BELEIDSREGEL III-883
Bijlage 1 bij
circulaire GVER/masr/III/04/GHZ-08c
Toeslag extreme zorgbehoefte

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 10 (én toegelaten voor behandeling en verblijf voor verzekerden met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992
(Stb. 1991, 732) dat laatstelijk is gewijzigd 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 toeslag extreme zorgbehoefte'.

2.

TOESLAG EXTREME ZORGBEHOEFTE

2.1 De zorgaanbieder kan gezamenlijk met het aangegeven zorgkantoor een verzoek indienen voor
verwerking in het budget van een toeslag voor personen met een extreme zorgbehoefte. Eenzijdige
verzoeken zullen zonder inhoudelijk oordeel worden afgewezen.
2.2 Bij extreme zorgbehoefte gaat het om personen aan wie voor een bedrag van meer dan
1
€ 150.000 per jaar aan zorg wordt geleverd. De toegekende toeslag dient ter dekking van de kosten
die boven dit bedrag uitstijgen.
2.3 Het verzoek dient te bevatten:
a. een onderbouwd individueel zorgplan;
b. een positief advies van de Centra voor Consultatie en Expertise (CCE). Het advies van de CCE is
zodanig dat de omvang van de gemiddelde zorg, uitgesplitst naar AWBZ-functiegerichte termen en
klassen, kan worden vastgesteld.
Indien niet aan beide eisen wordt voldaan wordt het verzoek afgewezen.
2.4 Om dubbele bekostiging te voorkomen dient een eventuele subsidie die in het kader van
paragraaf 2.4.3 van de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet is verleend voor de uitvoering
van het zorgplan verrekend te worden met de toegekende toeslag.
2.5 De toegekende toeslag komt te vervallen zodra het individuele zorgplan als zodanig niet meer van
toepassing is.
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Als uitgangspunt worden de kostprijzen voor de AWBZ-functies genomen op basis van de best-practices van
onafhankelijk benchmarkonderzoek .

