Kan het ook met technologie die niet ouder is dan 10 jaar?
Details
Category: Pers en Wetgeving (/index.php/28-nieuws/pers-en-wetgeving)
C Published: 12 May 2009
< Hits: 15617
(/index.php/component/content/?id=70&Itemid=28)
Kan het ook met technologie die niet ouder is dan 10 jaar?
Vanaf 1 oktober 2009 dienen rusthuizen hun RIZIV facturatie niet alleen meer via papier te doen. Ze
dienen de gegevens ook via magnetische drager te verzenden. Administratieve vereenvoudiging?
Groene technologie? Kostenbesparing? ... Leve de vooruitgang!

Instructies facturatie via magnetische of elektronische drager: toepasbaar vanaf 01/10/2009
Link: www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/bill/index.htm (http://www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/bill/index.htm)
Gecoördineerde instructies (518 p): is.gd/xjjP (http://is.gd/xjjP)

Huidige situatie
Verzenden papieren facturatie

Toekomstige situatie
Verzenden papieren facturatie
Output vanuit software in een ASCII-(facturatie)bestand
Branden van het (facturatie)bestand op CDROM, per landsbond
Aanmaak extern etiket van CDROM, per landsbond
Invullen verzendingsborderel bij elke CDROM
Aangetekende verzending CDROM's + verzendingsborderellen

Houston, we got several problems!
Daar waar digitalisering aan te moedigen is, zijn we toch onaangenaam verrast door een ongeziene complexiteit van aanpak.
Waarom gemakkelijk als het moeilijk kan? Dit facturatiepakket heeft blijkbaar een omgekeerd reverse - engineering traject
gevolgd. Bovendien wordt alles in het werk gesteld om de werklast en kostprijs af te wentelen op de eindgebruikers.
Verschillende softwarefabrikanten zijn ervan overtuigd dat, ongeacht hun foutloze output, de gegevens toch foutmeldingen zullen
genereren die op hun beurt veel administratieve overlast zullen veroorzaken op de werkvloer.
De kostprijs van deze arbeidsintensieve operatie zal gedragen worden door belastingbetalers en rusthuisklanten.
Iemand stil gestaan bij de ecologische footprint van deze CDROM verspillerij? 2000 rusthuizen x (gemiddeld) 8 ziekenfondsen x 4
kwartalen = 64.000 CDROM's jaarlijks.
Iemand stil gestaan hoeveel het zal kosten om 64.000 CDROM's uit hun enveloppe te halen, in de de CDROM-lezer te schuiven
en uit te laten lezen?

Kan het anders?
Eenvoudiger zou zijn van een output bestand (.csv of xml) via een beveiligde (RIZIV-) website in te laten lezen. Het bestand bevat
per lijn: sociaal zekerheidsnummer, naam, nummer ziekenfonds, begindatum, einddatum, nomenclatuurnummer en tarief,
eventueel gevolgd door het goedkeuringsnummer van het ziekenfonds. Dat bespaart ons tegelijk van een ingave van deze
gegevens voor de berekening van het forfait.
Afhandeling van deze gegevens gebeurt door het RIZIV en de ziekenfondsen. Deze diensten worden tenslotte door burgers
vergoed om gezondheidszorg mee te faciliteren en betaalbaar te houden.
Uiteraard vervalt de verplichting tot papieren verzending tegelijk met de implementatie van deze digitale verzendmogelijkheid.

Zorgbeheerders houden handen vrij om de kwaliteit van de zorg nog verder te verbeteren en hoeven hun prijzen niet opnieuw te
verhogen.
De klanten zijn de grote winnaar van zulk een aanpak! Meer service voor minder geld!
Vraag is of de regering dit ook wil?
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