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Hierbij wordt u geïnformeerd over het formulier 'Budget 2007 '
ten behoeve van de oktoberronde.

Geachte heer of mevrouw,
Voor de zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg, de
gehandicaptenzorg en de sector verpleging en verzorging (V&V) is het
formulier 'Budget 2007' ten behoeve van de oktoberronde vanaf heden
te downloaden van onze website (www.nza.nl) 1.

1. Uiterste inzenddatum
Wij verzoeken u het formulier 'Budget 2007' vóór 15 oktober 2007 bij de
NZa in te dienen. In het formulier is een toelichting per onderdeel
opgenomen.
Tevens verzoeken wij u alle onderdelen uit het formulier volledig
(conform Regeling algemene bepalingen informatieverstrekking op grond
van artikel 68 WMG) op basis van eindwaarden in te vullen. Voor de
sector GGZ wordt in het mutatieformulier uitgegaan van mutaties in
plaats van eindwaarden.

2. Elektronisch indienen
Met ingang van de julironde is het voor alle sectoren mogelijk het
formulier elektronisch in te dienen. U kunt uw mail met als bijlage het
ingevulde budgetformulier sturen naar inbox@nza.nl.

1

via "Ik ben Zorgaanbieder” -> Dossiers -> Contracteerruimte AWBZ -> 2007 ->
Formulieren -> Budgetronde 3

Voor een juiste elektronische verwerking verzoeken wij u:
– in het onderwerp "oktoberronde" op te nemen;
– in het emailbericht te specificeren welk(e) formulier(en) u inzendt;
– het bijgevoegde Excelformulier de volgende bestandsnaam te geven
[categorienummer]–[instellingsnummer].xls;
– het ondertekende voorblad (door instelling en zorgkantoor) gescand
mee te sturen of separaat per post;
– alleen gebruik te maken van het formulier voor de oktoberronde.
Andere formulieren kunnen niet elektronisch worden verwerkt;
– op te letten dat de controlegetallen op het ondertekende voorblad
aansluiten met de controlegetallen op het elektronisch ingediende
formulier;
– geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen bestanden in het
formulier op te nemen;
– slechts één elektronische versie naar inbox@nza te sturen. Het
inzenden van meerdere elektronische formulieren of van een
elektronische en een papieren versie is niet nodig.

3. Capaciteitswijzigingen 2007
De productieafspraken die het gevolg zijn van een wijziging van de
toelating van de intramurale capaciteit in 2007 kunnen door de
zorgaanbieders in de verschillende sectoren op de volgende wijze worden
ingediend. Voor de volledigheid melden we hier per sector op welke wijze
dit gedaan kan worden.
- Zorgaanbieders in de sector V&V kunnen het onderdeel 'Budget 2007'
van het formulier tevens gebruiken voor productieafspraken die het
gevolg zijn van een wijziging van de toelating van de intramurale
capaciteit in 2007.
- Zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg kunnen voor
productieafspraken die het gevolg zijn van een wijziging van de
toelating van de intramurale capaciteit in 2007, gebruik maken van het
formulier 'Budget 2007' door middel van het aanklikken van
'Mutatieformulier capaciteitswijziging'.
- Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen voor de
productieafspraken die het gevolg zijn van een wijziging van de
toelating van de intramurale capaciteit in 2007 het 'Mutatieformulier
capaciteit en kleinschalig wonen 2007' invullen. Voor mutaties die
conform wijziging van de toelating vóór 2007 ingaan, verzoeken wij u
gebruik te maken van het wijzigingsformulier van 2005 of 2006.
Deze formulieren zijn tevens te downloaden van onze website
(www.nza.nl).
De NZa wijst erop dat een aanvraag voor een mutatie van het budget
vanwege een toelatingswijziging binnen drie maanden na de
afgiftedatum van de toelatingsbeschikking bij de NZa moet worden
ingediend.
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4. Gegevens over Zorgzwaartepakketten (ZZP's)
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Dit onderdeel is van toepassing op zorgaanbieders die zijn toegelaten
voor de functie verblijf.
De NZa wil u erop wijzen dat conform de Regeling aanlevering en
verspreiding scoregegevens ZZP's (CA/NR-100.045) het meesturen van
de ZZP-opgave verplicht is, wanneer u tijdens de oktoberronde een
bijstelling van de productieafspraken indient. In het formulier wordt
aangegeven wanneer de ZZP-gegevens niet volledig of niet juist zijn
ingevuld. Wij verzoeken u in dat geval uw opgave te corrigeren zodat
deze aansluiten met de opgegeven productiegegevens.
Belangrijk!
Voor de overstap naar een nieuwe bekostigingssystematiek hebben
zorgaanbieders van 1 november 2006 tot en met 29 januari 2007 de
zorgzwaarte van hun cliënten in beeld gebracht. Gezien het belang van
deze gegevens heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de
afgelopen maanden steekproefsgewijs de score van circa 600
zorgaanbieders gecontroleerd. Waneer uw instelling door het CIZ is
gecontroleerd verzoekt de NZa u de uitkomsten van de controle over te
nemen in de ZZP-opgave. Tevens wordt u verzocht de opgave in ZZP's
aanpassen indien de indicatiestelling in ZZP's, die vanaf 2 juli 2007 van
start is gegaan, hiertoe aanleiding geeft. Tot slot kunnen de
zorgaanbieders die de ZZP-gegevens van cliënten na 1 april 2007
geregistreerd hebben, deze gegevens betrekken bij het doen van een
geactualiseerde ZZP-opgave. De zorgkantoren zullen deze opgave
beoordelen met behulp van indicatiegegevens en indien beschikbaar de
uitkomsten van de controle die het CIZ naar de ZZP-score heeft
uitgevoerd.

5. Volledig pakket thuis
Met ingang van 1 juli 2007 is het voor instellingen met een toelating voor
verblijf mogelijk om afspraken te maken voor Volledig Pakket Thuis
(VPT) (zie ook de circulaire van 10 juli 2007, kenmerk
IBON/LFRN/ehor/Care/AWBZ/19c). Het budgetformulier 2007 is hierop
aangepast.

6. Innovatie
In het AWBZ convenant 2005-2007 heeft VWS met de
convenantpartijen afspraken gemaakt over innovatie in de AWBZ. In dit
kader heeft VWS met het veld een aantal AWBZ innovatie initiatieven
geselecteerd die in 2007 een beroep kunnen doen op de middelen voor
innovatie. De ruimte 2007 is incidenteel verhoogd met € 3,5 miljoen voor
deze innovatie initiatieven. De Beleidsregel contracteerruimte 2007 is
hierop aangepast. Deze beleidsregel (CA-207) is te downloaden van onze
website. De beschikbare gelden zijn per zorgkantoor geoormerkt voor
innovatie (geoormerkte contracteerruimte innovatie). Middels dit
budgetformulier kunnen geselecteerde zorgaanbieders afspraken maken
voor bekostiging van innovatieprojecten die door VWS zijn geselecteerd.
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Het totaal van de financiële afspraken 2007 behorende bij innovatie
experimenten per zorgkantoorregio mag het beschikbare bedrag 2007
niet overschrijden. Op de afspraken voor innovatie wordt door de NZa
niet nagecalculeerd.

7. Verpleging vs. Persoonlijke verzorging
Per 1 april 2007 zijn nieuwe vastgestelde regels voor de indicatiestelling
AWBZ van kracht. CVZ heeft dit aangepast in het Kompas AWBZ. De
wijziging houdt in dat sommige activiteiten die voorheen vielen onder de
functie Verpleging nu bij de functie Persoonlijke verzorging zijn
ondergebracht. Alle verzorgingshandelingen die gezonde mensen zelf
kunnen uitvoeren vallen voortaan onder de functie Persoonlijke
verzorging.
De beleidsregel zal per 2008 worden aangepast en niet meer voor 2007.
Voor de lopende indicaties wordt de prestatie verpleging geleverd en
deze kan ook conform de beleidsregel gedeclareerd worden. Voor nieuwe
indicaties zal persoonlijke verzorging geïndiceerd worden in plaats van
verpleging. In 2007 is het toegestaan deze uren op te nemen onder de
prestatie Persoonlijke verzorging speciaal. Wanneer er een verschuiving
optreedt van Verpleging naar Persoonlijke verzorging wat nog niet in de
tot nu toe gemaakte productieafspraken is verwerkt, kan dit in deze
oktoberronde met het zorgkantoor overeengekomen worden. Conform de
beleidsregel aanvaardbare kosten kan een aanvraag met betrekking tot
een verhoging van een eerder door de NZa vastgestelde hoeveelheid (q)
per prestatie alleen worden gedaan indien daaromtrent een tweezijdig
verzoek wordt ingediend.

8. Aandachtspunten Gehandicaptenzorg
Berekening totaal beslag op de contracteerruimte
Om tot een totaal beslag te komen wordt in rubriek 1 het beslag op de
contracteerruimte volgens de laatste rekenstaat gevraagd. Het formulier
berekent vervolgens de mutatie ten opzichte van de laatste rekenstaat.
Tezamen vormen deze uw totale beslag op de contracteerruimte 2007.
In dit kader is het van belang dat indien u dagen wilt muteren u tevens
de bijbehorende plaatsen invult.
Vierkante meters grootschalige plaatsen verblijf
In het budgetformulier ten behoeve van de maartronde is gevraagd naar
het aantal grootschalige plaatsen eigendom en huur, uitgesplitst naar vg,
lg en zg. Indien u dit bij de maartronde niet heeft ingevuld dient u dit
alsnog volledig in te vullen. Het is in dit geval noodzakelijk dat u alle
plaatsen opnieuw invult in de desbetreffende onderdelen.
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9. Tot slot
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De NZa wil tenslotte het belang van correcte, volledige en tijdige
informatieverstrekking benadrukken. Dit is van belang om aanvragen zo
snel en correct mogelijk te kunnen afhandelen. Op basis hiervan kan de
NZa ook de overheid/het ministerie van VWS tijdig informeren. Dit geldt
overigens niet alleen richting de NZa maar ook richting het zorgkantoor,
dat evenzeer deze informatie nodig heeft voor een correcte en tijdige
uitvoering van zijn taken. Uw medewerking hierbij is onontbeerlijk en
wordt door de NZa zeer op prijs gesteld.
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw vaste
contactpersoon bij de NZa.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. H. Lagerwaard
directeur zorgmarkten Care
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