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Met deze circulaire wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het
voorgenomen beleid omtrent de intramurale spoedzorg (voorheen
crisiszorg) aankondigen en het veld informeren over de stappen die
hierbij gezet zijn. Tevens wordt in deze circulaire aandacht besteed aan
de nog te onderzoeken gevolgen van de nieuwe prestaties en tarieven
in 2013.

Geachte heer of mevrouw,
De NZa heeft in het kader van de voltooiing van prestatiebekostiging in
2011 onderzoek gedaan naar een nieuwe bekostigingsmethode voor
spoedzorg in de AWBZ. Naar aanleiding van het onderzoek is eind
december 2011 – met het consultatiedocument ‘Spoedzorg in de AWBZ’
– het veld geconsulteerd. De reacties hierop zijn verwerkt in het
verantwoordingsdocument ‘Spoedzorg in de AWBZ’. Hierbij zijn tevens de
overwegingen die een rol spelen en de afweging die is gemaakt
uiteengezet. Voorts wordt in het verantwoordingsdocument de
berekening van de tarieven stapsgewijs beschreven. Het
verantwoordingsdocument vindt u op de website van de NZa.
Omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat, is zorgvuldigheid geboden
bij invoering van deze nieuwe bekostiging. Van belang is dat
zorgkantoren en zorgaanbieders zich hierop kunnen voorbereiden. De
leden van de Adviescommissie Care hebben een impactanalyse
geadviseerd en de staatssecretaris heeft dit overgenomen. Deze
impactanalyse zal plaatsvinden tussen november 2012 en februari 2013.
De resultaten geven inzicht in de gevolgen van implementatie van het
voorgenomen beleid op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van
spoedzorg.

Voor het in kaart brengen van de gevolgen wordt van zorgkantoren
Kenmerk
verwacht dat ze de vraag naar spoedzorg ramen en hun inkoop
Care/AWBZ/12/11c
voorbereiden. Zorgaanbieders stellen in deze periode vast de mate
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waarin ze de nieuwe prestaties zouden willen leveren. Vervolgens
bekijken zorgkantoren de mate waarin het aanbod in de vraag kan
voorzien en de financiële consequenties daarvan vergeleken met de
huidige bekostiging. Indien zorgkantoren problemen voorzien op het vlak
van de toegankelijkheid of betaalbaarheid wordt de NZa voor februari
2013 via VragenCare@nza.nl geïnformeerd. Op basis van deze regionale
inzichten zal de NZa het ministerie van VWS adviseren over de
bekostiging van spoedzorg per 2014.
Medio november 2012 zal de NZa een kick-offbijeenkomst voor
aanbieders en zorgkantoren organiseren. Hierbij zal de NZa een
presentatie geven over het voorgenomen beleid, kunnen er vragen
gesteld worden en zal er een start gemaakt worden met de
impactanalyse. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan onder
vermelding van het onderwerp voor 1 oktober 2012 aan via
VragenCare@nza.nl door uw naam, e-mail en telefoonnummer achter te
laten. U ontvangt dan medio oktober 2012 een uitnodiging. Indien u niet
hierbij aanwezig wilt zijn maar wel spoedzorg levert, zult u via uw
zorgkantoor geïnformeerd worden tijdens de impactanalyse.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,
W.G.
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