Aanvulling zorginkoopbeleid
2022 - Verpleging en Verzorging
- Wijkverpleging

Inleiding
Dit is een aanvulling op het op 1 april 2021 gepubliceerde zorginkoopbeleid Verpleging en Verzorging - Wijkverpleging
2022. In deze aanvulling gaan we nader in op de stand van zaken van de nieuwe bekostiging (paragraaf 1.2.3.).

Aanvulling zorginkoopbeleid 2022 Verpleging en Verzorging – Wijkverpleging
1.2.3. Nieuwe bekostiging
Integraal uurtarief vormt de basis voor tariefafspraken 2022
Het proces om te komen tot een nieuwe bekostiging voor Wijkverpleging is weliswaar een volgende fase ingegaan met
het nieuwe concept ‘experiment’ regelgeving van de NZa voor 2022. Maar de verdere uitwerking is op dit moment nog
onduidelijk. De conceptregelgeving voor 2022 biedt ruimte om tijdelijk afspraken te blijven maken op basis van een
integraal uurtarief. Gezien de huidige onzekerheden over de bekostiging op basis van cliëntprofielen is dit daarom voor
ons de basis voor afspraken in 2022.

Voorbereiding op registratie en declaratie op basis van cliëntprofielen
De resultaten van het onderzoek naar cliëntprofielen worden niet eerder dan medio 2022 verwacht 1 en de noodzakelijke
vertaalslag naar bekostiging kan pas worden gemaakt als er een duidelijke (schaduw)registratie van cliëntprofielen
beschikbaar is. Hiervoor is het op dit moment dus veel te vroeg.
Uiteraard bereiden wij ons wel verder voor op de registratie en declaratie op basis van cliëntprofielen. Wij willen dit
vooralsnog in 2022 in (beperkte) pilotvorm uitwerken in onze regio. Hiervoor benaderen wij één of meerdere
zorgaanbieders in onze regio, om dit in de resterende periode van 2021 en 2022 verder uit te werken. Wij verwachten
overigens van alle zorgaanbieders dat zij de ontwikkelingen rondom de nieuwe bekostiging nauwgezet volgen.

Systeemfuncties
Gelet op de concept regelgeving van de NZa voor 2022 landt alleen de systeemfunctie “Organisatie en beschikbaarheid
van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg” in de NZa-regelgeving voor 2022. Hierover gaan we in de
inkoopgesprekken met zorgaanbieders afspraken maken voor onze regio.

Randvoorwaarden NZa-regelgeving en Vektis
De wijze waarop wij concrete prestatie- en tariefafspraken voor 2022 kunnen maken, is afhankelijk van de definitieve
vaststelling van NZa beleidsregels voor 2022 en de aanpassing van de Vektis-prestatiecodelijst voor Wijkverpleging. Als
hier aanleiding voor is, streven wij ernaar u hierover binnen vier weken na vaststelling en publicatie verder te informeren.
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De vooralsnog tien cliëntprofielen zijn nog aan verandering onderhevig en ook het aantal van tien is niet zeker.
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