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Intramurale zorgarrangementen

In deze circulaire informeren wij u over de planning van de activiteiten die voor het najaar zijn
voorzien rond het scoren van de cliëntpopulatie in intramurale zorgarrangementen (IZA's).

Geachte heer/mevrouw,
Graag informeren wij u over de planning van activiteiten rond het scoren van uw
cliëntpopulatie in termen van intramurale zorgarrangementen (IZA's).
Medio maart 2005 heeft de Staatssecretaris van VWS besloten de invoering van de
functiegerichte bekostiging voor de intramurale zorg met een jaar uit te stellen tot 1 januari
2007. Reden hiervoor was dat de intramurale zorgarrangementen zoals die er op dat
moment lagen, nog onvoldoende uitgekristalliseerd waren. Er waren nog enkele knelpunten,
waardoor het draagvlak bij de brancheorganisaties nog onvoldoende aanwezig was. Dit
bood de tijd om de IZA's aan te scherpen en in een aangepast tijdpad in de maand mei in
een uitgebreide pilot te testen. Bedoeling is dat medio juli de definitieve IZA's door de
brancheorganisaties worden geaccordeerd.
In de periode september, oktober, november wordt u gevraagd mee te werken aan de
landelijke score waarbij u voor al uw cliënten de intramurale zorg uitdrukt in IZA's. Iedere
zorgaanbieder heeft vier weken de tijd om de score uit te voeren. De score wordt verricht
door het invullen van de cliëntbeperkingen in een door onderzoeksbureau HHM ontworpen
webapplicatie ( www.functiegerichtebekostiging.nl ) van waaruit het programma een
passend IZA construeert. In een beperkt aantal gevallen kan in aanvulling op de IZA een
extra functie worden gescoord. Ook wordt bij het scoren gevraagd naar de feitelijk genoten
uren dagbesteding. Daarnaast wordt verificatie-informatie geregistreerd over de huidige
formatie binnen de zorginstelling. Voor deze landelijke score zult u binnenkort uitgebreide
instructies ontvangen van HHM.
De scores in IZA's gekoppeld aan de door KPMG berekende functietarieven dienen voor
CTG/ZAio als basis om IZA-tarieven te berekenen. Het is dus in ieders belang dat alle
zorgaanbieders in de AWBZ meewerken aan deze landelijke score en de uiterste
zorgvuldigheid betrachten in het aanleveren van gegevens. Evenzeer is het van belang dat
bij twijfel over de scores van de aanbieders de zorgkantoren worden betrokken bij de
beoordeling. Dit betreft alle zorgaanbieders die zorg verlenen aan cliënten waarbij sprake is
van de functie 'verblijf'.
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Dagactiviteitencentra, dagbehandeling en dagverzorging blijven dus buiten beschouwing,
ervan uitgaande dat deze voorzieningen worden gefinancierd op basis van de Beleidsregel
extramurale zorg. Voor de GGZ geldt hierbij de beperking dat het alleen cliënten betreft, die
langer dan één jaar intramuraal verblijven.
De IZA-tarieven zullen vervolgens door CTG/ZAio zodanig worden herberekend dat sprake
is van een per sector macrobudgettair neutrale operatie. Randvoorwaarde is immers dat er
sprake is van budgettaire neutraliteit bij een gelijkblijvend volume en gelijkblijvende kwaliteit
van zorg. Voor de budgetneutraliteit moet CTG/ZAio een aansluiting kunnen maken tussen
de bekostiging in termen van IZA's en de bekostiging in termen van de huidige bekostiging.
Om deze aansluiting te kunnen maken zal CTG/ZAio via een apart vragenformulier van elke
instelling vragen in hoeverre de in IZA's gescoorde cliëntpopulatie afwijkt van de
cliëntpopulatie waarvoor productieafspraken 2005 in oude termen zijn gemaakt. Uit een
vergelijking van dit oude budget met een berekend nieuw budget op basis van IZA's blijkt
voor de individuele instelling welk herallocatietraject vanaf 1 januari 2007 zal worden
doorlopen. Over de omvang van de stappen respectievelijk de periode waarin deze stappen
zullen worden gezet zal CTG/ZAio een beleidsregel opstellen.
In deze circulaire zijn we ervan uitgegaan dat de IZA's rond 15 juli a.s. door de besturen van
de brancheorganisaties zullen worden geaccordeerd. Voordat u gevraagd wordt in de
periode september, oktober, november de zorg aan uw cliëntpopulatie te vertalen in IZA's,
ontvangt u van CTG/ZAio een nieuwe circulaire met daarin de geaccordeerde
zorgarrangementen. De intramurale zorgarrangementen zullen vervolgens in 2006 worden
vastgelegd in een beleidsregel. Dat biedt de mogelijkheid om op basis van de ervaringen die
dit jaar met de IZA's worden opgedaan, deze op onderdelen nog aan te scherpen.
Zoals bekend heeft de Staatssecretaris besloten een bedrag per cliënt beschikbaar te
stellen voor de administratieve handelingen die moeten worden verricht in het kader van de
invoering van de intramurale zorgarrangementen. Dit bedrag zal in uw budget worden
verwerkt zodra uw scoregegevens zijn ontvangen.
Meer informatie met betrekking tot het hier geschetste IZA-traject vindt u op
www.functiegerichtebekostiging.nl. Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij CTG/ZAio.
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