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Geachte heer, mevrouw,
Met deze circulaire informeer ik u over de prestaties en tarieven voor
Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg) die per 1 januari 2018 van
kracht zijn. Op 20 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regelgeving ZG-zorg voor het jaar
2018 vastgesteld. De belangrijkste onderdelen van dit besluit licht ik in
deze circulaire toe.
1. Regelgeving 2018
Met ingang van 2018 gelden de volgende beleidsregels, nadere regels en
tariefbeschikking met betrekking tot de prestaties, tarieven en het
Macrobeheersinstrument voor ZG-zorg:
‒ Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg’
(kenmerk: BR/REG-18116);
‒ Nadere regel ‘Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg’ (kenmerk:
NR/REG-1808);
‒ Beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg
2016’ (kenmerk: BR/REG-18115);
‒ Nadere regel ‘Regeling Macrobeheersinstrument Zintuiglijk
gehandicaptenzorg 2016’ (kenmerk: NR/REG-1809);
‒ Prestatie- en tariefbeschikking ZG-zorg (kenmerk: TB/REG-1861701).
Wij hebben de bovenstaande regelgeving inmiddels gepubliceerd op onze
website www.nza.nl.
2.

Uitvraag gegevens voor de ontwikkeling van nieuwe
bekostiging
Samen met partijen werken wij aan de ontwikkeling van een nieuw
bekostigingsmodel voor de ZG-zorg. Met ingang van 1 januari 2017
registreren alle ZG-aanbieders diverse gegevens over de ZG-zorg die zij
bieden. Deze worden per kwartaal bij de NZa aangeleverd. Deze
informatie is nodig voor de ontwikkeling van de nieuwe bekostiging voor
ZG-zorg. De planning is om deze nieuwe bekostiging met ingang van

1 januari 2019 in te voeren. Daarnaast leveren ZG-aanbieders de kosten
van ZG-zorg over het jaar 2017 vóór 1 oktober 2018 aan de NZa aan.
Deze gegevens worden gebruikt voor de bepaling van de tarieven van
ZG-zorg in 2020.
De NZa heeft besloten deze registratie- en aanleververplichtingen
vooralsnog in stand te houden in de regelgeving 2018. We hebben de
gegevens over 2017 nodig om een nieuw bekostigingsmodel te
ontwikkelen en in te voeren per 2019. Op dit moment kunnen we niet
uitsluiten dat de data over 2017 onvoldoende is om deze stap te maken.
Daarom willen we de mogelijkheid houden om deze data aan te vullen
met gegevens over 2018. Dit neemt niet weg dat we de intentie hebben
om op basis van de gegevens over 2017 een nieuwe bekostiging te
kunnen ontwikkelen. Als dit mogelijk blijkt zullen de registratie- en
aanleververplichtingen over 2018 alsnog vervallen. Het besluit hierover
zal zo snel mogelijk en uiterlijk begin volgend jaar in overleg met
partijen worden genomen.
De NZa heeft de verplichtingen voor zorgaanbieders met betrekking tot
de aanlevering van gegevens omschreven in de nadere regel ‘Regeling
Zintuiglijk gehandicaptenzorg’ (kenmerk: NR/REG-1808). Bij deze nadere
regel zijn ook aanleverformulieren opgenomen via welke de
zorgaanbieders de gevraagde gegevens dienen aan te leveren.
Daarnaast is ook een controleprotocol opgenomen op
basis waarvan de accountant een verklaring afgeeft bij de aanlevering
van kostengegevens over het jaar 2018 vóór 1 oktober 2019.
3. Maximumtarieven 2018
De maximumtarieven 2018 zijn gewijzigd ten opzichte van de
maximumtarieven 2017 als gevolg van de trendmatige aanpassing
(indexering).
De maximumtarieven 2018 zijn trendmatig aangepast met een gewogen
gemiddelde index voor personele- en materiële kosten en kapitaallasten.
De trendmatige aanpassing voor jaar t wordt gebaseerd op de
voorcalculatie voor jaar t en de nacalculatie op de indices jaar t-1. Per
prestatie is een gewogen gemiddelde van de loon- en materiële indices
evenals de index voor kapitaallasten bepaald. De trendmatige
aanpassing 2017-2018 staat in onderstaande tabel weergegeven:

Prestaties

Trendmatige
aanpassing
2017 - 2018

Prestatie ‘zorg in verband met een visuele beperking’

3,03%

Prestatie ‘zorg in verband met een auditieve beperking’

3,00%

Prestatie ‘zorg in verband met een communicatieve beperking als
gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS )’

3,00%

Prestatie Uittoeslag

2,23%

Prestatie Verblijf

2,96%

De geldende maximumtarieven voor het jaar 2018 zijn opgenomen in de
bovengenoemde prestatie- en tariefbeschikking ZG-zorg.
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Heeft u vragen?
Kenmerk
Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op CI/17/27c
werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op
Pagina
telefoonnummer 088-770 8 770. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen 3 van 3
via info@nza.nl.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

