BELEIDSREGEL CU-5005

Loon- en materiële kosten intramurale
geestelijke gezondheidszorg ZVW
Kenmerk

CU-5005

1. Algemeen
Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven
bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die wordt
geleverd door gebudgetteerde zorgaanbieders die geneeskundige zorg
leveren zoals zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg die
bieden. Wat wordt verstaan onder gebudgetteerde zorgaanbieders is
bepaald in artikel 2.11 van de beleidsregel Invoering DBC's in de
geestelijke gezondheidszorg.
b. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2009 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 in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op het
loon- en prijspeil 2008.
d. De beleidsregel loon- en materiele kosten intramurale geestelijke
gezondheidszorg ZVW met nummer CA-219 eindigt op 31 december
2008.
e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Loon- en
materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZVW.

2. Loon- en materiele kosten geestelijke gezondheidszorg ZVW
2.1 Definities
De bij deze beleidsregel behorende definities zijn ondergebracht in de
separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg.
2.2 Normbedragen loon- en materiële kosten
Voor de genoemde capaciteitsparameters wordt in het budget uitgegaan
van het aantal bezette bedden en plaatsen. Voor de productieparameters
wordt in het budget vooraf uitgegaan van de productieafspraak die
partijen (instelling en de verzekeraars die, op grond van het
representatiemodel van Zorgverzekeraars Nederland, daartoe zijn
aangewezen) hebben gemaakt. Hierop wordt nagecalculeerd. Zie
hiervoor hoofdstuk 3.
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Loonkosten

Materiële kosten

Per bezet bed
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-voor alcohol- en/of drugsverslaafden

16.106,33

4.451,84

51.589,59

3.486,53

-voor kinderen en jeugdigen:
• ZIZ-bedden (zeer intensieve zorg)
• BOPZ-bedden (bijzondere opnemingen
psychiatrische
ziekenhuizen)

25.648,75

3.486,53

18.652,72

3.486,53

-voor volwassenen en ouderen

16.209,81

2.863,42

-voor herstellingsoord functie

15.280,29

2.863,42

• 0 t/m 55 bedden

35.851,46

5.731,29

• vanaf 56 bedden

23.194,64

5.731,29

21.414,57

3.416,68

52.705,70

3.322,52

• overige bedden voor kinderen en jeugdigen

1

-voor forensische psychiatrie 2:
• forensisch psychiatrische klinieken

• voor forensisch psychiatrische afdelingen
- voor klinisch intensieve behandeling
1

ook van toepassing op klinische psychotherapie voor kinderen en jeugdigen en

op klinische gezinsbehandeling.

Loonkosten

Materiële kosten

Per eerste opname

2

Pagina

-

voor alcohol- en/of drugsverslaafden

329,72

0,00

-

voor kinderen en jeugdigen

329,72

0,00

-

voor volwassenen en ouderen

929,41

0,00

-

voor forensisch psychiatrische klinieken

2.689,07

0,00

-

voor forensisch psychiatrische afdelingen

1.299,72

0,00

2
2

niet van toepassing op forensische psychiatrie met een strafrechtelijke titel.
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Loonkosten

Materiële
kosten

Per verpleegdag
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden:
A.1.1 groepsgewijze behandeling met beperkte begeleiding

57,93

13,93

A.1.2 groepsgewijze behandeling met volledige begeleiding

73,35

13,93

A.1.3 individuele behandeling met beperkte begeleiding

99,24

13,93

A.1.4 individuele behandeling met volledige begeleiding

108,64

13,93

bescherming

150,19

13,93

A.1.6 crisisinterventie

207,85

13,93

130,79

13,93

bescherming

184,39

13,93

K.1.3 stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding

164,98

13,93

218,54

13,93

221,64

13,93

286,24

13,93

V.1.1 klinische kortdurende zorg met beperkte begeleiding

75,70

12,56

V.1.2 klinische kortdurende zorg met volledige begeleiding

108,32

12,56

174,29

12,56

A.1.5 behandeling met continue tot zeer intensieve

-voor kinderen en jeugdigen:
K.1.1 behandeling met beperkte tot volledige begeleiding

1

K.1.2 behandeling met continue tot zeer intensieve

K.1.4 stabilisatie met continue tot zeer intensieve
bescherming
K.1.5 zeer intensieve behandeling met beperkte tot
volledige
begeleiding

2

K.1.6 zeer intensieve behandeling met continue tot zeer
intensieve bescherming
-voor volwassenen en ouderen:

V.1.3 klinische kortdurende zorg met intensieve
begeleiding/bescherming
V.1.4 herstellingsoordfunctie

34,42

6,80

V.2.1 structuurbiedend met beperkte begeleiding

33,13

12,56

V.2.2 structuurbiedend met volledige begeleiding

89,77

12,56

V.2.3 veranderingsgericht met beperkte begeleiding

53,73

12,56

V.2.4 veranderingsgericht met intensieve begeleiding

99,44

12,56

144,63

12,56

F1.1 resocialisatie FPA

187,26

13,69

F1.2 behandeling FPA

250,58

13,69

F1.3 long stay (basis) FPK

190,72

13,69

F1.4 long stay (intensief) FPK

291,70

13,69

F1.5 resocialisatie FPK

247,98

13,69

F1.6 behandeling FPK

316,07

13,69

-voor klinisch intensieve behandeling

301,71

13,69

V.2.5 crisisbehandeling met intensieve
begeleiding/bescherming

3

-voor forensische psychiatrie

1

4

ook van toepassing op klinische psychotherapie voor kinderen en jeugdigen en

op klinische gezinsbehandeling
2
de productie klinische orthopsychiatrie dient gescoord te worden onder K.1.5,
daarnaast geldt een toeslag van € 13.963,- per bed kinderen en jeugdigen.
ook van toepassing op de woon/werkvoorzieningen voor volwassen autisten

3
4

niet van toepassing op forensische psychiatrie met een strafrechtelijke titel.
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Loonkosten

Materiële kosten

- per bezette plaats kleinschalig wonen:
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• individueel verblijf licht

6.436,63

3.558,98

• kleinschalig groepsverblijf licht

6.436,63

2.911,32

• kleinschalig verblijf zwaar

6.436,63

3.164,14

• VZ2.1 structuur biedend met beperkte begeleiding

23,37

8,99

• VZ2.2 structuur biedend met volledige begeleiding

69,37

8,99

• VZ2.3 veranderingsgericht met beperkte begeleiding

34,71

8,99

• VZ2.4 veranderingsgericht met volledige begeleiding

78,50

8,99

108,46

8,99

- per verzorgingsdag:

• VZ2.5 jeugdigen in RIBW's
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Kosten opleiding tot verpleegkundige (scholingsmiddelen)
Voor de facilitering van initiële opleidingsfaciliteiten voor
verpleegkundigen is er een loonkostenbedrag per leerling beschikbaar
van € 4.256,94. Hiervoor komen uitsluitend leerlingen in aanmerking die
opgeleid worden via de beroepsbegeleidende leerweg. Deze duale
leerweg kan plaatsvinden via een ROC-contract, 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. Als peildatum voor de
bepaling van het aantal leerlingen voor het jaar 2009 geldt de in de
rekenstaat opgenomen stand ultimo 2008. In 2009 kan niet meer op dit
aantal worden gemuteerd. Bij invoering van bekostiging in DBC’s komt
de vergoedingsregeling uit deze beleidsregel te vervallen.
Definitie loon- en materiële kosten
Onder loonkosten dient in dit verband te worden verstaan de bruto
salariskosten, onregelmatigheidstoeslag, overwerktoeslag,
vakantietoeslag, wettelijke sociale lasten, pensioenpremie en suppleties
die voortvloeien uit de geldende rechtspositie regeling (onder andere
kosten van wachtgelden, kosten van functioneel leeftijdsontslag)
De bruto salariskosten hebben betrekking op het totale personeel
(directie, administratie, civiele dienst, onderhoudspersoneel, directpatiëntgebonden personeel, geestelijke verzorging, opleidingspersoneel
en overig personeel).
De loonkosten hebben eveneens betrekking op de kosten van personeel
niet in loondienst en diensten van derden
Onder materiële kosten dient in dit verband te worden verstaan de
kosten ressorterend onder de rekeningnummers 423 t/m 472 van het
Prismant-rekeningschema van zorginstellingen, met uitzondering van
onroerendgoedbelasting en milieuheffingen.
Kleinschalig wonen: De aanvaardbare onderhouds- en energiekosten en
dergelijke voorzieningen die vallen onder de regeling kleinschalig wonen
worden bepaald op grond van de Beleidsregel kleinschalig wonen.
2.3 Energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffingen
Voor energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffing wordt in
het budget van ggz aanbieders een bedrag opgenomen van € 21,14 per
normatieve vierkante meter. Dit met uitzondering van de m2 met
betrekking tot de plaatsen kleinschalig wonen. Voor de berekening van
het in te calculeren bedrag wordt uitgegaan van dezelfde normatieve
grootte van het vloeroppervlak als wordt toegepast bij de Beleidsregel
instandhoudingsinvesteringen op het onderdeel jaarlijkse
instandhoudingsinvesteringen.
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Als uitzondering hierop gaan mutaties in het normatieve vloeroppervlak
niet per de eerstvolgende 1 januari in, maar op de mutatiedatum.
Voor energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffing voor ggzinstellingen met betrekking tot plaatsen kleinschalig wonen wordt in het
budget per bezette plaats kleinschalig wonen een bedrag opgenomen
van € 1.405,06 voor individueel verblijf licht, € 968,27 voor kleinschalig
groepsverblijf licht en € 1.138,25 voor kleinschalig verblijf zwaar. Deze
kosten behoren tot de huisvestingskosten van kleinschalig wonen (zie
beleidsregel kleinschalig wonen)
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2.4 Onderhoud
In onderdeel 2.2. zijn onder de loon- en materiële kosten de volgende
bedragen opgenomen voor onderhoudskosten.
Loonkosten

Materiële

Totaal

kosten
Per bezet bed
-

voor alcohol- en/of drugsverslaafden

2.259,47

929,16

3.188,63

-

voor kinderen en jeugdigen

2.259,47

929,16

3.188,63

-

voor volwassenen en ouderen

2.413,30

952,63

3.365,93

Materiële kosten
Per bezette plaats kleinschalig wonen
-

individueel verblijf licht

2.083,93

-

kleinschalig groepsverblijf licht

1.436,26

-

kleinschalig verblijf zwaar

1.689,08

Deze onderhoudskosten behoren tot de huisvestingskosten van
kleinschalig wonen (zie beleidsregel kleinschalig wonen).
Onder onderhoudskosten dient in dit verband te worden verstaan:
1. de loonkosten van het personeel van de technische en agrarische
dienst;
2. de exploitatielasten, voorzover deze worden geboekt onder
rekeningnummer 471: onderhoud terreinen, gebouwen en installaties.
3. Nacalculatie op basis van gerealiseerde productie
Op de afgesproken productie wordt volledig nagecalculeerd op basis van
de gerealiseerde productie, waarbij het totaalbedrag van de
gehonoreerde productieafspraak de bovengrens is. Hierbinnen is
substitutie tussen prestaties alleen toegestaan indien daaromtrent een
tweezijdig verzoek wordt ingediend. Overproductie is uitsluitend
aanvaardbaar voor zover de verzekeraars aangewezen op grond van het
representatiemodel van Zorgverzekeraars Nederland, daarmee
instemmen.

