Behoort bij circulaire Care/V&V/08/16c

BELEIDSREGEL CA-278
Extra middelen verpleeghuiszorg 2008
Kenmerk

CA-278

1. Algemeen
a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als
omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn
toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging,
ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en verblijf als
omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ voor verzekerden
met een somatische dan wel psychogeriatrische aandoening of
beperking en/of voor verzekerden met een psychosociaal probleem.
b. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2008 en werkt terug tot
die datum indien de mededeling in de Staatscourant dat de
beleidsregel bij de NZa ter inzage ligt na deze datum plaatsvindt.
c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt, loopt tot en met
31 december 2008.

d. Deze beleidsregel wordt aangehaald als 'Beleidsregel Extra middelen
verpleeghuiszorg 2008'.

2. Extra middelen verpleeghuiszorg
In deze beleidsregel wordt aangegeven hoe de middelen, die beschikbaar
zijn gesteld voor een verhoging van de kwaliteit van verpleeghuiszorg, in
2008 incidenteel worden verdeeld.

3. Verdeling extra middelen in 2008
De extra middelen in 2008 worden incidenteel verdeeld door een bedrag
per dag toe te kennen over de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 5, 6, 7, 8,
9 en 10 voor verpleging en verzorging, én over de ZZP’s voor de
geestelijke gezondheidszorg en voor de gehandicaptenzorg die hoger zijn
dan de prijs voor ZZP 5 voor de verpleging en verzorging. De verdeling
bestaat uit twee tranches in 2008. De eerste tranche gaat om de ZZPdagen na verwerking van eenzijdig en tweezijdig ondertekende ZZPopgaven van 31 maart 2008. Op basis van deze ZZP-opgaven wordt
75% van de berekende extra middelen toegekend. De tweede tranche
verdeeld de overige 25% van de middelen middels dezelfde systematiek
op basis van de tweezijdig ondertekende ZZP-opgaven van 15 oktober
2008.
De extra middelen worden onderverdeeld in een deel gekoppeld aan het
aantal ZZP-dagen inclusief behandeling en een deel gekoppeld aan het
aantal ZZP-dagen exclusief behandeling. De middelen bestemd voor de
ZZP-dagen exclusief behandeling gedeeld door het totaal aantal ZZPdagen exclusief behandeling resulteert in een bedrag per ZZP-dag
exclusief behandeling (zie onderdeel 4 voor berekening).

Bij de verdeling van de middelen bestemd voor het aantal ZZP-dagen
inclusief behandeling wordt rekening gehouden met de huidige
verpleeghuistoeslagen. De hoogte van het bedrag per ZZP-dag is dan
afhankelijk van de verpleeghuistoeslagen die een zorgaanbieder
ontvangt voor specifieke cliëntgroepen volgens bestaande beleidsregels.
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Het betreft:
– de toeslag voor CVA-patiënten uit de beleidsregel Personeelskosten
(CA-235);
– de toeslag voor palliatief terminale zorg uit de beleidsregel Palliatief
terminale zorg (CA-232);
– alle toeslagen uit de beleidsregel Zorgzwaartetoeslag (CA-236).
Het totaal bedrag aan verpleeghuistoeslagen die een zorgaanbieder op
grond van genoemde beleidsregels ontvangt, wordt gedeeld door het
aantal ZZP-dagen. Dit resulteert in een gemiddelde verpleeghuistoeslag
per ZZP-dag. De middelen worden ingezet om de gemiddelde
verpleeghuistoeslag per ZZP-dag te verhogen tot een normbedrag.
Zorgaanbieders die deze norm reeds ontvangen, krijgen geen extra
middelen. De toeslag per zorgaanbieder wordt door de NZa berekend en
vastgesteld, zoals beschreven in onderdeel 4.

4. Methodiek vaststellen extra middelen zorgaanbieder 2008
De NZa verwerkt de extra middelen op basis van onderstaande
berekening ambtshalve in de budgetten van de betreffende
zorgaanbieders.

Stap 1:
Extra middelen 2008 ZZP-dagen
1a) Extra middelen ZZP-dagen exclusief behandeling: € 66 miljoen =
Totaal extra middelen 2008 € 245,5 miljoen
Totaal aantal ZZP-dagen 5 t/m 10VV+GGZ+GHZ1

* ZZP-dagen exclusief behandeling

1b) Extra middelen ZZP-dagen inclusief behandeling: € 179 miljoen =
Totaal extra middelen 2008 € 245,5 miljoen
Totaal aantal ZZP-dagen 5 t/m 10VV+GGZ+GHZ1

* ZZP-dagen inclusief behandeling

Stap 2: eerste tranche
2a) Extra middelen voor zorgaanbieders toegelaten voor verblijf:
€ 66 miljoen x 75% = € 50 miljoen
Norm per dag:
€ 50 miljoen
Totaal aantal ZZP-dagen 5 t/m 10VV+GGZ+GHZ1 exclusief behandeling
2b) Extra middelen voor zorgaanbieders toegelaten voor verblijf en
behandeling:
€ 179 miljoen x 75% = € 134 miljoen

1

ZZP-dagen voor de GGZ en GHZ, waarvan de prijs hoger is dan van ZZP 5 voor de
verpleging en verzorging.

Norm per dag:
Totaal aantal ZZP-dagen 5 t/m 10VV + GGZ + GHZ1 inclusief
behandeling van aanbieder X * ( € norm – gemiddelde
verpleeghuistoeslag per ZZP-dag 5 t/m 10VV + GGZ + GHZ1 inclusief
behandeling van zorgaanbieder X)
Waarbij geldt: ∑ extra middelen plaatsen inclusief behandeling van alle
zorgaanbieders = € 134 miljoen

Stap 3: tweede tranche
3a) Extra middelen voor zorgaanbieders toegelaten voor verblijf:
€ 66 miljoen x 25% = € 16 miljoen
Norm per dag:
€ 16 miljoen
Totaal aantal ZZP-dagen 5 t/m 10VV+GGZ+GHZ1 exclusief behandeling
3b) Extra middelen voor zorgaanbieders toegelaten voor verblijf en
behandeling:
€ 179 miljoen x 25% = € 45 miljoen
Norm per dag:
Totaal aantal ZZP-dagen 5 t/m 10VV + GGZ + GHZ1 inclusief
behandeling van aanbieder X * ( € norm – gemiddelde
verpleeghuistoeslag per ZZP-dag 5 t/m 10VV + GGZ + GHZ1 inclusief
behandeling van zorgaanbieder X)
Waarbij geldt: ∑ extra middelen plaatsen inclusief behandeling van alle
zorgaanbieders = € 45 miljoen

1

ZZP-dagen voor de GGZ en GHZ, waarvan de prijs hoger is dan van ZZP 5 voor de
verpleging en verzorging.

Kenmerk

CA-278
Pagina

3 van 3

