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Geachte heer, mevrouw,
Op 9 september 2014 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel ketenzorg dementie met kenmerk
BR/CU-7111 vastgesteld.
Wij hebben de beleidsregel inmiddels gepubliceerd op onze website zodat
zorgaanbieders en zorgverzekeraars weten welke regelingen gelden voor
de zorginkoop voor 2015. De regelgeving kunt u vinden op www.nza.nl.
De beleidsregel is door de NZa onder voorbehoud van politieke
besluitvorming vastgesteld. In de betreffende beleidsregel hebben wij
daarom een voorbehoud opgenomen.
In deze circulaire lichten wij het beleid met betrekking tot ketenzorg
dementie toe. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan
bod:
−
−
−
−
−

aanleiding van deze beleidsregel;
uitleg over de werking van een experimenteer-beleidsregel en de
declaratie op prestatieniveau in plaats van patiënt niveau;
de beleidsregel ketenzorg dementie voorziet enkel in de
continuering van netwerkstructuren;
uitleg over de aanvraag procedure;
de voorwaarden met betrekking tot de prestatie ketenzorg
dementie.

− Aanleiding
Per 1 januari 2015 zal verpleging en verzorging worden overgeheveld
van de AWBZ naar de Zvw.

Het pakket aan beleidsregels en nadere regels verpleging en verzorging
is op 15 juli jl. reeds (onder voorbehoud) vastgesteld. In het algemeen
overleg op 3 juli jl. is door de Staatsecretaris op verzoek van partijen
toegezegd een aparte prestatie voor ketenzorg dementie in de
Zorgverzekeringswet (Zvw) mogelijk te maken.
Wij hebben de beleidsregel in nauw overleg met direct betrokken partijen
opgesteld. Reacties, opvattingen en opmerkingen op concept versies van
de beleidsregel hebben we verwerkt en heeft geleid tot aanpassingen en
aanscherpingen van de beleidsregel. Uitgangspunt hierbij is dat in het
overgangsjaar (2015) de bestaande netwerkstructuren voor ketenzorg
dementie in stand kunnen worden gehouden. Net zoals onder de AWBZ
is ketenzorg dementie in de beleidsregel vormgegeven als een
kortdurend kleinschalig experiment en moeten er afspraken
overeengekomen worden. Dit alles met dien verstande dat er in de Zvw
andere actoren zijn, namelijk zorgverzekeraars in plaats van
zorgkantoren.
Uitleg experimenteer-beleidsregel en prestatieniveau in plaats
van patiënt niveau
Ketenzorg dementie wordt in de Zvw als een experimenteer beleidsregel
vormgegeven. Ketenzorg dementie kan als zodanig worden voortgezet
onder kleinschalige kortdurende experimenten zoals dat reeds in de
AWBZ gebeurt. Dit betekent conform de Wmg dat een experimentovereenkomst gesloten moet worden tussen één (of meerdere)
zorgaanbieder(s) en één (of meerdere) zorgverzekeraar(s).
−

Partijen moeten een tweezijdige aanvraag indienen met daarin een
experimenteerovereenkomst. De experimenteerpartijen hebben de
vrijheid om in plaats van te declareren op patiënt niveau te declareren
en te vergoeden op prestatieniveau. Tevens kunnen partijen een
lumpsumbedrag overeenkomen in de experiment-overeenkomst. Als
technische uitwerking wordt de prestatie ketenzorg dementie opgegeven
met daarbij het afgesproken tarief van de prestatie. De door de NZa af te
geven individuele beschikking dient als betaaltitel.
BR ketenzorg dementie: voorziet in de continuering van
netwerkstructuren
Er is jarenlang binnen de AWBZ geëxperimenteerd binnen de
beleidsregel ketenzorg dementie om regionaal te komen tot
samenwerkingsverbanden die tegemoet komen aan de zorgbehoefte van
dementerenden en hun (informele) zorgverleners. De netwerkstructuren
die hiervoor opgezet zijn, moeten ook binnen de Zvw doorgang kunnen
vinden. Omdat op regionaal niveau invulling is gegeven aan de
zorgketens dementie, zullen zorgverzekeraars en aanbieders vanwege
maatwerk in de ketens afspraken willen maken over de projectgelden.
De BR ketenzorg dementie maakt de bekostiging van de verschillende
netwerkstructuren voor dementiezorg mogelijk, voor zover vallend
binnen de Zvw.
−

De beleidsregel ketenzorg dementie faciliteert dat de bestaande
netwerkstructuren onder de Zvw doorgang kunnen vinden. Hieronder
valt onder andere de regiefunctie, coördinatie en dergelijke. Het risico op
dubbele bekostiging van casemanagement dementie is begrensd.
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In de ‘Beleidsregel Verpleging en verzorging’ wordt in de toelichting
genoemd dat onder de aanspraak en prestaties verpleging en verzorging
casemanagement valt (waaronder casemanagement dementie). Dit
betekent dat voor zover de activiteiten en zorglevering aan mensen met
dementie wel valt onder de ‘Beleidsregel Verpleging en verzorging’ geen
gebruik kan worden gemaakt van de ‘Beleidsregel ketenzorg dementie’.
− De aanvraag
Voordat de NZa een beschikking kan afgeven die geldt als betaaltitel
moeten de experimenteerpartijen een experiment-overeenkomst
aangaan. In de beleidsregel vindt u de voorwaarden waar de
experiment-overeenkomst aan moet voldoen. De experimentovereenkomst wordt naar de NZa opgestuurd. De aanvraag wordt door
de NZa binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen acht weken
afgehandeld. De beleidsregel heeft een ingangsdatum van 1 oktober
2014 om er voor te zorgen dat de aanvraag procedure op tijd van start
kan gaan en de beschikkingen voor 1 januari 2015 afgegeven worden.
De beschikking en dus tevens het aangevraagde experiment gaat pas in
op of vanaf 1 januari 2015.
− Voorwaarden prestatie ketenzorg dementie
Voorts willen wij u erop wijzen dat er een aantal voorwaarden verbonden
zijn aan de prestatie ketenzorg dementie. Het moet gaan om Zvw-zorg.
Voorts staat in de toelichting een uitleg van het Zorginstituut Nederland
over de inhoud van de prestatie ketenzorg dementie. Om de prestatie
ketenzorg dementie te declareren en te vergoeden moet dus aan een
aantal voorwaarden worden voldaan. Binnen deze kaders kunnen
onderling afspraken worden gemaakt tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars.
− 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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