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Notitie 

 
Inleiding 
 
Op 5 maart 2015 hebt u de concept Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 
gepubliceerd. Hieraan voorafgaand hebt u op 19 februari de opzet en insteek van deze 
handreiking met ons besproken en hebben wij de aandachtspunten vanuit accountants-
perspectief met u gedeeld. In onze mail van 4 maart hebben wij een zestal resterende 
vragen voorgelegd waarop wij 5 maart uw reactie ontvingen. Kortheidshalve verwijzen wij 
naar de bijlage bij deze notitie waarin deze resterende vragen, de toelichting daarop en 
uw reactie is opgenomen. In deze notitie vatten wij ons standpunt samen zodat u uw 
achterban kunt informeren over de uitkomst van de toegezegde afstemming met Coziek 
over de Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014. 
 
Deze notitie is als volgt ingedeeld: 
 
1. Betekenis convenant voor de jaarrekening 
2. De Handreiking als toetssteen voor de jaarrekening 2014 
3. Uitvoering van controles in het kader van de jaarrekening 2014 
3.1  ‘De basis op orde’ en het belang van de steekproef 
3.2  Rechtmatigheid en overige controlepunten 
3.3.  Dialoog met zorgverzekeraars 
4.  Conclusie 
 
 
1. Betekenis convenant voor de jaarrekening 
 
Ook NBA/Coziek verwacht dat met het nieuwe convenant de controleerbaarheid van de 
registratie- en declaratieregels in de medisch specialistische zorg zal verbeteren. In de 
context van de brede roep om vereenvoudiging en betere controleerbaarheid van de 
declaraties in de ziekenhuizen/UMC’s (verder: ziekenhuizen) worden in onze optiek nu 
goede stappen gezet en is het aantal onzekerheden gereduceerd.  
 
Aan de kant van de instellingen vraagt dit convenant echter nog wel de nodige acties 
richting jaarrekening 2014, in een korte resterende doorlooptijd. Op basis van een eerste 
inschatting van Coziek zullen diverse instellingen de tijdslijn niet halen.  
 
NFU, NVZ en ZN zijn volgens een reactie aan Coziek in de veronderstelling dat met 
ingang van boekjaar 2014 sprake is van een regulier jaarrekeningtraject, waarbij 
omzetonderzoek en jaarrekeningcontrole van elkaar worden losgekoppeld.  
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In deze notitie benadrukken wij ons standpunt dat voor een goed onderbouwde 
verantwoording van omzet- en omzetgerelateerde posten in de jaarrekening 2014 beslist 
geen sprake kan zijn van loskoppeling van beide trajecten. Beide verantwoordingen 
kunnen een materiële invloed hebben op de omzet- en omzetgerelateerde posten.  
Dit is ook niet de insteek geweest van de Handreiking omzetverantwoording 2014 en het 
bestuurlijk overleg eind 2014. Daarin is steeds sprake geweest van het zelf doortrekken 
van het omzetonderzoek door de instellingen in het kader van de jaarrekeningcontrole 
2014 en niet van een aparte verantwoording. In de Handreiking staat bijvoorbeeld:  
‘De instellingen voor medisch-specialistische zorg dienen zelf aantoonbaar en toetsbaar 
de naleving van de regelgeving in te bedden in hun eigen interne controle en toetsings-
kader (…) De Handreiking controles is toepasbaar voor 2014 en is daarmee zowel 
inhoudelijk als qua methodologie het uitgangspunt voor de uitvoering van de 
verbijzonderde interne controle, mede ten behoeve van de zorgverzekeraars en 
verantwoording in de jaarrekening.’  
 
Later is aan het omzetonderzoek 2014, in het overleg tussen de branches een separaat 
verantwoordingstraject aan de zorgverzekeraars met beoordeling in representatiemodel 
toegevoegd. Dit onderzoek levert derhalve ook belangrijke informatie op voor de 
vaststelling, hoe de interne controle en toetsingskader van de instelling werkt.  
 
Ondanks het feit dat omzetonderzoek en jaarrekeningcontrole niet los te koppelen zijn, 
zien wij reële mogelijkheden dat ziekenhuizen hun jaarrekening 2014 tijdig en met 
goedkeurende controleverklaring (met toelichtende paragraaf) publiceren. Algemene 
uitspraken zijn in dit kader niet mogelijk, omdat lokale situaties verschillen in de wijze 
waarop de grip op interne controle en toetsing van naleving van regelgeving is 
vormgegeven. De instellingsaccountants zullen een eigen afweging dienen te maken op 
basis van de controlebevindingen, of een goedkeurende verklaring mogelijk is. Dit is 
dezelfde lijn als reeds opgenomen in de Handreiking Omzetverantwoording 2014.  
Anders dan over boekjaar 2013 is er namelijk geen sprake meer van zodanige generieke 
sectorale issues die zouden leiden tot een niet-goedkeurende controleverklaring. 
 
Ook maakt dit convenant de invoering van (horizontaal) toezicht in de keten in beginsel 
mogelijk voor toekomst. Mits op alle onderdelen normen duidelijk worden (inclusief 
doelmatigheid) en de complexiteit en uitvoerbaarheid van regels in 2015 en 2016 
conform landelijke lijnen de nodige aandacht krijgen zoals bestuurlijk al afgesproken. 
 
 
2. De Handreiking rechtmatigheid als toetssteen voor de jaarrekening 2014 
 
In de gepubliceerde ‘Handreiking omzetverantwoording MSZ 2014’ is bepaald dat 
partijen definitieve afspraken maken over de aard en omvang van de rechtmatigheids-
controles door zorgverzekeraars over 2014. Als randvoorwaarde is bepaald dat deze 
afspraken concreet genoeg zijn om instellingen tijdig in staat te stellen voor de 
jaarrekening 2014 een goede inschatting te maken van de eventuele financiële effecten.  
 
NBA/Coziek acht de NZa-borging op dit proces en de overeenstemming van de inhoud 
van de controlepunten en het proces met publiekrechtelijke regelgeving een principieel 
issue (zie ook bijlage 1, punt 5). Dit geldt specifiek voor de controlepunten die slechts met 
inzichten achteraf te duiden zijn en het standpunt ‘prospectief corrigeren’. Wij wijzen in dit 
kader expliciet op de aanpak van de doelmatigheidscontroles (zie bijlage 1, punt 4). 
 
Wij achten de Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 op hoofdlijnen geschikt 
om de financiële effecten in te schatten voor de jaarrekening. Hierbij gaan we ervan uit 
dat de lopende finale afstemming met de NZa leidt tot een positieve bevestiging en dat 
de in de volgende paragraaf van deze notitie genoemde controles worden uitgevoerd. 
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3. Uitvoering van controles in het kader van de jaarrekening 2014 
 
3.1 ‘De basis op orde’ en het belang van de steekproef 
Ziekenhuizen verwachten terecht dat de accountants blijven vragen om een steekproef 
voor de jaarrekening, zoals de reactie van de branches vermeldt, ook als dit niet meer 
verplicht is in het kader van de DBC-facturatieverantwoording. Zolang alle noodzakelijke 
organisatiegerichte controles (administratieve organisatie, interne controle en de daarin 
begrepen ICT-controls) nog onvoldoende geborgd zijn, is het nodig en efficiënt om via 
een steekproef aan te tonen dat de instelling voldoet aan de gestelde nauwkeurigheids- 
en betrouwbaarheidsnormen.  
Dit is zowel relevant voor zorgverzekeraars (betrouwbaarheid facturatie indien query’s dit 
niet aan kunnen tonen) als voor de accountants (betrouwbaarheid omzetverantwoording 
in de jaarrekening). Overigens vermeldt de Handreiking omzetverantwoording 2014 dit 
als volgt ‘ (…) Voor de werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening 2014 maakt dit 
weinig verschil; de werkzaamheden om aan te tonen dat de facturen juist tot stand zijn 
gekomen, zullen moeten worden uitgevoerd met de voor de jaarrekeningcontrole 
benodigde diepgang.’  
 
3.2 Rechtmatigheid en overige controlepunten 
Zoals verwoord in de Handreiking omzetverantwoording dienen ziekenhuizen de uit te 
voeren controles in het kader van de jaarrekening 2014 risicogericht toe te passen, 
afhankelijk van de aard van de instelling en de geleverde zorg. Accountants van 
ziekenhuizen verwachten daarom gedegen onderbouwde risicoanalyses op grond van de 
Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014. Voor deze analyses zullen de 
instellingen gebruik maken van: de uitkomsten van het aanvullend omzet-onderzoek 
2012/2013, de uitgevoerde bestandsanalyses over 2014 (minimaal op de in de 
Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ gedefinieerde controlepunten), de volledig 
uitgevoerde steekproef (zie § 3.1) en overige interne en externe controles. Wellicht ten 
overvloede merken wij op dat het verstandig is de conclusie uit de risico-analyse tijdig af 
te stemmen met de accountant. Op grond van de risico-analyse wordt door de instelling 
dusdanig grondig onderzoek verricht naar de issues die ‘at risk’ zijn (de materialiteit voor 
de jaarrekening 2014 daarbij in aanmerking genomen), dat de omzet adequaat bepaald 
kan worden en dat adequaat onderbouwde reserveringen voor terug te betalen bedragen 
kunnen worden getroffen, conform de Handreiking omzetverantwoording en algemene RJ 
bepalingen. 
 
Eén van de niet opgeloste vragen betreffen de DCM-controles (zie ook bijlage 1, punt 3) 
die over 2014 niet zijn uitgevoerd. Belangrijk is dat de instellingen inzicht hebben in de 
financiële impact van de DCM-controles 2014. Dit vraagt in deze analysefase dat 
onderbouwd wordt gekwantificeerd welke impact DCM-controles hebben voor de 
individuele instelling. Als dit inzicht niet via eigen tooling inzichtelijk is, dient deze 
informatie via zorgverzekeraars te worden verkregen. In de analysefase ten behoeve van 
de jaarrekening 2014 volstaat het als instellingen de analyses van de representerende 
zorgverzekeraars instellingsbreed vertalen door extrapolatie indien dit via tooling niet 
mogelijk is.  
 

De controle op doelmatigheid hangt deels ook nog in de lucht. Hierover moet helderheid 

komen. In het vorige overleg is de oplossing ‘prospectief corrigeren’ genoemd als 

tussenoplossing voor het financieel effect. Dit vraagt dat de NZa en ZN instemmen met 

de insteek dat uitkomsten van de doelmatigheidscontroles in principe niet leiden tot het 

met terugwerkende kracht doorvoeren van financiële correctie voor 2014. Dit geldt ook 

voor ZIN-regelgevingsaspecten. Anders is immers geen sprake van verzekerde zorg, 

waarvoor is gebleken dat deze normen niet altijd eenduidig toetsbaar zijn én soms met 

terugwerkende kracht ingevoerd zijn. Dit uiteraard behoudens specifiek in de 

privaatrechtelijke contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgenomen 

bepalingen over doelmatigheid, die wel toetsbaar kunnen zijn en financiële effecten 

zouden kunnen hebben over 2014.  
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Dit verzoek (prospectief corrigeren op doelmatigheidsaspecten) is al eerder door 

branchepartijen bij NZa en VWS neergelegd. Wij roepen nogmaals op alleen prospectief 

corrigeren van toepassing te verklaren, geaccordeerd door de NZa en dit te bevestigen in 

het convenant waarin deze Handreiking wordt vastgesteld, met instemming van de NZa.  
 
3.3. Dialoog met zorgverzekeraars 
In lijn met de vorige maand gepubliceerde omzethandreiking 2014 geldt dat het voor het 
vaststellen van de jaarrekening 2014 niet noodzakelijk is dat de rechtmatigheidscontroles 
door zorgverzekeraars in alle gevallen volledig zijn uitgevoerd en verwerkt. Evenmin 
hoeven instellingen te wachten met de vaststelling van de jaarrekening 2014 tot de 
review is uitgevoerd door de zorgverzekeraar(s) op de verantwoording naar aanleiding 
van het nieuwe convenant rondom de controleerbaarheid van de registratie- en 
declaratieregels in de medisch specialistische zorg. Wel dienen de werkzaamheden zoals 
opgesomd in § 3.2, door de instelling te zijn uitgevoerd. 
 
Een belangrijke randvoorwaarde is dat lokale omstandigheden voldoende ruimte bieden 
voor dit standpunt. Nog niet afgeconcludeerde materiële lokale discussiepunten, lopende 
(fraude-)onderzoeken en/of andere instellingsgebonden situaties zijn voorbeelden van 
issues waarbij accountants eerst een schriftelijk standpunt van de zorgverzekeraars 
zullen opvragen. 
 
 
4 Conclusie 
 
We kunnen concluderen dat er, in tegenstelling tot 2013, geen sectorbrede obstakels zijn 
voor een regulier jaarrekeningtraject 2014 en een goedkeurende strekking van de 
controleverklaring. Hierbij uitgaande van het nog te verkrijgen accoord van de NZa op de 
hierboven genoemde Handreikingen en rekening houdend met onze voorgaande 
opmerkingen over tijdige uitvoering van de nodige werkzaamheden door de instellingen 
en controle daarvan door de accountants.  
 
Dit laat onverlet dat issues op instellingsniveau specifieke aandacht en doorlooptijd 
kunnen vragen van de opstellers van de jaarrekening, zowel wat betreft de interne 
controles als de controle door de accountant.  
 
Zoals toegezegd zijn de leden van de Coziek werkgroep Cure graag bereid desgewenst 
deze notitie en de impact daarvan voor het veld nader toe te lichten. 
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Bijlage 1 – Vragen Coziek werkgroep Cure d.d. 4 maart 2015 bij concept-
handreiking rechtmatigheid inclusief de reactie van NFU, NVZ en ZN  
d.d. 5 maart 2016 

 

 

VRAGEN VANUIT COZIEK AAN NFU, NVZ EN ZN 

 

1. Wat is de impact voor de controleverklaring van ziekenhuizen/UMC’s die het 

rechtmatigheidsonderzoek niet hebben uitgevoerd voorafgaand aan het vaststellen 

van de jaarrekening 2014? 

 

Toelichting Coziek: Het interne rechtmatigheidsonderzoek kan niet los gezien worden van 

de accountantscontrole van de jaarrekening 2014. Accountants moeten kennis kunnen 

nemen van de uitkomsten van het interne rechtmatigheidsonderzoek in het kader van de 

inrichting van de accountantscontrole, bijstelling van de controle-aanpak en de toetsing 

van de getroffen voorzieningen. Zoals besproken met jullie merken we dat ook de NFU 

het standpunt huldigt dat het rechtmatigheidsonderzoek geheel moet zijn uitgevoerd 

voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening 2014. 

 

Reactie partijen: Bij de handreiking voor de omzetverantwoording MSZ 2014 is juist 

afgesproken -ook met Coziek/NBA- dat we het traject van de jaarrekening en van de 

controles zo veel mogelijk ontkoppelen. Besproken is dat de aard en omvang van de 

controles en de financiële impact daarvan in beeld moeten zijn, maar dat de feitelijke 

controles nog niet hoeven te hebben plaatsgevonden. De achtergrond van deze afspraak 

is dat we met de controles 2014 een nieuw proces van onderzoek en onderlinge 

afstemming tussen ziekenhuis en zorgverzekeraars zijn ingegaan. Dat moet nog 

ingeregeld worden en moet niet onnodig worden belast met druk vanuit het 

jaarrekeningentraject, want in veel gevallen lijkt dat ook niet haalbaar te zijn binnen het 

jaarrekeningentraject. Wellicht dat sommige ziekenhuizen daar wel in slagen, maar 

anderen zal dat niet lukken en de vraag is ook of het per se nodig is opdat de accountant 

zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken voor het jaarrekeningentraject. Immers, niet in 

te zien valt dat de afspraken over de controles 2014 dusdanig nieuwe onzekerheden 

creëren dat ziekenhuizen niet in staat zouden zijn de impact daarvan ten genoegen van 

de accountant te onderbouwen. Het beeld dat de NFU dit mogelijk anders ziet klopt niet. 

Zowel NVZ als NFU zijn van opvatting dat het jaarrekeningentraject en het controletraject 

prima van elkaar gescheiden kunnen worden, mits de aard en omvang van de controles 

2014 bekend zijn (en dat zijn ze op basis van de handreiking controles 2014) en 

ziekenhuizen op basis daarvan ten genoegen van de accountant een betrouwbare 

inschatting kunnen maken van eventuele correcties die op de omzet moeten 

plaatsvinden. In die zin verschilt die inschatting niet van andere onzekere posten in de 

jaarrekening waarvan ten behoeve van de jaarrekening ook een inschatting moet worden 

gemaakt.   

 

2. Wat is de impact voor de controle van de jaarrekening als de voorlopige 

terugkoppeling van de zorgverzekeraars nog niet beschikbaar is? 

 

Toelichting Coziek: Voor instellingen en accountants is het belangrijk tijdig kennis te 

nemen van discussiepunten in de DBC-omzet. In het aanvullend omzetonderzoek 

2012/2013 is dit vormgegeven met een ontvankelijkheidstoets (code groen, oranje of 

rood). Vandaar onze eerder besproken insteek om via tijdige voorlopige terugkoppeling 

door de representerende zorgverzekeraar(s) bij het onderzoeksrapport van de 

instellingen zicht te hebben op de impact van resterende discussiepunten. Gelet op de 

publicatiedeadline is tijdigheid dus uiterlijk de 2e helft mei 2015. Daar waar instellingen 

dan snel klaar zijn en verzekeraars inzicht hebben, kan dat ook gedeeld worden en 

hebben de instelling en de accountant de mogelijkheid te toetsen of hun eigen 

interpretatie strookt met die van de verzekeraars en de omzetverantwoording in de 

jaarrekening er dan voldoende mate op aansluit.  
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Reactie partijen: Met het zelfonderzoek hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars 

ervaring opgedaan met de wijze van controleren en hebben ze via de inbreng van de 

landelijke Expertgroep een terugkoppeling gekregen hoe daar tegenaan wordt gekeken. 

Met andere woorden, een terugkoppeling van wat wel en niet aanvaardbaar is. Daarnaast 

is de handreiking een ‘verbeterde’ versie van de handreiking voor 2012/2013. Hierin zijn 

discussie punten uit de expertgroep verwerkt.  De afspraken die nu over de controles 

2014 worden gemaakt borduren daar op voort. Tegen die achtergrond kunnen 

ziekenhuizen dus een goede inschatting maken van wat wel en niet aanvaardbaar is en 

kan er ook een goede inschatting gemaakt worden van de maximale exposure. Tegen die 

achtergrond valt niet in te zien dat terugkoppeling door zorgverzekeraars een vereiste is 

voor het jaarrekening traject. 

 

3. Welke oplossing kan worden gevonden voor de niet uitgevoerde DCM-

controles? 

 

Toelichting Coziek: De meeste ziekenhuizen hebben de DCM-controles niet in de 

systemen en procedures ingebouwd. Er zou daarom een oplossing moeten komen voor 

de niet uitgevoerde DCM-controles door een analyse van de impact van het landelijk 

gemiddelde (cf. afspraak - actie ZN) plus informatie aan de ziekenhuizen óf zelf (alsnog) 

tooling toepassen door de ziekenhuizen om lokale impact te meten. Coziek ziet 

onzekerheid voor de jaarrekening als de resultaten van de DCM controles niet 

beschikbaar zijn in het traject van de jaarrekeningcontroles.  

 

Reactie partijen: In de eerdere versie van de handreiking is beschreven dat de DCM 

controle uitgevoerd zal worden nadat ziekenhuizen alle facturen gecorrigeerd zouden 

hebben. De reden hiervan was dat we wilden voorkomen dat er sprake zou zijn van 

‘dubbele’ correctie. Indien je immers via 2 wegen gaat onderzoeken en corrigeren loop je 

het risico dat je één fout meerdere keren corrigeert. In de uitvoering is gebleken dat het 

voor alle partijen niet wenselijk is als de DCM controles in een laat stadium uitgevoerd 

worden. Daarom is besloten de DCM controles parallel te laten lopen. In de bijlage bij de 

handreiking is aangegeven waar de overlap zit tussen de DCM controles en de controles 

uit de handreiking. De controles die overlap vertonen met de handreiking zullen niet 

worden uitgezet door verzekeraars. Op basis van deze informatie zou het mogelijk 

moeten zijn om een inschatting te maken van de uitkomst van de DCM controles. De 

inschatting is dat de DCM controles voor een groot deel verwerkt zitten in de handreiking. 

In de bijlage wordt inzichtelijk welk deel alsnog verwerkt zal moeten worden.  

 

4. Hoe kan de impact van doelmatigheidscontroles voor de jaarrekening 2014 

worden gematigd?  

 

Toelichting Coziek: De controle op doelmatigheid ‘hangt in de lucht’. Hierover zou 

helderheid dienen te komen. In het vorige overleg hebben is de oplossing ‘prospectief 

corrigeren’ genoemd als tussenoplossing voor 2014. Dit vraagt dat de NZa en ZN 

instemmen met de insteek dat de doelmatigheidscontroles in principe niet kan leiden tot 

terugwerkend financiële correctie voor 2014. Dit verzoek is al eerder door branchepartijen 

bij VWS neergelegd. Overweeg de uitkomst daarvan in het convenant op te nemen 

(geaccordeerd door NZa).  

 

Reactie partijen: De zorgverzekeraars zullen voor eind maart bekend maken welke 

overige controles, waaronder de doelmatigheidscontroles uitgevoerd gaan worden. De 

doelmatigheidscontroles zullen over het algemeen geen financiële consequenties 

hebben, indien aan de NZa regelgeving is voldaan en het verzekerde zorg betreft. Alleen 

wanneer in het contract tussen een verzekeraar en aanbieder afspraken over 

doelmatigheid met financiële consequenties zijn opgenomen kunnen uit 

doelmatigheidscontroles effecten voor de omzet voortvloeien. Afgelopen jaar is er veel 

discussie geweest over Varices. Dit heeft te maken met nadere duiding van de 

regelgeving. Mogelijk dat deze doelmatigheidscontrole wel tot financiële consequenties 

kan leiden, maar deze zijn in het veld bekend vanwege de controle over 2012/2013 en 

kunnen dus worden ingeschat.  
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Medio maart wil ZN met de NVZ en NFU de betreffende controles op Varices, PAOD en 

Hernia afstemmen. Daarna kan communicatie naar de ziekenhuizen plaatsvinden t.b.v. 

inschatting risico en evt. voorziening. Naar de toekomst toe zullen we hier 

eerder afspraken over moeten maken. Dit is helaas voor 2014 niet mogelijk gebleken.  

 

5. Hoe is de overeenstemming met het convenant 2014 door de NZa geborgd?  

 

Toelichting Coziek: Het convenant Handreiking rechtmatigheid MSZ 2014 betreft een 

proces waarin compliance en publiekrechtelijke regelgeving centraal staan. De NZa 

borging op dit proces en de overeenstemming van de inhoud van de controlepunten en 

het proces met publiekrechtelijke regelgeving is dan ook essentieel. In een gereguleerde 

sector werkt het nu eenmaal zo met regulators. Eerdere ervaringen met de NZa toonden 

aan dat die overeenstemming er uiteindelijk ook gekomen is. Verder begrepen we uit de 

terugkoppeling van Jaap Wijnker dat de NZa deze vraag serieus in behandeling heeft 

genomen. Wij geven jullie in overweging de overeenstemming van de NZa in het 

convenant op te nemen.  

 

Reactie partijen: Dit verzoek is gedaan bij de NZa. De NZa komt echter pas over 2 weken 

met een ‘stempel’. Daarbij zullen zij vast stellen of de handreiking in lijn is met wet- en 

regelgeving. In het convenant willen we dit opnemen. In de overleggen zijn het 

‘wondtoilet’ en ‘dagbehandeling’ als concrete probleempunten benoemd. De NZa houdt 

hierbij echter vast aan de teksten uit de regelgeving. 

 

VRAAG VANUIT AANBIEDERS AAN COZIEK 

 

6. Wat adviseert Coziek aan ziekenhuizen om de rechtmatigheid van declaraties 

vast te stellen. 

 
Toelichting aanbieders: In de afgelopen maanden is er discussie geweest over de  
‘steekproef’ die ziekenhuizen uitvoeren voor de omzetverantwoording. Een aantal 
ziekenhuizen gaf aan dat ze verwachtten dat de accountant zal blijven vragen om een 
steekproef voor de jaarrekening. Ook als dit niet meer verplicht is in het kader van de 
omzetverantwoording. Graag zouden we daarom in de handreiking of separaat aan de 
handreiking hierover een advies meegeven aan de ziekenhuizen hoe te handelen.  
Graag reactie Coziek. 


