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Vouchers 2017 – Eindresultaat transitie ZIN
Geachte,
Vanaf 3 augustus 2018 kan u in de geïntegreerde registratietool (GIR) een overzicht vinden van de
zorggebonden voucherpunten per cliënt voor het afrekeningsdossier 2017. Deze punten werden
berekend rekening houdend met het persoonsvolgende budget van de cliënten op 1 januari 2018
en de besteding in de loop van 2017.
Van de vergunde zorgaanbieders wordt verwacht dat ze deze lijst consulteren en eventueel
ontbrekende cliënten toevoegen. U dient uw gegevens te bevestigen vóór 31 oktober 2018.
In bijlage van deze infonota vindt u een gedetailleerde handleiding ( Richtlijnen afrekenen vouchers
2017) en de Powerpoint presentatie van de infosessie waar de methodiek werd voorgesteld.
We vragen u uitdrukkelijk de handleiding eerst grondig door te nemen, voor u start met de
oefening.
Via mail krijgt u ook een overzicht van de opzegvergoedingen na overlijden in 2017. Deze
opzegvergoedingen zijn niet vervat in het overzicht vouchers 2017 in de GIR en worden dus nog
toegevoegd aan het totaal van zorggebonden punten 2017.
De bij de berekening gehanteerde basisbudgetten voor de transitiecliënten (budget op basis van
zorgzwaarte en zorgfrequentie op 31 december 2016) worden als geconsolideerd beschouwd. Ze
staan bij deze oefening niet meer ter discussie.
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Vanaf 22 juni 2018 zijn in de GIR geen aanpassingen voor 2017 meer mogelijk. Dit betekent dat u
geen begeleidingsovereenkomsten MFC, dag- op dagregistraties MFC, registraties RTH,
geïnterneerden en ODB meer kan wijzigen. De voucherovereenkomten voor 2017 zoals deze in de
GIR geregistreerd staan blijven behouden en kunnen niet aangepast worden aan het overzicht. Alle
gegevens 2017 blijven raadpleegbaar.
Indien u alsnog vragen heeft, kan u terecht bij onze helpdesk via transitievz@vaph.be – 02 225 86
20. Gelieve steeds uw SE nummer in het onderwerp van uw mail te vermelden. Indien u wenst,
kan u eventueel een afspraak maken om uw dossier vouchers 2017 te bespreken. Dit kan in de
periode van 1 september 2018 tot 15 oktober 2018.
In de week van 20 juli ontving u via mail een laatste overzicht van het eindresultaat van de transitie
ZIN (op basis van zorgzwaarte en zorgfrequentie op 31 december 2016). In dit overzicht vindt u de
startpositie van uw voorziening terug op 1 januari 2017. Opgelet deze cijfers zijn niet altijd de
cijfers die u in uw afrekeningsdossier 2017 zal terugvinden. U vindt hierover meer informatie op
het overzicht.

Met vriendelijke groeten,
Voor James Van Casteren
Administrateur-generaal, afwezig,

Jos Theunis
Afdelingshoofd
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