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24 maart 2005

ELEN/ybas/CARE/GHZ/03c
drs. E.G.M. Leupen
030 296 82 20
030 296 82 93
ELeupen@ctg-zaio.nl
Enquête afwezigheid instellingen zonder behandeling

In samenspraak met de VGN ontvangt u van ons een enquête, waarin wij u vragen de
afwezigheid van cliënten bij instellingen zonder behandeling aan te geven. Wij verzoeken u de
enquête vóór 11 april digitaal aan te leveren (ELeupen@ctg-zaio.nl). De digitale versie van de
enquête kunt u vinden op www.ctg-zaio.nl.

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u een enquête (bijlage) naar afwezigheidsdagen binnen uw instelling(en)
zonder behandeling (voormalig dagverblijf en/of kinderdagverblijf).
In samenspraak met uw branchevereniging, de VGN, is tot deze enquête besloten.
Via deze enquête beogen wij een duidelijk en transparant inzicht te verkrijgen in de omvang
van afwezigheid binnen de instellingen zonder behandeling en tussen de verschillende
doelgroepen, kinderen en ouderen. Van essentieel belang daarbij is dat iedereen de
enquête op dezelfde wijze invult en daarbij dezelfde definitie van afwezigheid hanteert. Dit
betekent dat wanneer uw cliënt één dag (dagdeel in 2004) afwezig is, deze als zodanig
opgevoerd moet worden in de enquête, zonder eventuele frictiedagen.
Als gevolg van de Modernisering van de AWBZ wijkt de enquête over 2004 af van de
enquête over 2002 en 2003. In 2004 vragen wij naar dagdelen in plaats van dagen, en wordt
de totale capaciteit van uw instelling niet meer gerelateerd aan uw toelating, maar aan het
aantal maximaal te realiseren dagdelen bij géén afwezigheid.
De resultaten van de enquête zullen gespiegeld worden aan de wijze en hoogte van de
huidige bekostiging en zullen aan de VGN teruggekoppeld worden. Mochten de resultaten
daartoe aanleiding geven, dan zal een technisch overleg met VGN en ZN gehouden worden.
Het resultaat hiervan zal zijn dat CTG/ZAio al dan niet zal besluiten om de bekostigingssystematiek hiervoor aan te passen
Wij verzoeken u de enquête vóór 11 april via bovenstaand e-mail adres in te sturen. De
verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Indien u vragen hebt over de enquête kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. E.G.M. Leupen

