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Aanpassing beleidsregelwaarde PV Speciaal

23 december 2009

In de Beleidsregel extramurale zorg 2010 is de beleidsregelwaarde van
de prestatie Persoonlijke verzorging Speciaal gewijzigd.
Geachte heer of mevrouw,
De Beleidsregel extramurale zorg 2010 is op 22 december 2009 opnieuw
door de Raad van Bestuur van de NZa vastgesteld. In deze circulaire
wordt u geïnformeerd over de wijziging in deze beleidsregel ten opzichte
van voorgaande versie. De beleidsregel kunt u downloaden via de
website www.nza.nl.
PV-speciaal
In 2006 zijn er een aantal zorgactiviteiten verschoven van Verpleging
(VP) naar Persoonlijke Verzorging (PV). Voor deze taken is destijds het
PV-speciaal tarief geïntroduceerd, dat gelijk gesteld werd aan het tarief
voor VP-basis. Door de introductie van de prestatie PV-speciaal
werd het voor zorgkantoren mogelijk om persoonlijke verzorging tegen
een hoger tarief in te kopen. Zorgaanbieders kregen op basis van de
prestatie PV speciaal de mogelijkheid om verpleegkundigen in te zetten
voor het verrichten van de betreffende handelingen.
Met ingang van 2008 heeft het Ministerie van VWS een tariefkorting van
3,5% doorgevoerd op alle prestaties die vallen onder de functie
persoonlijke verzorging (en Begeleiding). Hierdoor ontstond er een
verschil tussen het tarief voor PV-speciaal en het tarief voor VP-basis.
De Staatssecretaris van VWS geeft in de aanwijzing van 30 november
2009 aan dat door het verschil in de tarieven, er voor zorgaanbieders
een financiële belemmering is om in meer risicovolle situaties
verpleegkundigen in te zetten voor het verrichten van handelingen die
vallen onder de persoonlijke verzorging.

Om deze ongewenste belemmering weg te nemen heeft de
Staatssecretaris van VWS aangegeven dat met ingang van 1 januari
2010 de beleidsregelwaarde voor PV-speciaal weer gelijk gesteld wordt
aan de beleidsregelwaarde voor VP-basis. Concreet houdt dit in dat de
3,5% tariefkorting voor de prestatie PV-speciaal ongedaan wordt
gemaakt.
Zorgkantoren en zorgaanbieders kunnen op basis van de aangepaste
maximale beleidsregelwaarde voor PV-speciaal een nieuwe prijsafspraak
maken. Deze aangepaste prijsafspraak kan gelijktijdig met de eventueel
overige aanpassingen in de volume- en prijsafspraken 2010 bij de
herschikkingsronde van 1 november 2010, bij de NZa worden ingediend.
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de NZa.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. H. Lagerwaard
directeur Zorgmarkten Care

Kenmerk

Care/AWBZ/09/34c
Pagina

2 van 2

