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Hierbij wordt u geïnformeerd over een wijziging in de opgave van
medisch specialistische verpleging thuis voor de nacalculatie 2010.

Geachte heer of mevrouw,
Vanaf 1 januari 2009 kunnen zorgaanbieders verpleging in de
thuissituatie, in verband met medisch specialistische zorg, declareren op
basis van de Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in
verband met medisch specialistische zorg (CI-1116/CA-402). Deze
beleidsregel is opgesteld naar aanleiding van een nadere duiding in de
CIZ-beleidsregels, waardoor duidelijk werd dat deze zorg geen onderdeel
uitmaakt van de AWBZ, maar van de Zvw.
In 2009 is deze zorg als een overgangsregeling nog ingekocht door de
zorgkantoren en later ten laste van de Zvw gebracht. Vanaf 2010 moet
deze zorg ingekocht worden door de zorgverzekeraars en dus onder de
Zvw gedeclareerd worden. Hierop zijn onlangs (in maart 2011), door het
Ministerie van VWS, enkele uitzonderingen benoemd voor 2010 (per
brief; kenmerk DLZ/KZ/U-3058457). Deze zorg kan opgenomen worden
in een hiervoor opgesteld formulier, dat bij de nacalculatieopgave 2010
van de AWBZ gevoegd dient te worden en onderdeel zal zijn van de voor
1 juni 2011 in te dienen opgave. Het betreft hier medisch specialistische
verpleging thuis die nog niet is gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.
Medisch specialistische verpleging thuis in opgave nacalculatie
In de volgende situaties kan de zorg, ten laste van de AWBZ,
opgenomen worden in het hiervoor opgestelde formulier voor 2010:

Verpleging thuis in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een
Kenmerk
medisch specialist, die in 2009 is gestart en doorloopt in 2010. Deze zorg Care/AWBZ/11/5c
kan contra legem worden opgenomen in het hiervoor opgestelde
11D0013649
formulier bij de nacalculatie 2010.
Pagina
2 van 3
Verpleging thuis in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een
medisch specialist, die in 2010 is gestart maar niet is ingekocht door
zorgverzekeraars. Dit betreft de zogenaamde laag-complexe zorg. Deze
zorg kan gedeclareerd worden via de Beleidsregel Verpleging in de
thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg.
Soms is het niet meer mogelijk om in de administratie deze zorg te
scheiden van de zorg die ten laste van de AWBZ gebracht kan worden. In
dat geval kan deze zorg opgenomen worden in het hiervoor opgestelde
formulier bij de AWBZ-nacalculatie 2010. Ook hier is sprake van een
contra legem situatie.
Verpleging thuis in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een
huisarts en die niet is ingekocht door de zorgverzekeraars. Deze zorg
kan ook in het aparte formulier bij de AWBZ-nacalculatie 2010 worden
opgenomen.
Het ministerie van VWS geeft hierbij aan dat een eventuele
overschrijding van de basis voor nacalculatie, die veroorzaakt wordt door
de medisch specialistische verpleging, niet gecorrigeerd zal worden. Deze
kosten worden dus ook onder de aanvaardbare kosten opgenomen. Het
betreft hier alleen de zorg die samenhangt met de bovenbeschreven drie
situaties.
Hoe kunt u deze zorg opgeven?
Bovengenoemde zorg kan worden opgenomen in een hiervoor opgesteld
formulier (Gegevensuitvraag gespecialiseerde verpleging 2010). Dit
formulier voegt u bij de nacalculatieopgave 2010 van de AWBZ,
waarvoor een uiterste indieningstermijn geldt van 1 juni 2011 bij de
NZa. Het formulier Gegevensuitvraag gespecialiseerde verpleging 2010
dient te worden ondertekend door het zorgkantoor en de zorgaanbieder.
Een accountantsverklaring is hierbij niet nodig.
Op het formulier moet de verdeling worden aangegeven tussen de
levering van MSVT in bovenstaande situaties en de levering van
gespecialiseerde verpleging in de reguliere AWBZ.
Het aantal uren gespecialiseerde verpleging dat in het aparte formulier is
opgenomen komt in plaats van de opgave van het aantal uren
gespecialiseerde verpleging in de nacalculatie 2010. Het toegevoegde
formulier geldt dus als uitgangspunt voor de verwerking van de
nacalculatie van gespecialiseerde verpleging over 2010.
Het formulier is op de website te vinden, bij het algemene
Nacalculatieformulier voor 2010
(http://www.nza.nl/regelgeving/formulieren/).
Indien het formulier van de gegevensuitvraag gespecialiseerde
verpleging 2010 niet wordt ingeleverd, wordt de opgave uit het
algemene nacalculatieformulier 2010 verwerkt.

Medisch specialistische verpleging thuis 2011
De hier beschreven situatie geldt voor 2010 en niet voor het jaar 2011.
In 2011 dient de verpleging thuis in opdracht en onder
verantwoordelijkheid van een medisch specialist door de
zorgverzekeraars te worden ingekocht op basis van de Beleidsregel
verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch
specialistische zorg. Nadere berichtgeving hierover volgt zo snel
mogelijk.
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) via
VragenCare@nza.nl of via de informatielijn 0900-770 70 70.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

W.G.
drs. H. Lagerwaard
directeur Zorgmarkten Care
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