulpmiddelen: 

 

 Op het tabblad “Status Softwaretest” kan de kolom Vecozo ZH309v9.0 vervallen omdat er 

bij een softwaretest via de Vecozo Validatiemodule geen sprake is van een retourbestand 

wat getest kan worden. Op de kolom Vektis ZH309v9.0 heeft de projectleider geen 

afzonderlijke terugmeldingen gekregen, in de praktijk heeft hij daar telkens de zelfde 

datum ingevuld als in de kolom Vektis ZH308v9.0. 

 Op het tabblad Status KIT ZH zijn minder stadia geadministreerd dan in de legenda 

genoemd omdat de projectleider op een aantal stadia geen voortgangsmeldingen ontving. 

Van de 6 stadia werden er in de praktijk 2 gebruikt : Start test gepland ( ) en Test 

Gereed ( ). Naar mening van de projectleider is dat voldoende geweest. 

 

 In het tabblad “Status KIT ZH” zou informatie over het door de zorgaanbieder gebruikte 

ICT systeem toegevoegd moeten worden om duidelijker te maken welke ICT leveranciers 

wel en niet betrokken zijn in de ketentest. 

 

 De tabbladen Status KIT ZH en (Mogelijke) ketentestcombo’s bevatten overlappende 

informatie. Mogelijk kan de voortgangsmonitor efficiënter ingericht worden door deze 

tabbladen te integreren.  

 

 De S en K formulieren worden soms als omslachtig ervaren. Niet iedereen heeft ze 

gebruikt om de voortgang te melden, de projectleider ontving ook veel meldingen per 

email. Als deze voldoende gedetailleerd waren werden ze als officiële meldingen 

verwerkt. Een on-line formulier t.b.v. het melden van de voortgang wordt als ideale 

oplossing benoemd. 

 

 Naar mening van de projectleider zou het volstaan om met één (liefst elektronisch) 

meldformulier te werken, waarop conform de procesflow de volgende stadia gemeld 

kunnen worden: 

 

 (geplande) start softwaretest 

 datum gereed software test 

 geplande datum ketentest + beoogde partner 

 datum gereed ketentest met partner x 

 

 

De voortgangsmonitor wordt door de meeste deelnemers aan de ketentest wel een paar keer 

geraadpleegd, de frequentie wisselt. Meestal zijn de contacten met de testpartner het 

belangrijkst (en kent men elkaar al), en wordt de monitor geraadpleegd om een algemeen 

beeld te krijgen van de voortgang. 

 

 


