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Prestaties en tarieven extramurale Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2016

1 juli 2015

Geachte heer, mevrouw,
Met deze circulaire informeer ik u over de prestaties en tarieven van
extramurale Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg) die per 1 januari
2016 van kracht zijn. Op 30 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de prestaties en tarieven van ZG-zorg
voor 2016 vastgesteld. De belangrijkste onderdelen van dit besluit licht
ik in deze circulaire toe.
Regelgeving 2016
Met ingang van 2016 gelden de volgende regelingen en tariefbeschikking
met betrekking tot de prestaties en tarieven en het
Macrobeheersinstrument voor ZG-zorg:
Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg’
(kenmerk: BR/CU-7134);
Nadere regel ‘Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg’ (kenmerk:
NR/CU-560);
Beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg
2016’ (kenmerk: BR/CU-7135);
Nadere regel ‘Regeling Macrobeheersinstrument Zintuiglijk
gehandicaptenzorg 2016’ (kenmerk: NR/CU-561);
Prestatie- en tariefbeschikking ZG-zorg (kenmerk: TB/CU-7116-01).
Wij hebben de bovenstaande regels en tariefbeschikking inmiddels
gepubliceerd op onze website www.nza.nl.
Tarieven 2016
Verder heeft de NZa besloten om per 1 januari 2016 de tarieven voor
ZG-zorg te herijken op basis van de resultaten van het uitgevoerde
kostenonderzoek. De geldende maximumtarieven voor het jaar 2016 zijn
opgenomen in de bovengenoemde prestatie- tariefbeschikking ZG-zorg.
In het verantwoordingsdocument ‘Toelichting op de berekening van
tarieven van extramurale ZG-zorg 2016’ is onderbouwd op welke wijze
de tarieven van ZG-zorg zijn herijkt. Dit verantwoordingsdocument vindt
u op onze website www.nza.nl.

Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur op
telefoonnummer 088-7708770. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen
via info@nza.nl.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,
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