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– Eerste wijziging beleidsregels & tariefbeschikking
– Invoering zorgzwaartebekostiging

23 december 2008

Hierbij wordt u geïnformeerd over wijzigingen in de tariefbeschikking en
beleidsregels die verband houden met de invoering van de
zorgzwaartepakketten.

Geachte heer of mevrouw,
De NZa heeft op een aantal punten de beleidsregels over de invoering
van de zorgzwaartebekostiging (CA-297, CA-298, CA-299) aangepast.
In deze circulaire wordt toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd.
– Artikel 2 is in de Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten (CA349) en de Beleidsregel herallocatietraject ZZP-invoering (CA-350)
aangepast op het volgende punt: De prestaties voor langdurige zorg
aan kinderen en jeugdigen in de GGZ (K 1.1. t/m K 1.6) worden
buiten de herallocatie gehouden omdat de ZZP’s nog onvoldoende
voorzien in de zorg voor kinderen en jeugdigen. Tijdelijk verblijf ofwel
logeren wordt echter niet door middel van een ZZP bekostigd. In
aansluiting op de indicatiestelling vindt de bekostiging per 2010 plaats
op basis van afzonderlijke functies extramurale zorg. Op deze wijze
kunnen zorgaanbieders en zorgkantoren voor kinderen en jeugdigen
op maat gesneden afspraken maken. De logeerdagen voor kinderen
en jeugdigen (prestatie K 1.7) worden daarom meegenomen in de
berekening van het herallocatiebedrag. Per abuis stond in de
beleidsregels vermeld dat logeerdagen voor kinderen en jeugdigen
buiten de berekening van het herallocatiebedrag zouden worden
gehouden. In de toelichting op de beleidsregels stond wel juist
vermeld dat zorgkantoren en zorgaanbieders voor kinderen en
jeugdigen die logeren zowel een afspraak in oude parameters als in
nieuwe parameters maken. In de nieuwe beleidsregels is vermeld dat
alleen K 1.1 t/m K 1.6 buiten de berekening van het herallocatiebedrag wordt gehouden.

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven
Kenmerk
zorgzwaartepakketten (CA-351) is aangepast op de volgende punten:
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– De gemiddelde uren in de prestatieomschrijvingen van de ZZP’s zijn
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vervangen door een bandbreedte op de gemiddelde uren. De
2 van 2
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten
om in de beschrijving van de ZZP’s een bandbreedte in het aantal
uren op te nemen. De prestatiebeschrijvingen in de Beleidsregel
prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten zijn
conform het besluit van de staatssecretaris aangepast.
– De profielen van de ZZP’s voor zintuiglijk gehandicapten zijn
opgenomen. Met de bekendmaking van ZG-ZZP prijzen en
bandbreedtes op de uren in februari 2009 kunnen de ZZP-opgaven
dan worden voltooid door zorgkantoren en aanbieders van ZG-ZZP’s.
– In de beleidsregel is toegevoegd dat de toeslag dagbesteding
gehandicaptenzorg kind kan worden toegekend aan cliënten in de
leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar.
– In artikel 5 is de grondslag opgenomen op basis waarvan de NZa de
algemene tariefbeschikking ZZP’s ambtshalve kan vaststellen.
– In de bijlage was per abuis vermeld dat het tarief voor de toeslag ZZP
dagbesteding GHZ kind een tarief per dag zou zijn. Dit is gewijzigd in
een tarief per dagdeel.
De tariefbeschikking ZZP-09-02
– In tariefbeschikking ZZP-09-01 stond per abuis dat het tarief voor de
toeslagen ZZP dagbesteding GHZ kind een tarief per dag zou zijn. Dit
is in tariefbeschikking ZZP-09-2 gewijzigd in een tarief per dagdeel.
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw vaste
contactpersoon bij de NZa.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit
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