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Beleidsregel kwaliteitsgelden "thuiszorg" (CA-64) en
aanpassingen van de Beleidsregels extramurale zorg
(CA-59) en prestatiebeschrijvingen extramurale zorg
2006 (CA-60)

Het Ministerie van VWS heeft voor zowel 2005 als 2006 € 17 miljoen beschikbaar gesteld voor
het versterken van de tarieven "thuiszorg". Voor 2005 wordt het geld verdeeld over de
instellingen naar rato van de productieafspraken Persoonlijke verzorging (peildatum
15 oktober 2005). In 2006 zijn de beleidsregelwaarden voor de prestaties Persoonlijke
verzorging en Persoonlijke verzorging extra aangepast. De hielprik is uit de Beleidsregel
prestatiebeschrijvingen extramurale zorg gehaald. Voor de zintuiglijk gehandicapten is nadere
informatie opgenomen over 'advies en voorlichting' alsmede een nuancering van de prestatie
AB-speciaal 3.

Geachte heer/mevrouw,
Voor 2006 is in de Beleidsregel extramurale zorg (CA-59) en de Beleidsregel
prestatiebeschrijvingen extramurale zorg (CA-60) een aantal wijzigingen verwerkt. Tevens is
voor 2005 de Beleidsregel kwaliteitsgelden "thuiszorg" (CA-64) vastgesteld. Onder
voorbehoud van goedkeuring van de Minister van VWS wordt u hierover alvast
geïnformeerd. De beleidsregels kunt u downloaden van onze website www.ctg-zaio.nl.
De wijzigingen worden hieronder toegelicht.

KWALITEITSGELDEN "THUISZORG"

2005
Per 1 januari 2005 is de indicatie leidend geworden voor de declaratie van de geleverde
zorg in plaats van het deskundigheidsniveau. Het Ministerie van VWS heeft € 17 miljoen
voor 2005 beschikbaar gesteld ter compensatie van het financiële nadeel dat
zorgaanbieders ondervinden als gevolg van de gewijzigde declaratiesystematiek.
Uitgangspunt voor de toedeling is het niveau van de productieafspraak 2005 voor de
prestatie persoonlijke verzorging (peildatum 15 oktober 2005). Op deze wijze komt het geld
terecht bij de instellingen die hierdoor de inzet van hogere deskundigheidsniveaus bij
Persoonlijke verzorging (PV) kunnen bekostigen. In de berekening van de
beleidsregelwaarde 2005 was met de inzet van deze hogere deskundigheidsniveaus geen
rekening gehouden. Per instelling wordt dit bedrag als volgt berekend: 2,1% van de
financiële productieafspraak PV (peildatum 15 oktober 2005).
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Op dit bedrag wordt niet nagecalculeerd. Dit is vastgelegd in bijgevoegde Beleidsregel
kwaliteitsgelden "thuiszorg". De verwerking in de rekenstaten zal zo spoedig mogelijk plaats
vinden nadat de beleidsregel door de Minister van VWS is goedgekeurd.
2006
Het Ministerie van VWS heeft tevens € 17 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking
van de tarieven van de thuiszorg met ingang van 2006. Dit extra geld wordt ingezet voor het
structureel ophogen van de beleidsregelwaarde voor persoonlijke verzorging. Aangezien de
prestatie Persoonlijke verzorging extra (inclusief beschikbaarheidfunctie) is gekoppeld aan
PV, zal door het ophogen van de beleidsregelwaarde PV ook deze beleidsregelwaarde
stijgen.

BEËINDIGING BEKOSTIGING HIELPRIK VIA AIV-PREVENTIE

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen extramurale zorg voor 2006 was bij de prestatie
AIV-preventie nog opgenomen dat tevens productieafspraken gemaakt kunnen worden over
de hielprik. VWS heeft het CTG/ZAio inmiddels verzocht een tarief voor het uitvoeren van de
hielprik vast te stellen ten behoeve van de entadministraties. De hielprik is derhalve uit de
prestatiebeschrijving AIV-preventie gehaald en kan daardoor niet meer worden betrokken bij
de productieafspraken 2006.

LOCATIE- EN MAALTIJDENCOMPONENT EN DAGACTIVITEITEN

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat in de beleidsregelwaarden van de dagactiviteiten
een locatie- en maaltijdencomponent is opgenomen. Deze component is onder andere
gebaseerd op één maaltijd per cliënt per dag.

ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTEN

Het verstrekken van gespecialiseerde vormen van 'advies en voorlichting' valt buiten de
AWBZ-zorgaanspraken en is in principe een taak van MEE-organisaties. Omdat de MEEorganisaties (nog) niet in staat zijn om deze specifieke taak uit te voeren, kunnen de in 2005
gemaakte afspraken op het gebied van 'advies en voorlichting' gecontinueerd worden. Bij de
productieafspraken kunnen de instellingen gebruik maken van de zorgprestatie OB-basis.
Op deze productie vindt reguliere nacalculatie plaats.
In de circulaire van 24 oktober 2005 bent u geïnformeerd over de prestatie AB-speciaal 3.
De beschrijving hiervan vereist echter enige nuancering. Het maximale beleidsregelbedrag
voor de prestatie AB-speciaal 3 (zg) kan alleen worden afgesproken als in deze prestatie de
componenten onderwijs en productontwikkeling zijn opgenomen.

Naast bovenstaande wijzigingen zijn de genoemde beleidsregels ook op een aantal punten
tekstueel aanpast. 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

