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BELEIDSREGEL I-634
Budgettering revalidatie 2003

1.

ALGEMEEN

a.

e.
f.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A nummer 28a (revalidatie-instellingen) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (Stb.
1991, nummer 732), dat laatstelijk gewijzigd is bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527)
en bij Besluit van 5 november 2002 (Stb. 2002, 549).
Tevens is de beleidsregel van toepassing voor de revalidatieafdelingen van "Beatrixoord" te
Haren en de "Sint Maartenskliniek" te Nijmegen.
De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2003 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.
De termijn waarvoor de beleidsregel geldt: onbepaald.
De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel I-504 met betrekking tot het onderhavige
onderwerp en de hiervoor genoemde organen voor gezondheidszorg geldt, wordt hiermee
gewijzigd van "onbepaald" in "tot en met 31 december 2002".
De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn op het prijsniveau 2002.
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel budgettering revalidatie 2003".

2.

DEFINITIES

b.

c.
d.

Calculatorische capaciteit
Het aantal eenheden dat voor de bepaling van de capaciteitsgebonden kosten van een instelling in
aanmerking wordt genomen, is als volgt gedefinieerd.
Calculatorisch bed =
Aantal rerealiseerde verpleegdagen 1988 + 1989 + 1990
(3 x 0,9 x 365)
Calculatorisch poliklinische behandelcapaciteitseenheid =
Aantal gerealiseerde RDB's 1988 + 1989 + 1990
(3 x 1.200)
In de bovenstaande definitie wordt onder RDB verstaan:
een eenheid van behandeling, zoals bedoeld in het (gewijzigde) Besluit revalidatiedagbehandeling,
d.d. 7 oktober 1991, (Staatscourant 1991, nr. 102).
Opleidingsplaats
1. De opleidingsplaats is een eenheid voor de bepaling van de capaciteitsgebonden kosten voorzover
die verband houden met de opleiding van revalidatieartsen.
2. Het aantal bij de bepaling van de capaciteitsgebonden kosten in aanmerking te nemen opleidingsplaatsen wordt aangegeven door partijen in het lokaal overleg. Het niveau ultimo 1996 wordt daarbij
bepaald door de toetsing in het lokaal overleg van de inventarisatie van de opleidingscircuits.
Verpleegdag
Een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van de periode (waarin ook de Tijdelijke
Regeling Ziekenhuisverblijf van toepassing kan zijn) vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de
opname - mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur - en de dag van ontslag beide aangemerkt
worden als een in rekening te brengen kalenderdag. Niet bedoeld zijn de afwezigheidsdagen, zoals
beschreven in COTG-circulaire JM/vdH/I/89/37c, d.d. 2 november 1989.
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Revalidatiebehandeluur (RBU)
Een RBU is één uur directe activiteiten aan een revalidant, in het kader van een op te stellen (uit te
voeren) revalidatieplan.
Uitwerking definitie RBU
Directe activiteit

Een directe activiteit is een activiteit waarbij de fysieke aanwezigheid van de
revalidant noodzakelijk is voor de diagnostiek en behandeling in het kader
van het revalidatieplan.

Revalidant

Hieronder wordt het revalidatiesysteem verstaan. Dit systeem bestaat, naast
de te behandelen patiënt (revalidant), uit de externe, direct bij de zorg voor de
revalidant betrokkenen.

Revalidatieplan

Een beschrijving van de, door de revalidatiearts, in overleg met het team,
noodzakelijk geachte multidisciplinaire werkwijze. Hierin wordt aangegeven
welke discipline(s) betrokken dienen te worden bij de behandeling van de
onderzochte, of reeds in behandeling zijnde, revalidant. Aangegeven wordt
tevens de gewenste behandelvorm, de frequentie van de behandelingen, het
revalidatiedoel, de behandelprognose en indien noodzakelijk de randvoorwaarden, waarbinnen de behandelactiviteiten uitgevoerd moeten worden
(definitie uit REVIM).

Groepsbehandeling

Er is sprake van een RBU-groepsbehandeling indien het aantal revalidanten
tijdens de sessie groter is dan het aantal behandelaars.

Hoge-dwarslaesiepatiënt
De patiënt die als gevolg van een recent letsel een ruggenmergletsel heeft boven het niveau van
thorakale 6.
Ademhalingsondersteuning
Voor een orgaan voor gezondheidszorg zoals vermeld in onderdeel 1a van deze beleidsregel kunnen
de aanvaardbare kosten in het jaar t ten behoeve van de functie ademhalingsondersteuning worden
aangepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- er is sprake van een formele samenwerking met een van de vier toegelaten centra voor thuisbeademing;
- het gerealiseerde aantal verpleegdagen van patiënten met chronische ademhalingsondersteuning in
het jaar (t–1) is tenminste 660.
Indien aan deze voorwaarden is voldaan worden de aanvaardbare kosten in het jaar (t) bepaald aan
de hand van het aantal gerealiseerde verpleegdagen van patiënten met chronische ademhalingsondersteuning in het jaar (t–1).
Scholingsmiddelen
Voor initiële opleidingsfaciliteiten is een normkostenbedrag per leerling beschikbaar. Het betreft uitsluitend leerlingen die opgeleid worden via de beroepsbegeleidende leerweg. Deze duale leerweg kan
plaatsvinden via een ROC-contract of een HBO-contract of het betreft leerlingen die een bijzondere
sectorspecifieke "inservice"-opleiding volgen op het gebied van de paramedische, assisterende, verpleegkundige of verzorgende beroepen.
Voor de bepalingen van de budgetaanpassingen voor het jaar t geldt het aantal leerlingen per
1 oktober van het jaar (t–1).
3.

BUDGETBEPALING

a.

Berekening capaciteitsgebonden kosten

De in onderdeel 2 genoemde rekenkundige definities worden gehanteerd voor de bepaling van de
calculatorische capaciteit ten behoeve van de vaststelling van het normbudget ultimo 1990.
Indien in het plaatselijk overleg een wijziging ten opzichte van de capaciteit ultimo 1990 wordt overeengekomen worden de betreffende parameterwaarden, zoals opgenomen in 4, gehanteerd voor de
vaststelling van de wijziging van de aanvaardbare kosten als gevolg van de capaciteitsmutatie.
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Voor het aantal opleidingsplaatsen geldt dat bij de bepaling van de aanvaardbare kosten het aantal
opleidingsplaatsen dat in het lokaal overleg is vastgesteld in het kader van de landelijke inventarisatie
en de screening daarvan kan worden aanvaard. Mutaties ten opzichte van het aantal opleidingsplaatsen ultimo 1996 kunnen in de aanvaardbare kosten worden opgenomen indien en voorzover over
de aantallen overeenstemming bestaat tussen de instelling en lokale verzekeraars.
b. Berekening aantal RBU (revalidatiebehandeluren)
Voor zowel het aantal klinische als het aantal poliklinische RBU geldt dat een weging wordt toegepast
in verband met het onderscheid tussen individuele behandelingen en groepsbehandelingen. Van
groepsbehandeling is sprake wanneer tijdens de behandeling het aantal revalidanten groter is dan het
aantal behandelaars. Als wegingsfactor geldt:
–
voor individuele behandeling: 1
–
voor groepsbehandeling: 1,5

4.

BELEIDSREGELBEDRAGEN

Calculatorisch bed
Calculatorische poliklinische behandeleenheid
Opleidingsplaats
Verpleegdag
RBU (klinisch en poliklinisch)
Eerste onderzoek door revalidatiearts
Opname hoge-dwarslaesiepatiënt
Verpleegdag ademhalingsondersteuning
Fysiotherapie/logopedie
Extramurale enkelvoudige ergotherapie
Scholingsmiddelen per leerling
*

Loonkosten (€) Materiële kosten (€)
34.747
5.387
30.823
4.727
30.708
5.088
33,31
5,23
59,80
9,04
51,48
5.855
48,67
87%*
77,3%*
1.394

18%*
16,4%*

Percentage van de overeengekomen opbrengst

Basisbudget
Het deel van de aanvaardbare kosten 1995, zoals dat voor het jaar 1995 berekend is op basis van de
aantallen capaciteits- en productieparameter 1995, plus de in de aanvaardbare kosten 1995 opgenomen kosten voor eerste onderzoeken, opname hoge dwarslaesies en A-verrichtingen minus het na
1995 te verwerken restant van de in 1994 berekende herallocatie.
Normbudget
De uitkomst van de vermenigvuldiging van de volume-eenheden voor de relevante capaciteits- en
productieparameters in 1995 met de in onderdeel IV van de beleidsregel genoemde beleidsregelbedragen voor deze parameters.
Herallocatie
Het verschil tussen het "normbudget" en het "basisbudget".
Aanvaardbare kosten in verband met herallocatie
Met ingang van 1996 wordt de herallocatie in de aanvaardbare kosten verwerkt.
Daarbij geldt een maximale jaarlijkse aanpassing in verband met herallocatie van plus 2%, respectievelijk minus 2% van het normbudget.
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