Bijlage 6 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c

BELEIDSREGEL CA-430
Experimenten in het kader van het
Transitieprogramma Langdurige Zorg
(TPLZ–experimenten)

Kenmerk

CA-430

1.

Algemeen

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1,
sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) die
onderdeel uitmaakt van een TPLZ-experiment waarvan de minister
expliciet heeft besloten dat voor die zorg uit dat experiment deze
beleidsregel van toepassing is.

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2011. Indien de
Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20,
tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010,
treedt de beleidsregel in werking met ingang van de tweede dag na
de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt, loopt tot en met
31 december 2011.

d.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel TPLZ
experimenten’.

e.

De Beleidsregel Experimenten in het kader van Transitieprogramma
Langdurige Zorg (TPLZ-experimenten) met nummer CA-358 eindigt
op 31 december 2010.

f.

Op grond van artikel 57, vijfde lid, Wmg stelt de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) de prestatiebeschrijving ambtshalve vast.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

Prestatie TPLZ experiment
De prestatie ‘TPLZ-experiment’ is een experiment binnen het
Transitieprogramma Langdurige Zorg. Hierbij geldt dat het
experiment:
een looptijd heeft van maximaal drie jaar en eindigt uiterlijk op
31 december 2011;
gericht is op het bevorderen van de houdbaarheid van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten of op het helpen voldoen aan de
toenemende zorgvraag, op een zodanige wijze dat de hele sector
langdurige zorg de daarbij opgedane kennis en ervaring kan
toepassen;
naar gelang zijn doelstelling beperkt is tot één specifieke
patiëntengroep, één of meerdere zorgaanbieders, één of meerdere
ziektekostenverzekeraars dan wel een of meerdere regio’s;
niet als gevolg heeft dat zorg waarvoor een tarief als bedoeld in
artikel 57, vierde lid, onder a en b, van de wet in rekening wordt
gebracht, zorg wordt waarvoor een tarief als bedoeld in artikel 57,
vierde lid, onder c, van de wet in rekening kan worden gebracht;
is vastgelegd in een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.3 van deze
beleidsregel;

6. als TPLZ-experiment is aangewezen door de minister bij besluit op
grond van artikel 3, eerste lid. Tevens kan het experiment door hem
of haar worden gewijzigd en beëindigd.
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3.

Tarief

Voor TPLZ-experimenten geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 57,
vierde lid, onder c Wmg.

4.

Algemene voorwaarden

4.1 De minister wijst TPLZ experimenten aan en hij/zij kan een
experiment eindigen of wijzigen.
4.2 Voordat zorgaanbieders en zorgkantoren de prestatie TPLZexperimenten in rekening brengen of vergoeden, dienen zij het
kortdurend kleinschalig experiment aan te melden bij de NZa voor de
ontvangst van een daartoe strekkende beschikking.
Deze beschikking verschaft zorgaanbieders en zorgkantoren een
declaratietitel of betaaltitel.
4.3 Bij de aanvraag voor de prestatie TPLZ-experimenten moet ten
minste één overeenkomst worden meegestuurd. Het gaat hierbij om een
overeenkomst gesloten tussen één of meerdere zorgaanbieders en één of
meerdere ziektekostenverzekeraars en eventueel andere deelnemers niet
zijnde verzekerden of patiënten, door hen ondertekend waarin aard,
inhoud en omvang van het door hen te houden TPLZ-experiment
beschreven is.
4.4 De NZa hanteert de volgende uitgangspunten en voorwaarden bij de
afhandeling van de aanvraag van het experiment:
a.
b.
c.

Er vindt géén zorginhoudelijke beoordeling voorafgaand aan het
experiment plaats.
De NZa beoordeelt of is voldaan aan de in onderdeel 4.2 van
deze beleidsregel gestelde voorwaarden.
De NZa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
overeenkomst(en) tussen de deelnemers aan het experiment.

4.5 Voor het aanmelden van experimenten gelden geen vaste
indieningsdata.
4.6 Wanneer de aanmelding niet voldoet aan de in onderdeel 4.2 van
deze beleidsregel genoemde voorwaarden, zal de NZa de beoordeling
ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen.
Wanneer de aanvraag compleet is, zal de NZa het project binnen acht
weken na ontvangst van de volledige informatie beoordelen.
4.7 De duur van de beschikking voor de declaratie van de prestatie
TPLZ-experimenten zal maximaal worden vastgesteld op drie
kalenderjaren na de ingangsdatum, mits en voor zo lang aan de
voorwaarden van de beschikking wordt voldaan.
Indien tussentijds niet langer aan de voorwaarden van de beschikking
wordt voldaan, vervalt de declaratie- of betaaltitel.

4.8 Tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst dienen bij de NZa te
worden gemeld.
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5.

Voorwaarden bekostiging

5.1 De toekenning een tarief voor TPLZ-experimenten in rekening te
brengen ten laste van het financiële kader geschiedt op basis van een
besluit van de minister als bedoeld in artikel 4.1. en voor zover het gaat
om zorgprestaties binnen het TPLZ-experiment die niet via de reguliere
bekostiging kunnen worden gefinancierd.
5.2 De overeenkomst, die onderdeel uitmaakt van het verzoek om afgifte
van een individuele beschikking als bedoeld in onderdeel 4 van deze
beleidsregel, bevat een lumpsumbedrag.
Het lumpsumbedrag is de resultante van het afgesproken vrije tarief van
de prestatie maal het afgesproken aantal prestaties.
De NZa zal dit lumpsumbedrag toetsen aan het landelijk beschikbare
kader. Deze toetsing zal plaatsvinden nadat de aanvraag volledig is
ingediend bij de NZa. Daarbij worden de aanvragen behandeld op
volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag en de NZa zal deze
verzoeken slechts honoreren voor zover het landelijk kader daar op het
moment van beoordeling nog ruimte voor biedt.
Het door de NZa in de beschikking vastgestelde lumpsumbedrag is het
maximumbedrag dat per budgetjaar ten laste van de AWBZ kan worden
gedeclareerd in het kader van de prestatie TPLZ-experimenten.
5.3 Gedurende de looptijd van een prestatie TPLZ-experimenten zal de
NZa het daarmee samenhangende gehonoreerde lumpsumbedrag in
volgende jaren telkens ambtshalve in mindering brengen op de totale
landelijk beschikbare middelen voor het Transitieprogramma Langdurige
Zorg.
5.4 Op de prestatie TPLZ-experimenten zal niet worden nagecalculeerd.

6. Werkingssfeer
De TPLZ-experimenten zijn niet van toepassing op:
a. Kortdurende kleinschalige experimenten als bedoeld in de
“Beleidsregel experimenten” voor nieuwe zorgprestaties;
b. Innovatie voor Ketenzorg Dementie zoals bedoeld in de
“Beleidsregel Ketenzorg Dementie”.
c. Innovatie in het kader van het Nationaal Programma
Ouderenzorg zoals bedoeld in de “Beleidsregel Nationaal
Programma Ouderenzorg”.
d. Experimenten waarvoor er op grond van artikel 57 en 58, Wmg,
een specifieke experimentbeleidsregel is vastgesteld.

7. Evaluatie
De NZa evalueert de werking van de organisatorische en procedurele
werkwijze bij TPLZ-experimenten en de werking van deze beleidsregel in
samenspraak met de staatssecretaris dan wel een door hem/haar
aangewezen persoon.

