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In de ‘voortgangsrapportage invoering zorgzwaartebekostiging‘ van 30 maart jl. (TK 26 631, 
nummer 207) heb ik toegezegd u nader te informeren over de planning van de invoering van 
de indicatiestelling in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Eerder heb ik mijn besluit toegelicht om 
de invoering niet te laten plaatsvinden op 1 april 2007, vanwege de administratieve risico’s 
die ermee verbonden zijn.  
 
Met het CIZ, het CVZ en ZN is inmiddels overleg gevoerd. Bij het bepalen van de herziene 
planning hebben alle genoemde partijen zich ingespannen om de vertraging ten opzichte van 
de oorspronkelijk geplande start van de indicatiestelling in ZZP’s zo veel als mogelijk te 
beperken. Tegelijk is het zo dat alle partijen voldoende tijd nodig hebben voor het realiseren 
van de noodzakelijke aanpassingen in de werkprocessen, de instructies aan betrokken 
medewerkers en de benodigde aanpassingen in de diverse software systemen van de 
ketenpartners. 
 
Deze aanpassingen leiden ertoe dat de start van de indicatiestelling in ZZP’s op zijn vroegst 
kan plaatsvinden op 1 juli 2007. Dit is in hoofdlijnen gebaseerd op de volgende fasering: 
 
o Periode 2 april - 6 april: nodig voor de besluitvorming door VWS van de specificaties 

voor de indicatiestelling en de registratie van cliënten met langdurig en tijdelijk verblijf. 
Dit is inmiddels gebeurd.  

o Periode 6 april – 21 april: het CIZ, CVZ en de softwareleveranciers werken deze 
specificaties uit en maken een ontwerp voor het aanpassen van de diverse systemen. 
Ook dit is inmiddels gebeurd. 

o Periode 23 april – 8 juni: nodig voor het aanpassen en testen van de systemen bij de 
regiokantoren van het CIZ, inclusief het aanpassen van de werkinstructies en het 
instrueren van de medewerkers. Dit traject is opgestart. 

o Periode 23 april – 14 mei: nodig voor het aanpassen en testen van de systemen bij de 
zorgkantoren en zorgaanbieders, met bijhorende werkinstructies voor de medewerkers. 
Ook dit traject is opgestart. 

o Periode 8 april – 14 mei: voorbereiden van de ketentest door het CVZ. Dit verloopt 
parallel aan bovengenoemde trajecten. Dit traject is eveneens in gang gezet. 
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o Periode 14 mei – 25 juni: uitvoering van de ketentest onder leiding van CVZ, met als 
doel het probleemloos uitwisselen van gegevens tussen de regiokantoren van het CIZ, 
de zorgkantoren en de zorgaanbieders. De ketentest begint bij de zorgkantoren en 
zorgaanbieders; vanaf 11 juni start de ketentest tussen de regiokantoren van het CIZ en 
de zorgkantoren. 

o Periode 25 juni – 1 juli: nazorg ketentest voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden. 
o 1 juli: invoering indicatiestelling in zorgzwaartepakketten. 
 
Planningsoverzicht  April Mei Juni Juli 

 wk 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Vaststellen specificaties                  

Ontwerp maken                  

Bouwen en testen bij zorgkantoren                  

Bouwen en testen bij CIZ regiokantoren                  

Voorbereiden ketentest                  

Uitvoeren ketentest                  

Nazorg ketertest                  

Invoering ZZP’s                  

 
Voor de uitvoering is de inzet van betrokken partijen noodzakelijk, waarbij iedere partij 
verantwoordelijk is voor één van de genoemde deeltrajecten. Deze deeltrajecten zijn 
onderling afhankelijk, waardoor de voortgang van het ene deeltraject effect heeft op de 
voortgang in een ander deeltraject. Voorts heb ik de risico’s in kaart gebracht en een aantal 
beheersmaatregelen getroffen. In bijlage 1 treft u een gespecificeerde risicoanalyse aan. 
 
Alle betrokken partijen bevestigen dat de invoeringsdatum van 1 juli 2007 haalbaar is, mits 
de risico’s voldoende worden beheerst. Indien zich tijdens de uitvoering van dit traject 
onverhoopt tegenvallers voordoen, wordt bovengenoemde planning aangepast. Een uitloop 
tot 1 september 2007 kan niet op voorhand worden uitgesloten. Dit heeft geen nadelige 
gevolgen voor de invoering van zorgzwaartebekostiging per 1 januari 2008. 
 
Wekelijks wordt de voortgang van de afgesproken planning gevolgd en zo nodig bijgestuurd.  
 
 
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
mw. dr. J. Bussemaker 
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Bijlage 1: risicoanalyse start indicatiestelling in zzp’s  
 
Onderstaand schema laat zien welke risico’s zich de start van de indicatiestelling 
beïnvloeden, wat het effect daarvan is en met welke maatregel het risico kan worden 
beheerst. 
 
Risico Effect Beheersmaatregel Door 

Tijdig vaststellen 
specificaties 

VWS Werkprocessen binnen 
het CIZ zijn niet tijdig 
aangepast aan de 
nieuwe situatie 

Geen deugdelijke 
indicatiestelling voor 
tijdelijk verblijf Tijdig starten met 

aanpassen van de 
werkprocessen  

CIZ 

Tijdig vaststellen 
specificaties voor de 
software 

CVZ 

Inzet extra capaciteit 
binnen CIZ, zorgkantoren 
en softwareleveranciers  

CIZ, CVZ, ZN  

Software-aanpassingen 
te laat opgeleverd 

Vertraging bij de 
invoering 

Aanjagen 
softwareleveranciers 

CVZ 

Software-aanpassingen 
ondeugdelijk 

Vertraging bij de 
invoering, herhaling 
ontwikkel- en 
testtraject 

Adequate specificaties, 
informatievoorziening 
tussen CIZ, CVZ en ZN 
en afstemming met 
softwareleveranciers 

CIZ, CVZ, ZN 

Intensiveren van de 
begeleiding van de 
ketentest 

CVZ Ketentest vergt meer 
tijd dan voorzien 

Vertraging invoering; 
langere doorlooptijd 
ketentest 

Inzet extra capaciteit bij 
CIZ, zorgkantoren en 
zorgaanbieders 

Ketenpartners 

Onderlinge afstemming 
werkzaamheden bij 
ketenpartners 

Vertraging door 
overdrachtsproblemen 

Intensiveren 
projectmanagement door  
aanstellen 
projectmanager  

VWS 

Gegevensuitwisseling 
(berichtenverkeer) 
tussen ketenpartners 
niet 100% 

Zorgtoewijzing 
onvoldoende 

Intensiveren ketentest  CVZ 

 


