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Aankondiging uitvraag vervoerskosten ghz

13 augustus 2019

Geacht bestuur,
Hierbij informeren we u over de komst van een uitvraag van
vervoerskosten onder alle ghz-zorgaanbieders. Deze uitvraag zal naar

verwachting plaatsvinden in September 2019.
Aanleiding
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de prestaties voor vervoer naar en
van dagbesteding/dagbehandeling in de gehandicaptenzorg gewijzigd. De
vervoersprestaties en tarieven sluiten nu beter aan bij de praktijk.
De NZa heeft toegezegd in 2019/2020 te monitoren hoe de gewijzigde
regelgeving in de praktijk uitpakt. Dat vinden we belangrijk, ook gezien
de knelpunten die het veld ervaart met de nieuwe prestatiestructuur. Zo
ontvingen wij signalen dat de onderverdeling in categorieen en de
bijbehorende tarieven nog niet altijd logisch en passend werden
gevonden.

In de monitor kijken we naar vier aspecten: de vervoerscategorieen, de
hoogte van de tarieven, de administratieve lasten en het inkoopproces.
De laatste twee aspecten zijn voornamelijk kwalitatief van aard en
nemen we onder de loep met een focusgroep. De eerste twee aspecten
zijn kwantitatief en onderdeel van deze uitvraag.
Doel
et de uitvraag willen we onderzoeken of de nieuwe prestatie-indeling
en de tarieven voldoende passend zijn en of er verbeteringen nodig zijn.
Als we naar aanleiding van het onderzoek besluiten tot aanpassingen,
dan zullen we die doorvoeren in de regelgeving per 2021.
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Wijze van uitvraag
Kenmerk
De uitvraag gebeurt via het beveiligde webportaal van de NZa en bevat
0338594/0526925
twee excelbestanden. In een van deze bestanden moeten op clientniveau Pagina
bepaalde gegevens over het vervoer (geanonimiseerd) ingevuld moeten
2 van 2
worden. Deze gegevens zullen binnen het bestand automatisch worden
geaggregeerd, zodat deze niet herleidbaar zijn naar individuele clienten.
U wordt gevraagd alleen de geaggregeerde gegevens te kopieren naar
het tweede bestand. Dit tweede bestand levert u vervolgens via het
webportaal bij ons aan.
Uw medewerking is nodig
De tarieven 2019 zijn gebaseerd op de data van een kleine groep
zorgaanbieders. Willen we de tarieven en de prestatiestructuur voor
vervoer verder verbeteren, dan hebben we de kostengegevens van een

veel grotere groep zorgaanbieders nodig. Hoe meer data we hebben, des
te beter we de regelgeving kunnen maken. We hebben uw hulp dus hard
nodig.

Op het moment dat de uitvraag start, ontvangt u automatisch een emailbericht dat het formulier klaarstaat in het portaal. De contactpersoon
hiervoor is de persoon die voor ons aanvragenportaal bij ons bekend is.
Wij verzoeken u de vervoerscodrdinatoren binnen uw organisatie alvast
op de hoogte te brengen van de te verwachten uitvraag.
Met vriendelijke groet,
Slderlandse Zorp utoriteit

drs. C. Veldhuizen

unto anager Langaurige Zorg

