> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

Zorgkantoren

Zorginstituut Nederland
Contactcentrum Zakelijk
Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorginstituutnederland.nl
T +31 (0)20 797 85 55
0620.2014140250

Datum
Betreft

19 november 2014
Subsidieregeling extramurale behandeling

Contactpersoon
J. Knollema
T +31 (0)20 797 86 22

Onze referentie
2014140250

Geachte geadresseerde,
De Wet langdurige zorg (Wlz) voorziet in artikel 11.1.5 in een door Zorginstituut
Nederland uit te voeren subsidieregeling voor extramurale behandeling.
Het voorstel voor de Wlz wordt op 25 november 2014 besproken door de Eerste
Kamer. De publicatie van de wet en de subsidieregeling wordt voorzien in
december 2014. De beoogde invoeringsdatum van deze wet- en regelgeving is
1 januari 2015.
De subsidieregeling voor extramurale behandeling zal voorzien in een
subsidierelatie tussen het Zorginstituut en de concessiehouders. Op basis van de
door het Zorginstituut verleende subsidie kunnen concessiehouders vervolgens
zorginkoopafspraken maken met de zorgaanbieders.
In deze brief schetst het Zorginstituut de inhoud van de nog te publiceren
subsidieregeling. Deze brief moet u in staat stellen om, onder voorbehoud,
zorginkoopafspraken te maken met de zorgaanbieders. Formalisering van die
zorginkoopafspraken is vanzelfsprekend pas mogelijk na publicatie van de Wlz en
de subsidieregeling.
Met het oog op een goede voorbereiding van uw werkzaamheden informeren wij
u, in afstemming met het ministerie van VWS, in deze brief over de volgende
onderwerpen:
1
Subsidieplafond
2
Verdeling subsidieplafond
3
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4
Kring van de verzekerden
5
Voorwaarden
6
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Declaratieverkeer
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Onderzoek
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Subsidieplafond
Het subsidieplafond 2015 voor de subsidieregeling extramurale behandeling
bedraagt € 95 miljoen. Na publicatie van de subsidieregeling zal het
Zorginstituut verleningsbeschikkingen afgeven tot een totaalbedrag van € 85
miljoen.
In de loop van 2015 zal vervolgens op basis van actuele declaratiegegevens
de verdeling van de resterende € 10 miljoen plaatsvinden.
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Verdeling subsidieplafond
De verdeling van de € 85 miljoen zal plaatsvinden op basis van de op
1 november 2013 gemaakte productie-afspraken op H-codes. De verdeling
ziet er als volgt uit:
Achmea Zorgkantoor N.V.
€ 30.901.052
CZ zorgkantoor B.V.
€ 15.562.041
Zorgkantoor DSW B.V.
€ 2.871.976
Zorgkantoor Friesland B.V.
€ 2.730.217
Stichting Zorgkantoor Menzis
€ 11.565.879
Salland Zorgkantoor B.V.
€
112.065
Trias Zorgkantoor B.V.
€ 1.959.800
Univé Zorgkantoor B.V.
€ 1.046.959
VGZ Zorgkantoor B.V.
€ 15.929.653
OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.
€ 2.320.359
Totaal
€ 85.000.000
Bij deze verdeling is rekening gehouden met het advies van
Zorgverzekeraars Nederland aan de staatssecretaris om Achmea in 2015 aan
te wijzen als zorgkantoor voor de regio’s waarvoor Agis in 2014 als
zorgkantoor fungeert.
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Prestaties en bedragen
De subsidieregeling omvat de prestaties die staan opgenomen in de bijlage
bij deze brief. De inhoud van de prestaties wordt bepaald door de door de
NZa vastgestelde beleidsregel CA-BR-1510a.
In de subsidieregeling zal per prestatie een vast bedrag vermeld worden, te
weten 94% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief 2015. Een
overzicht van de bedragen per prestatie staat eveneens opgenomen in de
bijlage. Indien de NZa de maximumtarieven 2015 nog aanpast zal die
aanpassing niet doorwerken in de bedragen voor deze subsidieregeling.
Voor extramurale behandeling is geen eigen bijdrage verschuldigd.
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Kring van verzekerden
De subsidieregeling maakt het mogelijk om de behandeling te financieren
van:
verzekerden met een somatische aandoening;
verzekerden met een psychogeriatrische aandoening;
verzekerden met een lichamelijke beperking;
meerderjarige verzekerden met een verstandelijke beperking.
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Voorwaarden
De subsidieregeling zal de volgende voorwaarden bevatten waaronder de
prestaties bekostigd kunnen worden.
S328 Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg
S329 Behandeling gedragswetenschapper
S330 Behandeling paramedisch
S326 Behandeling sglvg traject
S327 Behandeling sglvg deeltijd
Deze prestaties worden alleen vergoed als de verzekerde is geïndiceerd voor
behandeling individueel.
Uitzondering: Prestatie S328 behoeft geen indicatie als sprake is van een
consult door een huisarts of een medisch specialist van een aan een
instelling verbonden specialist ouderengeneeskunde (SOG) of arts
verstandelijk gehandicapten (AVG).
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S325 Behandeling lvg
S334 Behandeling IOG lvg
S331 Behandeling Families First lvg
Deze prestaties worden alleen vergoed als de verzekerde is geïndiceerd voor
behandeling individueel en sprake is van behandeling van een
jongvolwassene die ouder is dan 18 jaar en niet ouder is dan 23 jaar voor
wie de Jeugdwet niet (meer) in behandeling voorziet.
S321 Reiskosten zorgverlener (S325-S334)
Deze prestatie wordt alleen vergoed in combinatie met één van de
voorgaande prestaties. De vergoeding voor deze prestatie is beperkt tot twee
consulten per behandelaar per etmaal.
S802 Dagbehandeling ouderen som en pg;
S819 Dagbehandeling VG emg;
S837 Dagbehandeling LG licht;
S838 Dagbehandeling LG midden;
S839 Dagbehandeling LG zwaar.
Deze prestaties worden alleen vergoed voor maximaal het aantal dagdelen
waarvoor de verzekerde is geïndiceerd voor behandeling groep.
S803 Vervoer dagbehandeling V&V;
S894 Vervoer dagbehandeling GHZ;
S895 Vervoer dagbehandeling GHZ rolstoel extramuraal;
S896 Vervoer dagbehandeling kind extramuraal.
Deze prestaties worden alleen vergoed voor zover het CIZ van oordeel is dat
dat vervoer medisch noodzakelijk is en indien sprake is van een combinatie
met een declaratie voor dagbehandeling.
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Kring van de zorgaanbieders
U kunt alleen zorginkoopafspraken maken met zorgaanbieders die op
31 december 2014 beschikken over een toelating in de zin van de Wtzi ten
behoeve van het verlenen van behandeling.
In eerder overleg is reeds vastgesteld dat u alleen zorginkoopafspraken zult
maken met zorgaanbieders aan wie u ook in 2014 betalingen heeft gedaan
ten behoeve van één of meerdere van de onder de subsidieregeling vallende
prestaties. Alleen als deze betalingen betrekking hebben gehad op zorg die in
onderaannemerschap is geleverd dan zult u mogelijk voor 2015 een
rechtstreekse overeenkomst met deze onderaannemer sluiten.
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Declaratieverkeer
De prestaties van deze subsidieregeling worden door Vektis opgenomen in de
AW319-standaard en de daarbij horende koppeltabel en controlematrix.
U kunt vervolgens het CAK verzoeken om de uitbetaling te verzorgen. Het
CAK zal daarvoor door het Zorginstituut worden voorzien van middelen tot
maximaal het bij punt 2 vermelde bedrag.
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Verantwoording
Voor een rechtspersoon die als concessiehouder is aangewezen voor
meerdere zorgkantoorregio’s geeft het Zorginstituut slechts één
verleningsbeschikking af. U kunt daardoor met zorgaanbieders een
zorginkoopafspraak maken die het gehele werkgebied van de
concessiehouder omvat.
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Onderzoek
De door het Zorginstituut uit te voeren subsidieregeling heeft een tijdelijk
karakter. Het is de bedoeling dat de huidige extramurale behandeling op niet
al te lange termijn wordt ondergebracht onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)
en mogelijk voor een deel onder de Wmo 2015. De subsidieregeling is slechts
bedoeld om deze overgang te faciliteren.
Het ministerie van VWS zal het Zorginstituut vragen om in een
uitvoeringstoets aan te geven hoe deze behandeling het beste in de Zvw kan
worden ondergebracht.
Met het oog op eventueel door het Zorginstituut uit te voeren onderzoek zal
de subsidieregeling de verplichting voor de concessiehouders bevatten om
aan dit onderzoek mee te werken en worden concessiehouders verplicht om
de volgende voorwaarde op te nemen in de met de zorgaanbieders af te
sluiten overeenkomsten;
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De zorgaanbieder werkt, onder meer door het verschaffen van benodigde
inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens het
Zorginstituut ingesteld onderzoek dat erop is gericht het Zorginstituut
inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een
besluit over het verstrekken van de subsidie.
De zorgaanbieder werkt, onder meer door het verschaffen van benodigde
inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de
minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te
verschaffen voor de ontwikkeling van het beleid van de minister.
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De zorgaanbieders die extramurale behandeling verlenen zullen een afschrift
ontvangen van de nu voor u liggende brief.
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Zoals in de inleiding reeds is opgemerkt moet deze brief u in staat stellen om,
onder voorbehoud, zorginkoopafspraken te maken met de zorgaanbieders.
Daarmee gaan we van de voorbereiding naar de uitvoering.
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Hoogachtend,

Arnold Moerkamp
Voorzitter Raad van Bestuur
Bijlage
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Bedragen 2015 subsidieregeling extramurale behandeling
Prestaties gekoppeld aan de functie Behandeling individueel

S328
S329
S330
S325
S334
S326
S327
S331
S321

Behandeling som, pg, lg en vg 18+
Behandeling gedragswetenschapper som, pg, lg en vg 18+
Behandeling paramedisch som, pg, lg en vg 18+
Behandeling lvg (18 - 23 jaar)
Behandeling IOG lvg (18 - 23 jaar)
Behandeling sglvg traject
Behandeling sglvg deeltijd
Behandeling Families First lvg (18 - 23 jaar)
Reiskosten zorgverlener

€
€
€
€
€
€
€
€
€

110,06
110,06
58,49
110,06
100,00
110,06
110,06
115,05
25,40

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
contact

€
€
€
€
€

63,13
79,18
68,03
74,20
77,98

dagdeel
dagdeel
dagdeel
dagdeel
dagdeel

€
€
€
€

6,56
7,75
18,71
18,71

dag
dag
dag
dag

Prestaties gekoppeld aan de functie Behandeling
groep
Dagbehandeling
S802 Dagbehandeling
S819 Dagbehandeling
S837 Dagbehandeling
S838 Dagbehandeling
S839 Dagbehandeling

ouderen som en pg
VG emg
LG licht
LG midden
LG zwaar

Vervoer dagbehandeling
S803 Vervoer dagbehandeling
S894 Vervoer dagbehandeling
S895 Vervoer dagbehandeling
S896 Vervoer dagbehandeling

V&V
GHZ extramuraal
GHZ rolstoel extramuraal
kind extramuraal
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