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Beleidsregels, nadere regels en tariefbeschikkingen Verpleging en verzorging

24 juli 2014

In deze circulaire geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitleg over
een aantal nieuwe beleidsregels en regelingen ten behoeve van de
overheveling van verpleging en verzorging van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) per
2015.

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 juli 2014 heeft de Raad van Bestuur van de NZa de regelgeving
voor 2015 vastgesteld voor verpleging en verzorging. Het gaat om de
volgende regels en tariefbeschikkingen;








Beleidsregel Verpleging en verzorging, BR/CU-7107
Nadere regel Verpleging en verzorging, NR/CU-721
Tariefbeschikking Verpleging en verzorging, TB/CU-7098-01
Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in
verband met medisch specialistische zorg, AL/BR-0021
Tariefbeschikking msvt, TB/CU-2024-01
Beleidsregel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging
2015, BR/CU-7108
Nadere regel Macrobeheersinstrument Verpleging en verzorging
2015, NR/CU-722

Wij hebben de regels inmiddels gepubliceerd op onze website zodat
zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten welke prestaties en tarieven

gelden voor de zorginkoop voor 2015. De regelgeving kunt u vinden op
www.nza.nl.
Een aantal beleidsregels en nadere regels is door de NZa onder
voorbehoud van politieke besluitvorming vastgesteld. In de betreffende
regelgeving hebben wij daarom een voorbehoud opgenomen.
De regels hebben een ingangsdatum van 1 januari 2015, met
uitzondering van de nadere regel ‘Macrobeheersinstrument Verpleging en
verzorging 2015’1.
Het ontstaan van deze nieuwe regelgeving is een voortvloeisel van de
Hervormingen Langdurige Zorg die plaatsvinden in de volle breedte van
de zorg. De hervormingen gaan onder andere gepaard met nieuwe weten regelgeving. In deze circulaire leest u welke regels en tarieven door
de NZa zijn vastgesteld voor verpleging en verzorging en lichten wij de
wijzigingen toe. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan
bod:









aanleiding van deze nieuwe regelingen;
het bekostigingssysteem in 2015;
de verbreding in de aanspraak;
de nieuwe prestatiebeschrijvingen;
de gehanteerde tariefsoorten;
de regels met betrekking tot Verpleging en verzorging;
de regels aangaande Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk
in verband met medisch specialistische zorg;
de regels met betrekking tot het Macrobeheersinstrument.


Aanleiding
Per 1 januari 2015 zal verpleging en verzorging worden overgeheveld
van de AWBZ naar de Zvw. Het doel hiervan is deze zorg dicht bij andere
eerstelijnszorg en het sociale domein te positioneren. Samen met de
huisartsenzorg moet de verpleging en verzorging erop gericht zijn om
mensen zo lang mogelijk thuis te helpen. Vanwege het beperkte tijdpad
voor de overheveling en de invoering van een nieuw
bekostigingssysteem is 2015 een transitiejaar. Dit betekent dat de
huidige prestaties en tarieven voor verpleging en verzorging in 2015
zoveel mogelijk worden gecontinueerd en waar mogelijk gebundeld.

Bekostigingssysteem
Vanwege het beperkte tijdpad voor de overheveling en de invoering van
een nieuw bekostigingssysteem, heeft het ministerie van VWS
aangegeven2 om 2015 als transitiejaar te betitelen.
Ondanks dat 2015 een transitiejaar zal zijn, houdt het wel in dat er een
nieuw en veranderd bekostigingssysteem is ontwikkeld. Hierbij is wel
grotendeels nog aangesloten bij het bekostigingssysteem van de
extramurale verpleging en verzorging zoals in de AWBZ geregeld. Het

1

De nadere regel ‘Macrobeheersinstrument Verpleging en verzorging 2015’ heeft als
ingangsdatum 1 oktober 2014.
2
Kamerbrief over samenhang hervormingen langdurige zorg, datum 4 maart 2014,
kenmerk 188415-115983-Z.
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bekostigingssysteem is, in nauw overleg met direct betrokken partijen,
opgesteld door de NZa.

Verbreding van de aanspraak
De aanspraak wijkverpleging betreft zowel verpleging als verzorging.
Hierbij gaat het om verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging,
injecties en katheterisaties en verzorgende handelingen zoals wassen en
aankleden. Daarnaast vormt de (wijk)verpleegkundige de schakel tussen
de patiënt, zijn of haar sociale omgeving en de verschillende
professionals. Binnen de AWBZ is voor deze laatste coördinerende,
regisserende en signalerende taken geen bekostigingstitel.
Ook de coördinerende, regisserende en signalerende taken van een
(wijk)verpleegkundige die niet direct toewijsbaar (hierna niet toewijsbare
zorg) zijn aan een individueel zorgtraject van een patiënt, behoren tot de
aanspraak. De nieuwe aanspraak ‘verpleging en verzorging’ wordt
omschreven als “zorg zoals verpleegkundigen deze plegen te bieden,
waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg
of een hoog risico daarop”. Binnen de aanspraak wijkverpleging zullen
naast de (wijk)verpleegkundige ook verzorgenden en gespecialiseerde
verpleegkundigen werkzaam zijn.

Prestatiebeschrijvingen
Op verzoek van VWS is er gekeken naar de opties om het
bekostigingssysteem te vergemakkelijken en te vereenvoudigen.
Dientengevolge zijn er een aantal prestaties met nagenoeg hetzelfde
tarief samengevoegd. Voor 2015 heeft de NZa de volgende prestaties
vastgesteld:
-

Persoonlijke verzorging
Oproepbare verzorging
Verpleging
Oproepbare verpleging
Gespecialiseerde verpleging
AIV (advies, instructie en voorlichting)
Wijkgericht werken
Onderlinge dienstverlening
Verpleging, minder complexe zorg noodzakelijk in verband met
medisch specialistische zorg in de thuissituatie
Verpleging, complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch
specialistische zorg in de thuissituatie


Tariefsoort
Voor de volgende prestaties heeft de NZa maximumtarieven vastgesteld:
-

persoonlijke verzorging
oproepbare verzorging
verpleging
oproepbare verpleging
gespecialiseerde verpleging
AIV (advies, instructie en voorlichting)
Verpleging, minder complexe zorg noodzakelijk in verband met
medisch specialistische zorg in de thuissituatie
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-

Verpleging, complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch
specialistische zorg in de thuissituatie

Voor de prestaties wijkgericht werken en voor de prestatie onderlinge
dienstverlening gelden vrije tarieven.

Regels Verpleging en verzorging
De beleidsregel ‘Verpleging en verzorging’ legt vast op welke manier de
NZa haar bevoegdheid heeft gebruikt om tarieven en prestaties vast te
leggen. De regels3 omtrent verpleging en verzorging zijn van toepassing
op verpleging en verzorging als omschreven bij de Zvw. Deze zorg hangt
samen met de geneeskundige zorg in de eerste lijn
(huisartsgeneeskundige zorg). Naast de prestaties die een beschrijving
geven voor zorg geleverd op patiënt niveau, is ook voor de niet
toewijsbare zorg een prestatie beschreven.
Na afstemming met partijen is besloten in 2015 de regeling voor
intensieve kindzorg zoals deze in de AWBZ4 gold over te nemen in de
Zvw. Voor de bekostiging van intensieve kindzorg gelden de beschreven
prestaties in de beleidsregel ‘Verpleging en verzorging’.
Middels de nadere regel ‘Verpleging en verzorging’ stelt de NZa
voorschriften over registratie, declaratiewijze en transparantie voor
verpleging en verzorging.


Regels verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband
met medisch specialistische zorg
De regels5 omtrent medisch specialistische verpleging thuis (msvt) zijn
van toepassing op verpleging en verzorging als omschreven bij de Zvw.
Deze zorg hangt samen met de geneeskundige zorg in de tweede lijn
(medisch specialistische zorg).
De msvt valt reeds onder de huidige beleidsregels van de Zvw. Hierin
zijn, behoudens kleine wijzigingen, geen veranderingen in aangebracht
voor het overgangsjaar.

Regels Macrobeheersinstrument
De NZa heeft een beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument verpleging en
verzorging 2015’ vastgesteld. De beleidsregel beschrijft de wijze waarop
de NZa ontstane overschrijdingen van het Budgettair Kader Zorg, die
betrekking hebben op de verpleging en verzorging, met behulp van een
macrobeheersinstrument achteraf redresseert. De tariefopbrengst van
verpleegkundige zorg zal (voorafgaan aan dat jaar) aan een jaarlijks
maximum worden gebonden. Als (achteraf) blijkt dat dit maximum is
overschreden, dienen zorgaanbieders die onder deze beleidsregel vallen
hun aandeel in de overschrijding terug te storten in het
Zorgverzekeringsfonds. De NZa zal dit aandeel vaststellen aan de
hand van het aandeel van de omzet van de individuele zorgaanbieder in
3

Beleidsregel Verpleging en verzorging, BR/CU-7107; nadere regel Verpleging en
verzorging, NR/CU-721; Tariefbeschikking Verpleging en verzorging, TB/CU-7098-01.
4
Tot 1 januari 2015.
5 Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch
specialistische zorg, AL/BR-0021; nadere regel medisch specialistische zorg (NR/CU247); Tariefbeschikking msvt, TB/CU-2024-01.
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het totaal van de (onder de beleidsregel vallende) omzet van alle
zorgaanbieders van verpleging en verzorging.

Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op
werkdagen telefonisch te bereiken van 09:00 tot 14:00 op
telefoonnummer 0900-7707070 (€0,05 per minuut). U kunt uw vragen
ook per e-mail stellen via vragencure@nza.nl.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J.C.E. Kursten
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
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