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1. Uitgangspunten protocol 
 
1. Doelstelling en inkadering protocol  
Het Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 (verder aangeduid als 
‘accountantsprotocol’) is bedoeld voor de accountants van de instellingen voor medisch specialistische zorg 
(MSZ). Hieronder vallen ziekenhuizen, universitaire medische centra (UMC’s) en een aantal specifiek 
benoemde instellingen1, in dit protocol verder aangeduid als ‘instellingen’. Het protocol sluit aan op de 
Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), 
de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 
De Handreiking rechtmatigheidsonderzoek 2016 MSZ (in dit protocol verder aangeduid als ‘handreiking’) 
vormt de uitwerking van de sector brede aanpak om nog meer samen te werken bij de efficiënte inrichting 
van de declaratie- en controleketen in de zorg. De handreiking is een opmaat richting een efficiëntere 
verantwoordingsketen en Horizontaal Toezicht.  
 
Ten aanzien van de review- en controlewerkzaamheden zoals vermeld in de handreiking vindt er een 
werkverdeling plaats tussen de accountant, het ZN-kernteam en de zorgverzekeraars. Hierdoor wordt een 
dubbeling in review- en controlewerkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen: 
 

 De werkzaamheden van de accountant in het kader van de handreiking 2016 zijn gericht op de 
aansluiting van de onderzoeksmassa met ZIS, het gebruik van de grouper, de juiste verantwoording 
van fouten en positieve correcties en de aansluiting met het dossier, de uitvoering van alle 
controlepunten van de handreiking (zonder inhoudelijke toetsing, zoals bijvoorbeeld de beoordeling 
van de zorgactiviteiten) en de vaststelling van het proces van borging van de correcties van diagnoses 
door de instelling.  

 Het ZN-kernteam heeft onder meer als taak de beoordeling van de beschrijvingen van de AO/IC, de 
inhoudelijke beoordeling en toetsing van deelwaarnemingen, de beoordeling van de gebruikte query’s 
en de review van het rapport van bevindingen inclusief de mogelijke opvolging ervan.  

 
Voor een schematische verdeling van deze werkzaamheden verwijzen wij naar bijlage 2. 
 
De voordelen die deze werkverdeling met zich meebrengt zijn: 
 

 de werkzaamheden worden zoveel mogelijk ontdubbeld. 

 aan de instellingen wordt eerder terugkoppeling gegeven over de kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden. 

 het accountantsonderzoek heeft een preventieve werking ten aanzien van de kwaliteit van het 
zelfonderzoek en rapportage van de instellingen. 

 
De handreiking beschrijft, voor zover mogelijk, hoe de instelling het zelfonderzoek moet uitvoeren, wat het 
normenkader is en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. Onderdeel van het zelfonderzoek is dat de 
instelling haar accountant opdracht geeft tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden volgens NBA 
Standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met 
betrekking tot financiële informatie. De rapportage van de instelling over het uitgevoerde zelfonderzoek en 
de uitkomsten daarvan is het object van onderzoek van de accountant. De accountant rapporteert over de 
uitkomst van zijn werkzaamheden via een rapport van feitelijke bevindingen volgens Standaard 4400 (zie 
bijlage 1). De verspreidingskring van het rapport van feitelijke bevindingen bestaat uitsluitend uit de 
instelling zelf, het ZN-kernteam en de zorgverzekeraars.  
 
Dit accountantsprotocol werkt de opdracht van de accountant nader uit.  
 
1.2 Procedures en termijnen  
De handreiking schetst in hoofdstuk 2 Algemene aanpak en uitgangspunten de te volgen procedures en 
termijnen. Ze zijn hieronder in het kort weergegeven. Om een compleet beeld van de aanpak in de sector te 
geven, zijn ook de processtappen genoemd die buiten de reikwijdte van dit protocol vallen:  
 

                                                   
1 het Oogziekenhuis, NKI/AVL, Prinses Máxima Centrum en de Maartenskliniek. Daarnaast geldt deze handreiking onder specifieke 
voorwaarden1 (vanwege het afwijkende karakter van de instelling) voor NL Healthcare Clinics.  
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 De instelling voert het zelfonderzoek volgens de handreiking uit. Het zelfonderzoek heeft betrekking 
op declaraties van DBC-zorgproducten en overige zorgproducten (Zorgverzekeringswet) die 
gefactureerd zijn in 2016 zoals beschreven in de handreiking. Dit is exclusief het OHW en exclusief 
gesloten subtrajecten. Onder gefactureerd wordt verstaan: declaraties aangeleverd via VECOZO. 
Door deze methodische wijziging ontstaat een overgangsjaar 2016. Om te voorkomen dat door het 
overgangsjaar een deel van de omzet niet onderworpen is aan de rechtmatigheidscontroles van de 
handreiking, is het noodzakelijk dat in de reikwijdte van de onderzoeksmassa de uitloopschade van 
de massa na uitvoering van de Handreiking 2014 gefactureerd in 2015 of 2016 en de Handreiking 
2015 gefactureerd in 2016, wordt meegenomen. Deze overgangsjaarmassa’s kunnen dan weer in 
de volgende twee deelmassa’s worden onderscheiden waarop verschillende werkzaamheden 
worden uitgevoerd:  
A. Gesloten en gefactureerde DBC’s in 2016 en uitgevoerde en gefactureerde OVP’s in 2016 
(onderzoeksobject accountant). 
B. DBC’s gesloten in 2014 of 2015 en OZP's uitgevoerd in 2014 of 2015, welke in 2016 zijn 
gefactureerd en nog geen onderwerp van controle zijn geweest in Handreiking 2014 of 2015.    
(géén onderzoeksobject accountant). 
 

 In de handreiking is per controlepunt beschreven welk risico moet worden afgedekt en welke 
regelgeving/beleid hieraan ten grondslag ligt (betreft zowel NZa regelgeving als toelichtingen, 
verduidelijkingen of verwijzing naar de Zvw). Vervolgens is een advies opgenomen over de wijze 
van controleren door de instelling zelf. Per controlepunt is een meer specifieke vertaling gemaakt 
naar controlemiddelen die bij voorkeur worden gebruikt om het risico te onderzoeken, rekening 
houdend met de algemene kaders en rangorde van controle-instrumenten zoals hieronder 
opgenomen. Het is aan de instelling om te bepalen en te verantwoorden of zij, gezien haar 
organisatie en registratiewijze, dit risico ook heeft afgedekt. Hierbij maakt het niet uit of de instelling 
de werkzaamheden geheel zelf doet of wordt ondersteund door / samenwerkt met een externe 
partij. Het blijft de verantwoordelijkheid van de instelling. De gemaakte keuzes licht de instelling toe 
in de rapportage. Het wordt aanbevolen om bij grote afwijkingen in de aanpak en uitvoering van de 
controles, vooraf met de representerende zorgverzekeraar uit het reviewteam te overleggen (zie ZN 
website -Thema's - Controle & Fraudebeheersing - Controle).  
 
Het gaat er om dat het risico voldoende is afgedekt en dat met het zelfonderzoek door de instelling 
wordt aangetoond dat de declaratiemassa juist is. De volgende (controle) instrumenten kunnen 
worden ingezet: data-analyse, het testen van opzet, bestaan en werking van de AO/IC en 
gegevensgerichte controles zoals deelwaarnemingen. Conform de handreiking vervalt de 
verplichting van de instellingen tot het aanleveren van het ‘Verantwoordingsdocument 
gefactureerde omzet’ als een instelling de DCM-controles en alle relevante controlepunten uit de 
handreiking goed uitvoert en daarmee de gesignaleerde risico’s heeft afgedekt. 
 

 Het uitgangspunt van de handreiking is dat alle materiële risicopunten voor de totale 
onderzoekspopulatie worden onderzocht door de instelling en zo veel mogelijk op micro niveau 
(bronregistratie) worden gecorrigeerd. Correctie op micro niveau is alleen mogelijk indien de 
foutpopulatie middels data-analyse of integrale controle wordt bepaald. Integrale controle zal echter 
over het algemeen niet kosten efficiënt zijn, daarom richt de handreiking zich waar mogelijk op 
interne controle via data-analyse. In het geval het niet mogelijk is om het risicopunt in zijn geheel 
via data-analyse te onderzoeken en om de rechtmatigheid vast te stellen, zal (aanvullend) een 
deelwaarneming moeten worden uitgevoerd. Hiervoor is een beslisboom ontwikkeld. Deze 
beslisboom is niet van toepassing op de controlepunten 1.3 (face-to-face contact) en 9 (onterecht 
zorgtraject/subtraject). Controlepunt 1.3 moet middels een deelwaarneming van 100 subtrajecten 
worden onderzocht en voor controlepunt 9 dient een deelwaarneming van 3 maal 125 items te 
worden uitgevoerd op de risicogerichte massa (125 per elk van de 3 deelmassa’s). De beslisboom 
is als bijlage bij de handreiking toegevoegd.  
 

 De instelling legt de uitkomsten van het zelfonderzoek vast conform het rapportageformat dat als 
bijlage bij de handreiking is opgenomen. Dit rapportageformat (bijlage 2 van de handreiking) wordt 
in dit protocol aangeduid als het verantwoordingsdocument Handreiking rechtmatigheidscontroles 
MSZ 2016, verder afgekort tot ‘verantwoordingsdocument’. Het verantwoordingsdocument vormt 
samen met de bijlagen 2a en 3 het object van onderzoek voor de accountant. 
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 De instelling geeft haar accountant opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden ten aanzien van genoemd verantwoordingsdocument volgens NBA Standaard 
4400 en dit accountantsprotocol.  
 

 De instelling biedt het verantwoordingsdocument, de bijlagen 2a en 3 en het rapport van feitelijke 
bevindingen van de accountant aan bij het ZN-kernteam, uiterlijk 1 juli 2017 of zoveel eerder als 
mogelijk. 
 

 Uiterlijk 1 oktober 2017 vormt het ZN-kernteam zich een oordeel over de door de instellingen 
uitgevoerde onderzoeken en eventueel resterende onzekerheden en koppelt deze conclusies 
schriftelijk en definitief aan de instelling terug.  

 

2. Onderzoeksaanpak accountant  
 
2.1 Doelstelling en reikwijdte werkzaamheden  
De accountant voert zijn opdracht uit met inachtneming van NBA Standaard 4400 Opdrachten tot het 
verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie en dit 
accountantsprotocol. Dit betekent dat geen sprake is van het uitvoeren van een assurance-opdracht, de 
accountant verstrekt geen zekerheid. De accountant rapporteert over de uitkomsten van zijn werkzaam-
heden via een rapport van feitelijke bevindingen. Hierin vermeldt hij welke werkzaamheden hij heeft 
uitgevoerd en tot welke bevindingen dit heeft geleid. De accountant geeft hierover geen conclusie of 
oordeel. Het is aan de gebruikers van het rapport om daaruit zelf conclusies te trekken. Zij moeten  
bepalen of de opdrachtgever aan de gestelde eisen heeft voldaan.  
 
Gezien de specifieke voorwaarden in een Standaard 4400 opdracht is de verspreidingskring van een 
rapport van bevindingen in theorie beperkt tot de partijen met wie de werkzaamheden zijn afgesproken.  
Dit kunnen ook derden zijn, mits zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de opdracht, bijvoorbeeld door de 
normen daarvan vast te leggen in een protocol. In de onderhavige situatie is de instelling als opdrachtgever 
van de accountant aan te merken. Gebruikers van zijn rapportage zijn, naast de instellingen zelf, uitsluitend 
het ZN-kernteam en de zorgverzekeraars. Het ZN-kernteam bestaat onder andere uit vertegenwoordigers 
van de zorgverzekeraars, de zorgverzekeraars zijn aangesloten bij ZN en ZN heeft ingestemd met het 
onderhavige protocol voor accountants en de onderliggende handreiking voor de instellingen. Daarom mag 
de accountant ervan uitgaan dat genoemde gebruikers op de hoogte zijn van de doelstelling, de reikwijdte 
en de inherente beperkingen van het onderzoek, zodat zijn rapportage aan hen kan worden verstrekt.  
 
Het onderzoeksobject van de accountant is het verantwoordingsdocument Handreiking rechtmatigheids-
controles MSZ 2016 en de bijlagen 2a en 3 van de instelling. De werkzaamheden van de accountant 
hebben het karakter van een procesgericht onderzoek. Hierbij richt de accountant zich conform paragraaf 
2.3 van dit protocol vooral op de rapportage in het verantwoordingsdocument over: 
 

 de onderbouwing van de uitspraken en cijfers in de rapportage.  

 de vastlegging van de uitgevoerde analyses en stappen in de rapportage.  

 de hierbij gemaakte keuzes en interpretaties.  

 de dilemma’s bij de uitvoering.  

 de deelwaarnemingen en dossieronderzoeken. 

 de toepassing van de handreiking door de instelling.  
 

Het betekent dat de accountant geen uitspraak doet over de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde 
data-analyses en de hieraan ten grondslag liggende bronregistraties. 
 
2.2 Relevante wet- en regelgeving en beleid 
Het normenkader voor het zelfonderzoek wordt gevormd door de Handreiking rechtmatigheidscontroles 
MSZ 2016. In deze handreiking is de relevante wet- en regelgeving en het beleid uitgewerkt die de basis 
vormen voor het zelfonderzoek. Dit bevat zowel NZa regelgeving als toelichtingen, verduidelijkingen of 
verwijzing naar de Zvw. Het hoofdstuk Regelgeving/beleid van de handreiking vermeldt per controlepunt de 
beschikbare te hanteren normstelling, de eraan ten grondslag liggende regelgeving en de wijze waarop de 
instelling dit moet controleren en aantonen. In hoofdstuk 3 Methode/Controlebenadering van de handreiking 
staat beschreven wat de te hanteren werkwijze is, onder andere wat betreft de minimale omvang van de 
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werkzaamheden die de instelling moet uitvoeren. De hieraan te koppelen specifieke werkzaamheden van 
de accountant zijn limitatief gedefinieerd en in dit protocol uitgewerkt.  
 
Een en ander betekent, dat de accountant voor zijn opdracht uitgaat van de handreiking, eventuele 
verduidelijkingen in de Q&A en dit accountantsprotocol. Uitgangspunt hierbij is dat de relevante wet- en 
regelgeving volledig en juist is uitgewerkt in de handreiking. De accountant hoeft niet zelf de relevante wet- 
en regelgeving te analyseren of uit te werken, noch interpretaties door de instellingen te toetsen op 
overeenstemming met de wet- en regelgeving. 
 
Elke instelling zal keuzes moeten maken voor de invulling van de data-analyses en dossieronderzoek. 
Hierbij bestaat de mogelijkheid dat niet in alle gevallen valt te bepalen of de keuzes die de instelling maakt 
in overeenstemming zijn met de controlepunten en de daarin opgenomen normstelling. Handreikingen 
kunnen immers niet in alle mogelijke situaties voorzien. De accountant zal daarom moeten vaststellen dat 
de instelling heeft vastgelegd, onderbouwd en toegelicht hoe zij met deze keuzes is omgegaan. 
Uitgangspunt is dat alle afwijkingen ten opzichte van de voorgestelde onderzoeksaanpak toegelicht worden 
in de rapportage van de instelling en bij voorkeur ook afgestemd zijn met de representerende 
zorgverzekeraars. Bedoeling is dat alle zaken die vooraf met zorgverzekeraars afgestemd zijn ook in de 
landelijke Q&A opgenomen worden. Deze is openbaar kenbaar via de website van ZN, ‘definitieve FAQ 
Handreiking 2016’. 
 
2.3 Invulling werkzaamheden  
In deze paragraaf zijn de werkzaamheden van de accountant uitgewerkt. Ze zijn vooral procesgericht, dat 
wil zeggen gericht op de wijze waarop de instelling het zelfonderzoek heeft uitgevoerd en hierover heeft 
gerapporteerd. De accountant verstrekt hierover echter geen zekerheid en geeft geen conclusie of oordeel. 
Hij voert uitsluitend een aantal waarnemingen uit en rapporteert hierbij zijn feitelijke bevindingen.  
De accountant beslist zelf hoeveel waarnemingen hij daarvoor nodig heeft. De waarnemingen zijn 
constateringen op zichzelf, zij hebben niet tot doel om op grond hiervan extrapolaties te maken of 
conclusies te trekken. Dit wordt overgelaten aan de gebruikers van het rapport van feitelijke bevindingen.  
 
De werkzaamheden van de accountant zijn gericht op de rapportage door de instelling. Er wordt van de 
accountant geen oordeel ten aanzien van de AO/IC verwacht, geen inhoudelijke beoordeling van de 
uitgevoerde deelwaarnemingen op de dossiers en geen beoordeling van de kwaliteit (zijnde zowel input als 
werking) van de gebruikte query’s. Deze punten worden door het ZN-kernteam beoordeeld.  
 
De werkzaamheden die nodig zijn voor de review van de rapportage van de instelling zijn verdeeld tussen 
de accountant en het ZN-kernteam. Door deze werkwijze vindt geen dubbeling van werkzaamheden plaats 
en is sprake van een toereikende en gedegen review in de totale keten. Voor de precieze verdeling van de 
werkzaamheden verwijzen wij naar het schema dat als bijlage 2 bij dit protocol is opgenomen. 
 
De accountant stelt vast:  
 

1. Dat de bevroren dataset van het zelfonderzoek (de onderzoeksmassa) in euro's aansluit op het ZIS 
over de verantwoordingsperiode conform de handreiking (in 2016 gefactureerde DBC’s en overige 
zorgproducten exclusief het OHW en exclusief gesloten subtrajecten, massa A). Wanneer de 
dataset niet geheel aansluit op het ZIS stelt de accountant vast of de instelling de afwijking 
adequaat heeft toegelicht in de verantwoording of beschrijft hij de afwijking in zijn rapport van 
feitelijke bevindingen. De aansluiting van massa B behoort niet tot de werkzaamheden van de 
accountant;  

2. Dat de verantwoorde fouten per controlepunt aansluiten met de onderliggende dossiers 
(procesmatige toetsing, geen inhoudelijke beoordeling, zoals bijvoorbeeld de beoordeling van de 
zorgactiviteiten), rekenkundig juist verantwoord zijn, conform de handreiking zijn gerapporteerd 
(micro versus macro niveau) en netto zijn verantwoord. 

3. Dat indien positieve correcties zijn meegenomen in de verantwoording over de financiële impact, dit 
in de verantwoording is toegelicht door de instelling. 

4. Dat alle controlepunten conform de handreiking zijn uitgevoerd en onderbouwd met een dossier. 
Het gaat hierbij om het vaststellen of de stappen in het advies voor controleren zijn uitgevoerd, 
maar niet of deze inhoudelijk juist zijn uitgevoerd, dit laatste behoort tot de werkzaamheden van het 
ZN-kernteam. Dit betekent dat bijvoorbeeld in het geval van query’s de accountant vaststelt óf er 
gebruik gemaakt is van een query en niet of deze query inhoudelijk qua input en werking juist is.  
De accountant stelt vast dat eventuele afwijkingen ten opzichte van de voorgestelde 
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onderzoeksaanpak in de handreiking toegelicht en onderbouwd worden in de rapportage van de 
instelling; 

5. Dat de instelling heeft toegelicht welke methode is gebruikt voor de afleiding respectievelijk 
bepaling van de financiële impact in de verantwoording en indien er gebruik gemaakt is van een 
grouper welke grouper (en versienummer) is gebruikt. 

6. Of en hoe geborgd en toegelicht is door de instelling dat - naar aanleiding van het 
rechtmatigheidsonderzoek - een onjuiste diagnose zonder financiële impact gecorrigeerd wordt. In 
de handreiking is het verplicht een foutieve diagnose aan te passen bij de volgende controlepunten: 
8. (dure geneesmiddelen), 9. (onterecht zorgtraject/subtraject) en 10. (onterecht een parallel 
zorgtraject openen over specialismen); 

7. Dat de deelwaarnemingen zijn uitgevoerd conform de beslisboom zoals opgenomen in de 
handreiking bij de controlepunten waar dit van toepassing is en dat geëxtrapoleerde fouten juist 
berekend zijn op basis van de bevindingen uit de deelwaarneming en als zodanig toegelicht zijn in 
de verantwoording. Het gaat hierbij om het vaststellen of bij de deelwaarnemingen de juiste 
aantallen en a-select zijn geselecteerd en beoordeeld en niet of de inhoudelijke beoordeling juist 
heeft plaatsgevonden, dit laatste behoort tot de werkzaamheden van het ZN-kernteam; 

8. Dat de bestuursverklaring door een bevoegd bestuurder is ondertekend.  

 

3. Rapportage accountant 

 

De accountant rapporteert over de uitkomst van zijn werkzaamheden via een rapport van feitelijke 

bevindingen volgens NBA Standaard 4400. Bijlage 1 van dit protocol geeft hiervoor het format. 
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Bijlage 1 – Basismodel Rapport van feitelijke bevindingen  

 
Aan: … (naam instelling) te …( vestigingsplaats), het ZN-expertteam en de zorgverzekeraars  
 
 
Opdracht 
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het Verantwoordings-
document en bijlagen 2a en 3 Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 van … (naam 
instelling) te … (vestigingsplaats). Voor onze opdrachtvoorwaarden verwijzen wij naar onze 
opdrachtbrief van …(datum brief). Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. 
 
Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden  
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie en het Accountantsprotocol Handreiking 
rechtmatigheidscontroles MSZ 2016. 
 
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het 
verrichten van die werkzaamheden die wij met … (naam instelling) zijn overeengekomen en het 
rapporteren over de feitelijke bevindingen op grond van bovengenoemd controleprotocol. Aangezien 
wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen specifieke 
werkzaamheden betekent dit dat geen accountantscontrole, beoordelingsopdracht of andere 
assurance-opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controle- en overige 
standaarden. Dit houdt in dat onze rapportage geen zekerheid verstrekt over de getrouwheid van het 
Verantwoordingsdocument Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 van … (naam instelling) 
opgenomen financiële en andere informatie. De door ons verrichte waarnemingen zijn constateringen 
op zichzelf, zij hebben niet tot doel dat wij op grond hiervan extrapolaties maken of conclusies trekken. 
Dit laten wij over aan u en de gebruikers van het rapport van feitelijke bevindingen. 
 
Het is de bedoeling dat u zich zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport 
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u erop dat indien 
wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle-, beoordelings- of andere 
assurance-opdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn 
geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen. 
 
Beschrijving van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd zoals met u overeengekomen en zoals beschreven in het 
Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016, specifiek de opsomming 
genoemd in paragraaf 2.3. De toereikendheid en geschiktheid van de te verrichten werkzaamheden is 
de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze rapportage met wie deze werkzaamheden zijn 
overeengekomen. Derhalve doen wij geen uitspraak over de toereikendheid en geschiktheid van de 
verrichte werkzaamheden in relatie tot het doel waarvoor deze worden verricht, noch voor elk ander 
doel. 
 
Beschrijving van de feitelijke bevindingen  
Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden zoals hierboven beschreven rapporteren wij 
conform het Accountantsprotocol Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 de volgende 
bevindingen. Wij hebben vastgesteld: 
 

1. Dat de bevroren dataset van het zelfonderzoek (de onderzoeksmassa) in euro's aansluit op 
het ZIS over de verantwoordingsperiode conform de handreiking (in 2016 gefactureerde 
DBC’s en overige zorgproducten exclusief het OHW en exclusief gesloten subtrajecten, 
massa A);  

2. Dat de verantwoorde fouten per controlepunt aansluiten met de onderliggende dossiers 
(vastgesteld volgens een procesmatige toetsing, geen inhoudelijke beoordeling), rekenkundig 
juist verantwoord zijn, conform de handreiking zijn gerapporteerd (micro versus macro niveau) 
en netto zijn verantwoord; 

3. Dat de financiële impact van positieve correcties die zijn meegenomen in de verantwoording 
in de verantwoording is toegelicht; 
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4. Dat alle controlepunten conform de handreiking zijn uitgevoerd en onderbouwd met een 
dossier; 

5. Dat de instelling heeft toegelicht welke methode is gebruikt voor de afleiding respectievelijk 
bepaling van de financiële impact in de verantwoording en indien er gebruik gemaakt is van 
een grouper welke grouper (en versienummer)is gebruikt; 

6. Of en hoe geborgd en toegelicht is door de instelling dat - naar aanleiding van het 
rechtmatigheidsonderzoek - een onjuiste diagnose zonder financiële impact gecorrigeerd 
wordt; 

7. Dat de deelwaarnemingen zijn uitgevoerd conform de beslisboom zoals opgenomen in de 
handreiking bij de controlepunten waar dit van toepassing is en dat geëxtrapoleerde fouten 
juist berekend zijn op basis van de bevindingen uit de deelwaarneming en zoals toegelicht in 
de verantwoording; 

8. Dat de bestuursverklaring door een bevoegd bestuurder is ondertekend.  
 
Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik 
Deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor … (naam instelling) te …( vestigingsplaats), het ZN-
expertteam en de zorgverzekeraars, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de 
werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. De rapportage mag niet aan anderen 
partijen worden verspreid, noch mag eruit worden geciteerd, of eraan worden gerefereerd, zonder 
onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  
 
 
 
(Plaats, datum)  
 
(Naam accountantskantoor)  
 
(Naam accountant) 
 
 

 
Bijlage: 
 
Gewaarmerkt Verantwoordingsdocument en bijlagen 2a en 3 Handreiking rechtmatigheidscontroles 
MSZ 2016 van … (naam instelling). 
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Bijlage 2 – Verdeling werkzaamheden 

  

Handreiking 2016

Scope werkzaamheden 
accountant*

Scope werkzaamheden 
verzekeraars

Aansluiting 
onderzoeksmassa met 

ZIS (massa A)

Gebruik grouper

Juiste verantwoording 
fouten en aansluiting 

met dossier

Uitvoering handreiking 
(alle controlepunten) en 

bepaling deelwaarnemingen 
en dossieronderbouwing

Vaststelling borging 
correctie diagnose

Beoordeling 
beschrijvingen AO/IC 

Inhoudelijke 
beoordeling toetsing 
deelwaarnemingen / 

steekproeven

Beoordeling query’s  

Review rapport van 
feitelijke bevindingen 

Mogelijke opvolging 
van bevindingen nav 
Rapport van feitelijke 

bevindingen

Rapport van 
feitelijke 

bevindingen

* voor de exacte omschrijving van de werkzaamheden verwijzen we naar het Accountantsprotocol 

Handreiking rechtmatigheidsonderzoek 2016 MSZ 

Aansluiting 
onderzoeksmassa met 

ZIS (massa B)

 


