BELEIDSREGEL II-578
Bijlage bij circulaire SM/ih/II/145/03/3c
Intramurale zorgproducten verzorgingshuizen

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg, als vermeld in artikel
1, onder A. nummer 12a van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (Stb. 1991, 732), laatstelijk
gewijzigd bij Besluit van 18 oktober 2001 (Stb. 2001, 525).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2003 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: onbepaald.

d.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2002 en de voorschotpercentages 2003.

e.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel intramurale zorgproducten
verzorgingshuizen'.

2.

INTRAMURALE ZORGPRODUCTEN VERZORGINGSHUIZEN

De aanvaardbare kosten voor intramurale zorgproducten worden gevormd door volume- en
prijsafspraken over de onder 2.2 opgenomen concrete producten.
2.1 Voorwaarden
De productieafspraak dient aan de volgende criteria te voldoen:
a. Tussen zorgaanbieder en het aangewezen zorgkantoor bestaat overeenstemming. Dit betekent
dat eenzijdige vaststellingsverzoeken zonder inhoudelijk oordeel worden afgewezen.
b. De volume- en prijsafspraak wordt gemaakt voor de productieparameters zoals genoemd in
onderdeel 2.2. van de beleidsregel.
2.2 Maximale prijs en productdefinities
De maximale prijs die voor een product kan worden afgesproken is gelijk aan de beleidsregelwaarde.
Code Producten
kdv
nv
vdv

Maximale beleidsregel waarde

kortdurend verblijf
nachtverzorging
verzorging duurzaam verblijf

€ 71,10
€ 37,50
€ 55,90

dag
nacht
dag

Product

Globale beschrijving

Specificatie

Kortdurend

Kortdurend verblijf is een vorm van verzorging die o.a. geleverd
wordt in het kader van het ondersteunen van de mantelzorg
danwel de overbrugging van een periode tot een definitieve
intramurale opname.

1.
2.
3.

Onder kortdurend verblijf wordt verstaan het gedurende een
periode van maximaal zes weken verlenen van 24-uursopvang

4.

verblijf

Eenheden

intake
lichamelijke verzorging
hulp bij het gebruik van
lichaamsondersteunende
hulpmiddelen
hulp bij beweging en
houding
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Product

Globale beschrijving

Specificatie

en beschikbaarheid van zorg binnen de muren van een
verzorgingshuis.

5.
6.

Functieniveau:
verzorgende AG/IG (kwaliteitsniveau 3)/ activiteitenbegeleider
(MBO-niveau)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nachtverzorging

Nachtverzorging is een vorm van verzorging die o.a. geleverd
wordt in het kader van de ondersteuning van de thuissituatie,
danwel de overbrugging van een periode tot een definitieve
intramurale opname.

1.
2.
3.
4.

Onder nachtverzorging wordt verstaan het gedurende de nacht
bieden van een veilig logeeradres (in een periode gelegen van
21.00 's avonds en 08.00 uur van de daaropvolgende morgen).

5.
6.

hulp bij eten en drinken
medicijnen klaarzetten en
toedienen
schoonmaakwerkzaamheden
verzorging textiel
psychosociale begeleiding
slaap- en waakdiensten
controle lichaamsfuncties
ondersteuning bij
uitscheiding
decubitus preventie
maaltijdverzorging
zorgcoördinatie
voorlichting en preventie
intake
lichamelijke verzorging
hulp bij eten en drinken
medicijnen klaarzetten en
toedienen
maaltijdverzorging
het ter beschikking stellen
van een verblijf- en
rustruimte

Functieniveau:
verzorgende (kwaliteitsniveau 3)

2.5 Nacalculatie op volumeafspraken
2.5a Bij de nacalculatie dient de instelling het gerealiseerde productievolume te specificeren in dagen
en nachten per product.
2.5b Op de volumeafspraak gebaseerd op onderdeel 2.1 wordt nagecalculeerd.
Indien het totaal van het werkelijke volume vermenigvuldigd met de goedgekeurde tarieven lager is
dan het totaal van het afgesproken volume vermenigvuldigd met de goedgekeurde tarieven worden de
aanvaardbare kosten 2003 voor het berekende verschil gecorrigeerd.
Indien het totaal van het werkelijke volume vermenigvuldigd met de goedgekeurde tarieven hoger is
dan het totaal van het afgesproken volume vermenigvuldigd met de goedgekeurde tarieven worden de
aanvaardbare kosten 2003 met maximaal dit verschil verhoogd, wanneer de instelling gezamenlijk
met het aangewezen zorgkantoor om positieve nacalculatie verzoekt. Eenzijdige verzoeken tot
positieve nacalculatie zullen zonder inhoudelijk oordeel worden afgewezen.

eh/19 februari 2003
w:\seck2\word\beleidsregel\nummer\578.doc

