Overzicht signalen September 2019
Onderhoud bekostiging langdurige zorg – cyclus 2019-2020

Beademingszorg
Vervoer vv: jong-dementerenden en NAH

Crisiszorg ghz
Toeslag epilepsiezorg
Deeltijdverblijf (vervolg)
Mpt kind verpleging speciaal en verzorging
Declaratie-eenheid gespecialiseerde
behandeling
Wet zorg en dwang
Toeslag niet-strafrechtelijke forensische
zorg en sg(lvg)

Vervolg binnen het onderzoek naar bekostiging expertisecentra
Signaal van ActiZ, onderhoudscyclus 2017-2018. De vervoerscomponent (H803) is ontoereikend voor regionale
functie van dagbehandeling bij specialistische zorg (bijv. zelfstandige cliënten met vroege dementie).
We hebben met ActiZ en de kerngroep besproken dat we eerst het model van de ghz sector uitwerken en daarna
onderzoeken of het mogelijk is dat de vv sector aansluit. Hier is een apart onderzoek voor nodig, mogelijk ook met
focusgroepen waaraan vv zorgaanbieders deelnemen.
Equalis doet nu onderzoek naar crisiszorg in de ghz.
Er vindt nu overleg plaats tussen ZN en aanbieders, geen actie van NZa.
Dtv is per 2020 ingevoerd, maar een aantal vraagstukken moeten verder onderzocht worden: financiering van
leegstand, mutatiedagen en incidentele afwezigheid.
Nieuwe prestatie is reeds doorgevoerd. ZN heeft een nadere onderbouwing aangeleverd over de hoogte van het
tarief.
Declaratie-eenheid van de toeslag gespecialiseerde behandelzorg (Z981 en V981) wordt dit najaar aangepast van
‘per dag’ naar ‘per uur’.
Betreft verwerken effecten Wzd in regelgeving en bekostiging. Bijvoorbeeld bekostigingstitel voor de functie van
Wzd-functionaris.
Nieuw signaal van VGN: doel van de toeslag niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie (nsfp) is om aan cliënten
met (acuut) delictgevaar in combinatie met psychiatrische problematiek voortgezet verblijf met behandeling aan te
bieden dat gericht is op het verminderen van het delictgevaar. Het probleem is dat deze toeslag niet beschikbaar is
voor cliënten met een vg grondslag, bijkomende psychiatrische problematiek en (acuut) delictgevaar, terwijl deze
doelgroep volgens de indiener van dit signaal, hetzelfde risico loopt als cliënten met een ggz grondslag.
Het signaal beschrijft dat er geen kostendekkend tarief in de Wlz is en dat deze er wel is voor dezelfde doelgroep
die al over een justitiële titel beschikt. Bij het ontbreken van een kostendekkend tarief bestaat het gevaar dat de
doelgroep niet de zorg geboden wordt die conform de indicatie nodig zou zijn.
Werkzaamheden:
-

Probleem helder krijgen, eerste stappen: verdiepende vragen stellen aan partijen) en op werkbezoek
gaan.
Afhankelijk van het antwoord op de vraag of er inderdaad een probleem is in de bekostiging, kunnen we
verdere acties bepalen.

