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Geachte voorzitter,
Op 21 mei jl. heb ik u per brief op de hoogte gesteld van mijn voornemen om de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanwijzing te geven om beleidsregels op te
stellen op grond waarvan bij de bekostiging van de verpleeghuiszorg rekening
wordt gehouden met niet-beïnvloedbare factoren (griffienummer 165.003). In die
brief heb ik aangegeven dat de NZa eind mei een technische analyse zou
vaststellen, waarin de financiële impact is opgenomen van de niet-beïnvloedbare
factoren in de bekostiging van de verpleeghuiszorg per 2020.
Op 28 mei jl. heeft de zorgautoriteit mij deze technische analyse doen toekomen.
Met deze brief bied ik u de analyse ter informatie aan. De uitkomsten van de
analyse sluiten aan bij het financiële kader zoals ik u dat heb geschetst in mijn
brief van 21 mei jl..
In de brief van 21 mei jl. heb ik aangegeven dat bandbreedtetarieven worden
vastgesteld voor nieuwe prestaties die van toepassing zullen zijn op zorg die is
geleverd in de door de NZa aangewezen postcodegebieden. Bovenop de hoogte
van het reguliere onderhandelbare maximumtarief is een vast percentage
beschikbaar. Op grond van de technische analyse is dit extra bedrag 0,95% van
het betreffende zzp- of vpt-tarief. Het bedrag dat landelijk is gemoeid met het
vaste tarief bovenop het reguliere maximumtarief is 8 miljoen.
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Dit bedrag wordt macro budgettair neutraal rondgerekend door de basistarieven
voor alle aanbieders generiek te verlagen met 0,09%.
Ik zal deze analyse betrekken bij de vormgeving van de genoemde aanwijzing.
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Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
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Hugo de Jonge
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