Regeling vergoeding koploperschap Zorgclustermodel FZ 2017
Door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) wordt een vergoeding beschikbaar gesteld voor
een tegemoetkoming in de registratiekosten van koplopers die deelnemen aan pilotfase 2 van het
programma van de NZa om te komen tot een nieuwe bekostiging voor de ggz en fz op basis van het
Zorgclustermodel. Deze registratie vormt een aanvulling op de d(b)bc-registratie en is gericht op de
verdere ontwikkeling van het Zorgclustermodel, mede op basis van de bij de koplopers te verzamelen
gegevens over zorgclusters, en d(b)bc-data (en mogelijk op termijn ROM-data).
Hieronder worden de spelregels voor deze vergoeding nader toegelicht voor instellingen die voor de
fz meedoen aan de pilot:





De aanbieders die deelnemen aan de pilot hebben een informatieverzoek van de NZa ontvangen
waarin staat hoeveel zorgclusters (inclusief onderhanden werk) van de diagnosegroep
forensische zorg aangeleverd moeten worden gedurende ten minste 1 jaar.
Er geldt een vergoeding van € 25,- per aangeleverd compleet zorgcluster.
Een compleet zorgcluster in deze pilot bestaat uit een voormeting in de zorgclustertool middels
de HoNOS+ vragenlijst (ten tijde van het openen van een fz-behandeltraject) mét een nameting
op het reviewmoment1, plus via het NZa uitwisselportaal aangeleverd en koppelbaar
onderhanden werk (OHW).

Verstrekken informatie door de NZa en verstrekking vergoeding door partijen
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De NZa levert de partijen van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie op een nader te
bepalen tijdstip een overzicht aan met de volgende elementen:
o Namen van de zorgaanbieders die deelnemen aan de pilot;
o Het totaal aantal zorgclusters dat deze zorgaanbieders aangeleverd hebben in de
betreffende periode;
o Of zij van deze zorgaanbieders koppelbaar onderhanden werk (DBC’s en prestaties gbggz) heeft ontvangen.
De partijen van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie GGZ keren de vergoeding uit aan de
zorgaanbieders volgens de door hen opgestelde regels.
Het totaal aan vergoedingen kan het beschikbaar gestelde budget ter hoogte van € 125.000 niet
overschrijden.
Partijen van de AGGT kunnen afspraken maken over het maximum aantal te vergoeden
zorgclusters per deelnemer aan de pilot.

Bij voortzetting van de behandeling op het reviewmoment opent de behandelaar een nieuw zorgcluster. De
nameting van het voorgaande zorgcluster fungeert dan als eerste meting van het nieuwe zorgcluster.

