BELEIDSREGEL III-915

Bijlage 7 bij circulaire
ECAO/masr/III/04GHZ/09c
Prestatiebeschrijvingen intramurale zorg

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummers 10 (én toegelaten voor verblijf voor verzekerden met een verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke handicap) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (1991, Stb.732),
dat laatstelijk gewijzigd is bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van
5 november 2002 (Stb. 2002, 549).

b.

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

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel prestatiebeschrijvingen intramurale
zorg'.

2.

PRESTATIEBESCHRIJVINGEN INTRAMURALE ZORG

2.1 Voor instellingen als bedoeld in artikel 1 onder a én niet toegelaten voor de functie
behandeling gelden de volgende prestatiebeschrijvingen:
Prestatie

Globale beschrijving

Verpleegdag
exclusief
behandeling

Een verpleegdag exclusief behandeling is iedere dag vanaf het moment van inschrijving van de bewoner in de
AWBZ-instelling tot het moment van uitschrijving uit de AWBZ-instelling.
Het aantal verpleegdagen per bewoner per jaar bedraagt maximaal 365. In een schrikkeljaar bedraagt dit
aantal 366.

2.2 Voor instellingen als bedoeld in artikel 1 onder a én toegelaten voor de functie behandeling
gelden de volgende prestatiebeschrijvingen:
Prestatie

Globale beschrijving

Verpleegdag
inclusief
behandeling

Een verpleegdag inclusief behandeling is iedere dag waarop een bij de AWBZ-instelling ingeschreven
bewoner in de instelling aanwezig is. Tijdelijke afwezigheid van de bewoner tot een maximum van 14
etmalen per keer (te beginnen op de eerste dag na vertrek uit de instelling) wordt – behoudens afwezigheid
wegens opname in een ziekenhuis- tevens als verpleegdag(en) aangemerkt.
De maximale afwezigheidstermijn van 14 etmalen geldt niet voor bewoners die als leerlingen aan een school
of cursus voor dagonderwijs staan ingeschreven (en dit onderwijs daadwerkelijk volgen). Voor deze
bewoners zal het maximum gelijk zijn aan de wettelijke vakantieduur.
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