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Op 30 april 2019 heeft Vintura geconstateerd dat de berekeningen voor de landelijke

behandelindex correct zijn uitgevoerd door Vektis en dat de hiervoor benodigde aangeleverde
gegevens van Zilveren Kruis, De Frieslan dTorgverzekeraar, VGZ, CZ, Menzis, Eno en Zorg en
Zekerheid op een juiste manier zijn berekend en gebruikt.

Vintura heeft hiervoor de volgende toetsing uitgevoerd op de toegepaste selecties en índeling
in mandjes en de rekenmethodiek, aan de hand van de Toelichting Rekenmethodiek landelijke
behandelindex fysiotherapie d.d. L9 december 2OL8.
lnhoud toets¡ng

Resultaat

Op de brongegevens zijn bij alle bovengenoemde verzekeraars de juiste selecties
toegepast, zoals vermeld in de Toelichting Rekenmethodiek.l
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De gehanteerde definities en criteria voor indeling van declaratierecords in mandjes
komen bij alle bovengenoemde Zorgverzekeraars overeen met de afgesproken
definities en criteria zoals vermeld in de Toelichting Rekenmethodiek.
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De bestanden aangeleverd door zorgverzekeraars zijn juist en volledig meegenomen
door Vektis in de berekening van de landelijke behandelindex.

V

De berekening van de behandelindex, standaarddeviatie en correctiefactor komen
overeen met de stappen zoals beschreven in de Toelichting Rekenmethodiek.

V

De resultaten van de empirische toets op een dummydataset komen overeen met de
resultaten van Vintura.
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Bij de toetsing d¡e ¡s u¡tgevoerd ¡s b¡j deze volidot¡e ook de (bewerkingen op) brongegevens b¡j de ind¡v¡duele verzekeroors meegenomen
Voor zeet kle¡n dantal verzekerden b¡j Eno (4) en Zorg en Zekerheid (17) is n¡et met zekerhe¡d vost te stellen oÍ de ju¡ste grondslog ¡s toegekend.
De ¡mpoct h¡etvon op de landel¡jke behondel¡ndex ¡s verwaarloosbaqr.
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Voor klein oontol records b¡j Eno (L54 records) ¡s n¡et met zekerhe¡d vost te stellen ol d¡t hondmot¡g inged¡ende records zijn, woor mogel¡jk onju¡stheden ¡n voor kunnen
komen. De împoct hiervon op de londelijke behandelindex îs verwoorloosbaor.
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