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Indicatieve prijzen voor Volledig Pakket Thuis (VPT) afgeleid van ZZP-prijzen

8 april 2009

Met deze circulaire wordt u geïnformeerd over de indicatieve VPT-prijzen
op basis van de ZZP-prijzen. Met ingang van 2010 vindt de bekostiging
van VPT plaats op basis van VPT-prijzen die zijn afgeleid van de
ZZP-prijzen. De huidige bekostiging vindt nog plaats op basis van de
’oude’ intramurale beleidsregels. De indicatieve prijzen die nu worden
gepubliceerd zijn op het niveau van 2009. Indexering en eventuele
pakketwijzigingen kunnen consequenties hebben voor de hoogte van
de prijzen in 2010.

Geachte heer of mevrouw,
In 2010 zal de bekostiging van VPT plaatsvinden op basis van ZZP’s en
de daarvan afgeleide prijzen. Daarmee wordt aangesloten bij de wijziging
in de bekostiging in ZZP’s voor de intramurale zorg. De prijzen staan op
de website van de NZa bij deze circulaire.
De prijzen in de Beleidsregel VPT voor 2009 zijn nog gebaseerd op de
‘oude’ intramurale Beleidsregels personele- en materiële kosten. Om
zorgaanbieders en zorgkantoren een idee te geven over de hoogte van
de prijzen in 2010 zijn door de NZa indicatieve prijzen berekend
gebaseerd op de ZZP-prijzen 2009.
Zorginhoudelijk komen de verschillende VPT’s overeen met de
corresponderende ZZP’s. Eventuele wijzigingen in de ZZP-prijzen zullen
doorwerken in de VPT-prijzen voor zover deze onderdeel uitmaken van
het VPT. Wijzigingen in bijvoorbeeld de geneeskundige zorg hebben geen
invloed op de VPT-prijs. Voor de duidelijkheid melden wij u dat de prijzen
in 2009 niet kunnen worden gedeclareerd.
Het is niet mogelijk om elke intramurale indicatie in de vorm van een
VPT te leveren. De GGZ-B-pakketten kunnen niet als VPT geleverd
worden. Deze worden ook in de huidige beleidsregel uitgesloten. Ook
revalidatie (ZZP 9 VV) valt niet onder duurzaam verblijf en kent derhalve
geen VPT-variant.

Kenmerk

Voor LVG, SGLVG en VG7 staat nog niet vast of deze als VPT
aangeboden kunnen worden. Deze prijzen worden vooralsnog als PM
opgenomen. Hierover vindt nog nader overleg plaats. Over de
uitkomsten hiervan wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
U wordt tijdig op de hoogte gesteld over de definitieve VPT-prijzen in
2010.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. H. Lagerwaard
directeur Zorgmarkten Care
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