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Toeslagen

Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen in
bepaalde uitzonderingsgevallen toeslagen
afspreken bovenop Zorgzwaartepakketten.

Doel
De toeslagen kunnen worden afgesproken voor
cliënten die vanwege een aandoening dusdanig
zware zorg nodig hebben, dat dit niet past binnen
het tarief van de geïndiceerde ZZP. De toeslag
maakt bekostiging van personeelskosten (vanwege
meeruren zorg en/of meer expertise),
medicatiekosten, alarmering en speciale voeding
mogelijk. De zorgaanbieder die de zorg levert kan
de toeslag afspreken met zijn zorgkantoor.
Welke toeslagen zijn er?
In 2012 en 2013 bestaan de volgende toeslagen:

Huntington;

Cerebrovasculair Accident (CVA);

Invasieve beademing;

Non-Invasieve beademing;

Multifunctioneel centrum (MFC);

Observatie;

Gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ);

Niet strafrechtelijke forensische psychiatrie
(NSFP);

Woonzorg gehandicaptenzorg (kind, jeugd
en jong volwassenen);

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind;

Dagbesteding gehandicaptenzorg kind
VG5/VG8 midden EMG.

Welke voorwaarden worden gesteld?
De toeslagen zijn gekoppeld aan bepaalde ZZP’s.
Dit betekent dat alleen cliënten met een indicatie
voor de desbetreffende ZZP voor de toeslag in
aanmerking komen. Een overzicht van de ZZP’s is
hieronder weergegeven.
Naast de koppeling aan een ZZP gelden er per
toeslag specifieke voorwaarden. Welke
voorwaarden dit zijn, is te vinden in de
beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven
Zorgzwaartepakketten onder artikel 7
(Prestatiebeschrijvingen toeslagen). Per toeslag
worden hierin het doel, de doelgroep en de
voorwaarden waaraan voldaan moet zijn
beschreven.
De volgende voorwaarden worden gesteld aan alle
toeslagen:
– De zorgaanbieder heeft geoordeeld dat de cliënt
op de toeslag is aangewezen;
– Het zorgkantoor heeft de voorwaarden
verbonden aan de toeslag getoetst;
– De toeslag mag per cliënt per dag eenmaal
worden gedeclareerd. Het aantal afgesproken
dagen per toeslag is niet groter dan het aantal
afgesproken ZZP-dagen voor die cliënt;
– In de ‘Matrix samenhangende toeslagen‘
(onderdeel van de beleidsregel
Prestatiebeschrijvingen en tarieven
Zorgzwaartepakketten) is weergegeven welke
toeslagen wel en niet in combinatie met elkaar
gedeclareerd kunnen worden.

Sommige toeslagen kennen daarnaast een
beperkte duur, een leeftijdbepaling voor een
specifieke cliëntgroep of voorwaarden voor een
speciale woonomgeving. Per toeslag moet in de
beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven
Zorgzwaartepakketten worden nagegaan welke
voorwaarden worden gesteld.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van 2012?
- Inhoudelijke aanpassingen in de
voorwaarden voor de toeslagen
Huntington, MFC en Observatie;
- De transitietarieven somatische
revalidatiezorg zijn komen te vervallen
door de overheveling van deze zorg naar
de Zorgverzekeringswet;
- Aanpassing van de algemene voorwaarden
die voor alle toeslagen in de beleidsregel
Prestatiebeschrijvingen en tarieven
Zorgzwaartepakketten gelden;
- Opname van een toeslagen-matrix in de
ZZP-beleidsregel. Deze matrix geeft weer
welke toeslagen wel en niet in combinatie
met elkaar gedeclareerd kunnen worden.
- De toeslag Extreme zorgzwaarte is per
2013 het ZZP Meerzorg. Informatie over
deze toeslag vindt u in het factsheet ZZP
Meerzorg.

Koppeling toeslagen met ZZP’s:
Toeslag

ZZP-indicatie

Huntington

VV8

CVA

VV9b

Invasieve beademing

LG 1-7, VV 1-10

Non-invasieve beademing

LG 1-7, VV 1-10

MFC

VG 6,7, LVG 2-5

Observatie

VG 5-8, LVG 3-5

GEZ laag

VG 1, 2

GEZ midden

VG 3-5, GGZ 1b-7b,
GGZ 1c-6c

GEZ hoog

VG 6-8, VV 1-10, LG 1-7,
ZGvis 1-5, ZGaud 1-4 en
crisisopvang/spoedzorg

Niet strafrechtelijke
forensische psychiatrie

GGZ 1b-7b

Woonzorg
gehandicaptenzorg Kind

VG 1-8, LG 1-7, ZG vis
1-5, ZG aud 1-4

Woonzorg
gehandicaptenzorg jeugd

VG 1-8, LG 1-7, ZG vis
1-5, ZG aud 1-4

Woonzorg gehandicapten
zorg jong volwassenen

VG 1-8, LG 1-7, ZG vis
1-5, ZG aud 1-4

Dagbesteding
gehandicaptenzorg kind

VG 1-8, LG 1-7, ZG vis
1-5, ZG aud 1-4

Dagbesteding
gehandicaptenzorg kind
VG5 / VG8 midden EMG

VG-5 en VG-8 inclusief
dagbesteding
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