Formulier
Signalering onderhoudspunten bekostiging langdurige zorg

Algemeen
De NZa is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bekostiging in de langdurige zorg. Hiervoor
stemt de NZa structureel af met de diverse veldpartijen. Gedurende het jaar kunnen veldpartijen
onderhoudspunten signaleren. Om ervoor te zorgen dat de signalering van voldoende
achtergrondinformatie/onderbouwing is voorzien, is dit formulier opgesteld. Op basis van de
ontvangen onderhoudspunten stelt de NZa samen met de veldpartijen de onderhoudsagenda op.
Welke signalen kunnen worden ingediend?
De onderhoudspunten die op de agenda een plaats krijgen, hebben betrekking op problemen die van
invloed zijn op het systeem in brede zin. Het betreft dus signalen die betrekking hebben op
meerdere zorgaanbieders of zorgkantoorregio’s, of die van invloed zijn op een hele doelgroep.
Signalen over (cliënten van) individuele zorgaanbieders vallen in principe buiten de
onderhoudsagenda. Deze zorgaanbieders kunnen voor individuele signalen contact opnemen met de
Informatie- en contactcentrum van de NZa.
Nieuw m.i.v. onderhoudscyclus 2019-2020
In het formulier vragen wij ook om een standpunt van andere betrokken partijen bij dit signaal. Het
doel is om bij indiening van dit signaal snel een indruk te hebben van de mate waarin
belanghebbenden het signaal herkennen en mogelijke oplossingsrichtingen steunen.

Contactinformatie indiener signaal
Naam contactpersoon
Organisatie

[kies hier voor brancheorganisatie]

Beschrijving onderhoudspunt
1. Wat is het probleem?

2. Op welke doelgroep heeft het probleem betrekking?

3. In hoeverre heeft het probleem betrekking op de aanspraken, indicatiestelling, bekostiging
en/of de declaratie? Indien het een probleem in de bekostiging betreft: welke kosten worden
geraakt (loonkosten, materiële kosten, NHC/huisvesting, etc.)?

4. Hoe is dit probleem zichtbaar geworden / aangekaart?
Van

Toelichting

toepassing?
Signaal van één zorginstelling
Signaal van meerdere zorginstellingen
Eigen onderzoek brancheorganisatie
Anders…

5. Waarom speelt dit probleem op dit moment en is dit niet eerder opgemerkt?

Omvang onderhoudspunt
6. Wat is de (geschatte) omvang van het probleem?
Omvang
Aantal cliënten
Aantal zorgaanbieders
Betrokken zorgkantoorregio’s
Omvang financieel (macro omvang per jaar)
Overig, namelijk:

Geef een toelichting op de manier waarop bovenstaande ramingen tot stand zijn gekomen (bron,
aannames). Indien bepaalde informatie niet beschikbaar is, geef aan waarom dit het geval is en
wat ervoor nodig is om deze informatie alsnog te verkrijgen.

Mogelijke oplossing(en)
7. Is op voorhand duidelijk wat een mogelijke oplossing voor het probleem zal/kan zijn? Zo ja,
beschrijf de mogelijke oplossing(en).

8. Wat is het verwachte effect als het probleem niet wordt opgelost?

9. Wat zijn de effecten van een oplossing voor dit probleem?
Van
toepassing?

Verwacht effect van een
mogelijke oplossing?

Kwaliteit van zorg (voor de cliënt)
Financieel effect / Contracteerruimte
Beleid
Indicatiestelling
Inkoopproces
Prestatiebeschrijvingen (ZZP’s, toeslagen)
Tarieven
Administratieve lasten
Overige effecten

Standpunt betrokken partijen/brancheorganisaties
10. Welke betrokken partijen/brancheorganisaties is om een standpunt gevraagd?

11. Wat is het standpunt van de betrokken partijen/brancheorganisaties?

12. Ruimte voor algemene toelichting of opmerkingen:

