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Op 11 maart 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de
beleidsregels ’Overgang naar DBBC- bekostiging in de forensische zorg
(kenmerk BR/FZ-0012), Invoering Normatieve Huisvestingscomponent
(NHC) in de forensische zorg (kenmerk BR/FZ-0013) en de regeling
Verplichte informatie aanlevering forensische zorg (kenmerk NR/FZ-009)
vastgesteld.
Er zijn enkele zaken in die regels aangepast. In deze circulaire
beschrijven wij waarom we dat hebben gedaan. Ook lichten we de
voornaamste wijzigingen van de regels toe.
Ten eerste: waarom deze aanpassingen? Tot nu toe lag de primaire
besluitvorming inzake de overgangsregelingen voor de DBBC’s en NHC’s
bij Directie Forensische Zorg (DforZo). Deze gang van zaken sloot aan bij
de bestaande praktijk. De werkwijze zorgt echter ook voor een
onvoldoende juridische borging en onduidelijke afbakening van taken.
Ook wijkt het af van de werkwijze in de gespecialiseerde GGZ, terwijl
veel zorgaanbieders zowel Zvw-zorg als forensische zorg leveren. Voor
de NZa was dit reden om de regels aan te passen.
Ten tweede: wat hebben we aangepast? Dat lichten we hieronder toe.
‒

Beleidsregel ’Overgang naar DBBC- bekostiging in de forensische
zorg

De belangrijkste aanpassing is dat we de besluitvorming over
transitiebedragen bij de NZa neerleggen.
Deze werkwijze wijkt niet af van de werkwijze in de AWBZ en Zvw.
De werkwijze houdt ook in dat we de budgetparameters hebben
opgenomen in de beleidsregel. De geïntroduceerde parameters zijn
gebaseerd op de van oorsprong GGZ parameters die DForZo de
afgelopen jaren heeft gehanteerd bij de inkoop.

Tot slot, DForZo heeft voor de accountscontrole en de
verantwoordingsdocumenten het controleprotocol 2013 ontwikkeld. Dit
protocol neemt de NZa over. Voordat we dit formeel vaststellen
controleren wij of het voldoet aan onze criteria. Om deze reden hebben
we het controleprotocol nu nog niet vastgesteld. Voor de zomer wordt u
hierover nader geïnformeerd.
‒

Beleidsregel Invoering NHC in de forensische zorg

Per 1 januari 2013 is in de forensische zorg de NHC ingevoerd. Voor de
feitelijke afwikkeling van de bedragen van de overgangsregeling moesten
we nog regels opstellen. Dat doen we met deze regel.
De afwikkeling verloopt als volgt. De vordering op of betaling aan de
instelling vindt plaats door DForZo. Dit gebeurt op basis van een besluit
van de NZa waarin zij het verrekenbedrag vaststelt.
Voor de overgangsregeling van de NHC in de FZ zal de NZa binnenkort
een afzonderlijk controleprotocol opstellen en publiceren.
‒

Regeling Verplichte informatie aanlevering forensische zorg

In deze regeling geven wij aan welke informatie de zorgaanbieder moet
aanleveren aan de NZa voor de uitvoering van de overgangsregelingen.
Dit betekent dat niet langer DForzo informatie aanlevert maar de
zorgaanbieder.
U kunt bovengenoemde beleidsregels en regeling vinden op onze
website: www.nza.nl onder de button wet- en regelgeving.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze circulaire, dan kunt u deze
per e-mail sturen naar vragencure@nza.nl of contact opnemen via
bovenstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. H. van Wieren
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg
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