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Zorgzwaartetoeslag voor orthopediecliënten met
reactiveringzorg

Er heeft technisch overleg plaatsgevonden met Arcares en ZN over het toevoegen van de
categorie van orthopediecliënten met reactiveringzorg aan de beleidsregel zorgzwaartetoeslag.
Vooruitlopend op verdere besluitvorming in de Commissie Care en CTG/ZAio wordt u alvast
nader geïnformeerd.

Geachte heer/mevrouw
In onze circulaire CARE/650/05/6c van 15 december 2005 zijn onder andere de wijzigingen
in de Beleidsregel zorgzwaartetoeslag toegelicht. Aan deze beleidsregel is een aantal
cliëntgroepen toegevoegd en er is onderscheid gemaakt tussen cliëntgroepen met een hoge
én een zeer hoge zorgvraag. U bent verder geïnformeerd over het feit dat er nog technisch
overleg zou plaatsvinden over het al dan niet toevoegen van de categorie van orthopediecliënten met reactiveringzorg.
Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden met Arcares en Zorgverzekeraars Nederland
(ZN). In deze circulaire wordt u, vooruitlopend op verdere besluitvorming in de Commissie
Care en CTG/ZAio, alvast nader geïnformeerd.
Tussen CTG/ZAio en partijen bestaat (principe) overeenstemming over de toevoeging van
een nieuwe categorie cliënten aan de Beleidsregel zorgzwaartetoeslag.
Het betreft reactiveringzorg voor orthopediecliënten gedurende de eerste zes tot acht
weken. Voor de hoogte van de toeslag wordt aangesloten bij cliënten met een hoge
zorgvraag (€ 43,20).
Aan de hand van de productieafspraken per 1 maart 2006 voor zorgzwaarte wordt het
financiële beslag van de huidige beleidsregel geïnventariseerd. Mede op grond hiervan zal
bezien worden in hoeverre er een aanvullende (regionale) maximeringregel ontwikkeld zal
worden.
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Met partijen is geconcludeerd dat het bij de vorengenoemde groep gaat om zorg op het
grensvlak tussen Zorgverzekeringswet en AWBZ. In de komende maanden zal dit punt bij de
verdere uitwerking nadrukkelijk aandacht krijgen.
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