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Nieuwe bekostiging verpleeghuiszorg

26 november 2019

Geacht bestuur,
Zoals u weet, vindt er op dit moment een data-uitvraag voor de nieuwe
bekostiging van de verpleeghuiszorg plaats. Aanstaande donderdag
(28 november 2019) is de deadline voor het aanleveren van deze
gegevens. Verschillende van u hebben inmiddels de gegevens
aangeleverd: daarvoor willen wij u via deze weg hartelijk bedanken!
In de afgelopen weken hebben we ook van veel aanbieders gehoord over
de zorgen die er zijn over het doel van de uitvraag, het gebruik van de
gegevens en het moment van uitvragen. Deze zorgen willen we recht
doen en door middel van deze brief aan iedereen meer helderheid bieden
over deze vraagstukken. Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen
hebben, dan beantwoorden we deze heel graag.
Waarom?
De manier waarop wij tarieven reguleren kan en moet beter: we willen
meer rekening houden met kwaliteitskaders en met verschillende
omstandigheden.
Als Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) willen we graag onze rol pakken en
onze bijdrage leveren aan de visie1 die een jaar geleden is geformuleerd
in samenwerking met de sector. Met de integrale vergelijking pakken we
de actiepunten ten aanzien van een systematische vergelijking en
vervolgonderzoek naar niet-beïnvloedbare kostenverschillen op.
Daarvoor willen wij een standaard dataset ontwikkelen, die op termijn
het liefst uit de jaarrekeningen volgt. Op basis van deze dataset willen
wij op een nieuwe manier de tarieven berekenen. We vinden het van
belang om dit te doen op basis van de kosten die goede verpleeghuizen
daadwerkelijk maken, en dus niet op basis van de gemiddelde kosten of
ideale verpleeghuizen die niet bestaan.

1

Betreft visie #samenvoorwaardevollezorg, opgesteld in samenwerking met 40
professionals uit de sector. Zie hier

Het kwaliteitsbudget van 2,1 miljard is gebaseerd op een inschatting van
de NZa en het CPB2. In deze inschatting is een efficiencyslag ingeboekt.
Wanneer aanbieders van elkaar leren, dan is deze beoogde efficiencyslag
mogelijk. De vergelijking faciliteert dit. Geen bezuiniging dus, wel is de
conclusie getrokken dat binnen dit bedrag en op deze manier het
Kwaliteitskader verpleeghuizen gehaald kan worden.
Waarom nu?
Het kwaliteitsbudget landt in 2022 in de tarieven en moet dus in de
toekomst worden meegenomen in de tariefregulering. Daarnaast heeft
de minister van VWS ons de opdracht gegeven om hem in maart 2020 te
adviseren over de vergelijking en hoe deze de tariefregulering kan
verbeteren. Dat maakt dat we nu starten met de data-uitvraag ten
behoeve van de nulmeting.
Hoe wordt gegarandeerd dat uw gegevens ingezet worden voor
verbetering?
Deze gegevens-uitvraag is nadrukkelijk een nulmeting. Deze gegevens
worden dus alleen gebruikt om ervaring op te doen en antwoord te
geven op twee vragen:
Is met deze gegevens een model te ontwerpen dat een goed
tarief vaststelt dat toekomstbestendig is?
Helpen deze gegevens zorgaanbieders om te leren en te
verbeteren?
VWS krijgt alleen gegevens op geaggregeerd niveau. U, en uw collegazorgaanbieders, krijgen de gedetailleerde gegevens wel. In welke mate
deze gegevens worden gedeeld met collega-zorgaanbieders en
zorgkantoren, wordt mede bepaald in één van de werkgroepen.
De uitgevraagde gegevens zullen niet gebruikt worden voor de tarieven.
Pas als het antwoord op de bovenstaande vragen positief is, willen we de
volgende stap maken: een nieuwe gegevens uitvraag die wél bedoeld is
om de tarieven op te baseren. In zulke vervolgstappen doen we hard ons
best om de administratieve lasten van een uitvraag te verminderen.
In de bijlage kunt u bovenstaande uitgebreider lezen.
Wij willen u bedanken voor uw bijdrage en ook voor uw kritische blik.
Met uw hulp dragen wij graag ons steentje bij aan toekomstbestendige
verpleeghuiszorg.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering
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Uit Impactanalyse Verpleeghuiszorg 2017: zie hier

