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Aanpassingen beleidsregels extramurale zorg 2006,
prestatiebeschrijvingen extramurale zorg 2006 en
contracteerruimte 2005

De beleidsregels extramurale zorg en prestatiebeschrijvingen extramurale zorg zijn op enkele
punten gewijzigd. Het betreft een nieuwe prestatie voor zintuiglijk gehandicapten,
aanpassingen in de prestaties Behandeling en een nieuwe prestatie voor dagactiviteiten voor
kinderen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Daarnaast is een
beperkt aantal beleidsregelwaarden herberekend. De wijzigingen ten opzichte van de vorige
versie worden in deze circulaire toegelicht.
De Beleidsregel contracteerruimte 2005 is aangepast in verband met de contracteermarge
2005. De beleidsregel is vastgesteld door CTG/ZAio.

Geachte heer/mevrouw,

1. BELEIDSREGELS EXTRAMURALE ZORG EN PRESTATIEBESCHRIJVINGEN EXTRAMURALE
ZORG

Op 26 september 2005 hebben wij u geïnformeerd over de beleidsregels extramurale zorg
en prestatiebeschrijvingen extramurale zorg voor 2006. Deze beleidsregels zijn op een
aantal onderdelen aangepast. Onder voorbehoud van goedkeuring van de Minister van VWS
wordt u alvast geïnformeerd over deze wijzigingen. De beleidsregels CA-23 en CA-24 zijn te
downloaden van onze website www.ctg-zaio.nl.

1.1 Nieuwe prestatie AB zintuiglijk gehandicapten
Vanaf 2005 dient de zg-sector conform de systematiek van de extramurale zorg de
productieafspraken in uren te maken. Om een adequaat tarief voor 2006 vast te stellen
hebben de zg-instellingen gedurende een bepaalde periode in 2005 de werkelijke productie
in uren geregistreerd. De uitkomst van deze registratie is gebruikt om de tarieven te
berekenen. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verhouding directe/indirecte en
overige tijd. CTG/ZAio hanteert conform de zienswijze en uitgangspunten van VWS bij
wijziging van de beleidsregelsystematiek het principe van budgetneutraliteit bij
gelijkblijvende productie.
Afgesproken is dat de zg-instellingen de registratie in werkelijke zorguren (dus niet
omgerekende uren) zullen voortzetten. Op basis van de uitkomst van deze registratie tot
1 juni 2006 zal de berekening van de beleidsregelwaarden opnieuw worden uitgevoerd.
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In de Beleidsregel materiële kosten voor instellingen voor zintuiglijk gehandicapten is per
abuis nog een inventariscomponent voor dag en ambulante behandeling opgenomen. Dit
wordt per 1 januari 2006 aangepast door overheveling naar de cliëntmodule AB-speciaal 3
en de prijs hiervoor te verhogen met € 0,40. De opbouw van de beleidsregelwaarde is nu als
volgt: basismodule + module cliëntkenmerk (incl. opslag in verband met overheveling
genormeerde afschrijvingskosten inventaris) = € 47,50 + € 54,30 = € 101,80.

1.2 Prestaties behandeling
Al geruime tijd bestaat er discussie over de interpretatie van de functie behandeling binnen
het Besluit Zorgaanspraken (BZa). Besloten is om de extramurale (para)medische inzet
vanuit de AWBZ beter te verankeren in de beleidsregels. Het BZa biedt hier ruimte voor. Er
zijn twee nieuwe prestaties opgenomen in de beleidsregels, namelijk paramedische
behandeling en behandeling met inzet van een gedragswetenschapper. Tegelijkertijd is
besloten de prestaties behandeling verpleeghuisarts en behandeling arts verstandelijk
gehandicapten samen te voegen omdat de inhoud in grote mate overeenkomt. Door het
formuleren van drie prestaties ontstaat voldoende onderscheid, worden interpretatieverschillen zo veel mogelijk voorkomen en worden nu of in de toekomst aparte
beleidsregelwaarden mogelijk.
Voor de beleidsregelwaarde van de prestatie paramedische behandeling is aansluiting
gezocht bij de prestatie en beleidsregelwaarde van activerende begeleiding basis.
Voor de beleidsregelwaarde van de prestatie behandeling gedragswetenschapper is
aansluiting gezocht bij de prestatie en beleidsregelwaarde van behandeling basis
som/pg/vg/lg.
1.3 Prestatiebeschrijving Dagactiviteiten kinderen met ernstig probleemgedrag
Bij de dagactiviteiten in de gehandicaptenzorg is een aparte prestatie voor dagactiviteiten
kinderen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag benoemd. Afspraken
voor deze categorie werden tot nu toe gemaakt in de prestatie DAG kind VG mg, maar dit
leverde vaak interpretatiediscussies op in het lokaal overleg. Door deze prestatie nu apart te
benoemen ontstaat duidelijkheid voor alle partijen, zonder budgettaire gevolgen. De
beleidsregelwaarde is gelijk aan de beleidsregelwaarde van Dagactiviteiten VG Kind emg.

1.4 Aanpassing beleidsregelwaarden
In de Beleidsregel extramurale zorg is voor een gering aantal prestaties per abuis de
taakstelling ziekteverzuim voor het jaar 2007 reeds verwerkt. Dit is gecorrigeerd in de
aangepaste beleidsregel.

2.

AANPASSING BELEIDSREGEL CONTRACTEERRUIMTE 2005: CONTRACTEERMARGE

CTG/ZAio heeft u middels circulaire CSCN/ehor/CARE/AWBZ/05/08c d.d. 26 september
2005 over de contracteermarge geïnformeerd. Over het jaar 2004 was sprake van
onderuitputting van de totale financiële ruimte. De onbenutte middelen mogen dit jaar
incidenteel ingezet worden. Ook de komende jaren geldt dat de onderuitputting uit het
voorgaande jaar in het lopende jaar incidenteel ingezet mag worden, tot een maximum van
1% van de in het lopende jaar vastgestelde contracteerruimte.
CTG/ZAio heeft op 17 oktober 2005 de aangepaste Beleidsregel contracteerruimte 2005
(CA-22) vastgesteld. U wordt over deze beleidsregel geïnformeerd onder voorbehoud van
goedkeuring van de Minister van VWS. De beleidsregel is te vinden op de website van
CTG/ZAio: www.ctg-zaio.nl.
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Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met uw vaste contactpersoon bij CTG/ZAio.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. Lagerwaard,
directeur Care

