BELEIDSREGEL CI-820

Beleidsregel palliatieve zorg Integraal Kankercentrum

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 31 (Integrale Kankercentra) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992.

b.

De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging ervan in de staatscourant na deze datum plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2004

e.

De geldigheidsduur van de goedgekeurde beleidsregel I-645 wordt hiermee gewijzigd van
onbepaald in “tot en met 31 december 2004”

f.

Deze beleidsregel kan worden
kankercentrum ".

2.

BUREAUFORMATIE PALLIATIEVE ZORG

aangehaald

als

"Beleidsregel

palliatieve

zorg

integraal

De bureauformatie palliatieve zorg van een integraal kankercentrum die maximaal in aanmerking kan
worden genomen bij de tariefbepaling bestaat uit:
– 1,0 coördinator palliatieve zorg;
– 1,0 inhoudelijke ondersteuning;
– 0,5 secretariaatsmedewerker;
– 0,2 administratieve medewerker.
Het hiervoor maximaal te aanvaarden bedrag per IKC is € 168.380.

3.

MATERIËLE KOSTEN PALLIATIEVE ZORG

3.1 Voor de materiële kosten palliatieve zorg kunnen bij het vaststellen van de aanvaardbare kosten
maximaal de volgende bedragen worden ingecalculeerd:
– per integraal kankercentrum: € 49.962
3.2 Een macrobedrag van € 1.063.000 (prijspeil 2003) is door VWS beschikbaar gesteld voor de
materiële kosten van de consultatiefunctie Palliatieve zorg. Dit bedrag is verdeeld aan de hand van
het aantal inwoners per IKC-regio met een leeftijd van 65 of hoger.
3.3 Onder materiële kosten worden voor de toepassing van deze beleidsregel verstaan:
– overige personeelskosten;
– huishoudelijke kosten;
– porti;
– kantoorkosten en drukwerk;
– contributies en vakliteratuur;
– accountants- en advieskosten;
– reis- en verblijfkosten;
– kosten wetenschappelijk werk;
– overige algemene kosten, behalve belastingen, heffingen en verzekeringen.
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4.

2

PERSONELE KOSTEN PALLIATIEVE ZORG

Een macrobedrag van € 2.600.000 (prijspeil 2003) is door VWS beschikbaar gesteld voor de
personele kosten van de consultatiefunctie Palliatieve zorg. Dit bedrag is verdeeld aan de hand van
het aantal inwoners per IKC-regio met een leeftijd van 65 of hoger.
Voor de uitbreiding van de budgetten geldt dat deze alleen wordt toegerekend als de uitbreiding
daadwerkelijk is gerealiseerd en als de ondersteuning van de palliatieve zorg voldoet aan de
minimumvereisten en uitgangspunten die zijn geformuleerd in het definitieve kabinetsstandpunt
palliatieve zorg.
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