
 

 
MEER WETEN? 
Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op via 

info@quattri.nl of bel ons 030 – 68 75 992 
Voor meer informatie bezoek onze website; www.quattri.nl 

 

 

ONLINE KENNISSESSIE ZORG-ADMINISTRATIE 

JAARAFSLUITING 2022 EN -OPSTART 2023 

 

WAT BRENGT 2023 ONS? 
 

Wat gaat er veranderen in wet- en regelgeving? Hoe kan de organisatie de 

zorgadministratie over 2022 goed afsluiten en 2023 goed beginnen? Wil je hier meer 

over weten en van gedachten wisselen? Sluit dan aan bij de online kennissessie 

Jaarafsluiting en -opstart.  

 

Wat bespreken we in 1 middag? 

• Veranderingen in wet- en regelgeving in 2023 ten opzichte van 2022;  

• Welke handvatten er zijn om dit succesvol op te pakken binnen de eigen 

organisatie; 

• Release van de berichtenstandaard  iWlz2.4, iJw3.2, iWmo3.2, nieuwe bekostiging 

wijkverpleging en overige wet- en regelgeving; 

• Terugkerende zaken bij een jaarafsluiting zoals vakantie saldi, feestdagen 

invoeren en tariefwijzigingen.  

Na afloop van de kennissessie krijg je van ons een overzicht toegestuurd van de 

besproken wijzigingen inclusief hyperlinks naar de bronnen. 

Voor wie? 

De kennissessie is bedoeld voor functioneel applicatiebeheerders en andere 

professionals betrokken bij de facturatie en declaratie, maar andere geïnteresseerden 

zijn natuurlijk ook van harte welkom. Weet je niet zeker of de kennissessie iets voor 

jou is? Neem dan gerust contact met ons op. 

Online 

De kennissessie zal online gegeven worden. Na de kennissessies is er ruimte voor 

onderlinge afstemming en kunnen er aan consultants van Quattri korte (inhoudelijke) 

vragen gesteld worden.  

Wanneer 

Deze kennissessie wordt 4 keer georganiseerd op de volgende data: 

• Maandag 28 november 2022 van 13.30 uur tot 16.00 uur 

• Woensdag 30 november 2022 van 13.30 uur tot 16.00 uur 

• Dinsdag 6 december 2022 van 13.30 uur tot 16.00 uur 

• Donderdag 8 december 2022 van 13.30 uur tot 16.00 uur 

Per sessie is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
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Kosten 

De kosten bedragen € 100,- p.p. exclusief BTW. 

Schrijf je direct in via het inschrijfformulier op de website  

 

Uiterlijk ontvang je in de loop van de ochtend op de door jou opgegeven dag de link 

naar de besloten online sessie. 

 

We zien je graag online! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quattri.nl/trainingen/kennissessie-jaarafsluiting-en-opstart-2021-2022/

