BELEIDSREGEL CA-15
Behoort bij circulaire CARE/AWBZ/05/04c
Experiment screen to screen zorg

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummer 10 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 en op de
ziektekostenverzekeraars, als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub e WTG.

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2005 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van deze beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt, loopt tot en met 30 juni 2010.

d.

De beleidsregel kan worden aangehaald als ' Beleidsregel experiment screen to screen zorg'.

2.

BEPALINGEN

2.1

Deze beleidsregel geldt voor instellingen die:
a. zich voor 22 mei 2005 hebben aangemeld voor deelname aan het experiment screen to
screen;
b. deelnemen aan de monitor inzake screen to screen zorg uitgevoerd door Nivel of Prismant;
c. op 22 mei 2005 screen to screen zorg leveren;
d. voldoen aan de onderdelen a tot en met c en met het zorgkantoor een gezamenlijk verzoek
om deelname aan het experiment hebben ingediend bij CTG/ZAio.
Alle voor de instellingen geldende beleidsregels gelden onverkort, tenzij in deze specifieke
beleidsregel anders is bepaald.
2.2 Op het experiment is de prestatiebeschrijving screen to screen zorgverlening zoals opgenomen
in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen extramurale zorgprestaties(II-730/III-930) van toepassing.
Op het experiment is de tariefsoort 'verpleging basis (H104)' zoals opgenomen in de Beleidsregel II734/III-933 extramurale zorg van toepassing.
2.3 Het experiment beoogt:
–
het ontwikkelen van een bekostigingssystematiek die het mogelijk maakt om technologische
alternatieven voor reguliere zorg in te zetten;
–
het verwerven van inzicht in de besparingen die gerealiseerd kunnen worden met behulp van de
inzet van technologie in de zorg.
2.4 Onrechtmatig gebruik experiment
Indien CTG/ZAio onrechtmatig gebruik van het experiment constateert, zal CTG/ZAio besluiten op
welke wijze de gevolgen van het onrechtmatig gebruik na stopzetting van het experiment zullen
worden gecorrigeerd.
2.5 Declaratiebepaling
Naast de in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen extramurale zorgprestaties opgenomen screen to
screen contacten mogen bovengenoemde instellingen, voor een op screen to screen contacten
aangesloten cliënt 4 uur per maand tegen het tarief verpleging basis (H104) zoals overeengekomen
bij de productieafspraken van het jaar t, declareren.
Deze cliënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
– de cliënt heeft een indicatie voor verpleging en
–
de cliënt heeft een ernstige chronische ziekte en
–
heeft meerdere keren per week verpleging nodig en
–
regelmatig contact tussen zorgverlener en cliënt is noodzakelijk en
–
de cliënt is niet opgenomen in een voor de functie verblijf toegelaten instelling.
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Het screen to screen contact is bedoeld voor advisering van activiteiten de liggen op het vlak van
verpleging, persoonlijke verzorging, activerende begeleiding en ondersteunende begeleiding.
2.6 Monitoring
CTG/ZAio meet en toetst tussentijds of het experiment blijvend voldoet aan de in artikel 2 van de
Beleidsregel algemene bepalingen experimenten genoemde eisen.
2.7 Evaluatie
Na een half jaar evalueert CTG/ZAio het experiment. Het experiment zal worden geëvalueerd op de
aspecten zoals genoemd in artikelen 2.3 tot en met 2.6.
2.8 Indien de inhoud van het experiment na evaluatie algemene gelding krijgt zal er sprake zijn van
een gelijke uitgangspositie van instellingen.
2.9 Beëindiging van het experiment (anders dan in 2.4 bedoeld)
Het experiment eindigt wanneer CTG/Zaio besluit het experiment op basis van artikel 7.1 van de
Beleidsregel algemene bepalingen experimenten te beëindigen of met het verstrijken van de
geldigheidsduur van deze beleidsregel.
Over de afwikkeling van lopende financiële verplichtingen die voortvloeien uit het experiment en die
zich uitstrekken tot de periode na het experiment vindt tijdig overleg plaats tussen de instellingen, de
betrokken zorgkantoren en CTG/ZAio.
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