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Notitie 2e OT (sessie 2)  Prijs&Prestatie  
ten behoeve van de bijeenkomst op 19 juni van 13.15 tot 16.30 uur, Belvedère, Maastricht 
versie 15 juni 2015 

  

te behandelen punten:  
 

1. Basis en plus-product: 
Basis en plus zijn betere woorden dan licht en zwaar, lichte zorg hoort niet thuis bij deze 
gespecialiseerde aanbieders. 
Er is vanuit de toegangsteams en aanbieders is  behoefte om bij individuele begeleiding en 
groepsbegeleiding onderscheid te maken tussen een basis en plusproduct. Daarvoor is wel 
vereist dat het onderscheid goed te maken is.  
Een onderscheid alleen ’gebaseerd op tarief is te arm. Het moet een tussenstap zijn naar 
homogene producten. Er zal dus een inhoudelijke definitie komen om dit onderscheid te maken. 
Daarbij zal zowel intensiteit als complexiteit bepaalt moeten worden. 
 
2. Kortdurend Verblijf in de WMO 
Het merendeel van de mensen die in 2014 een indicatie hadden voor kortdurend verblijf valt nu 
onder de WLZ. Een uitzondering, wat betreft overgangscliënten,  wordt gevormd door: 
-mensen die vóór 2011 een indicatie hadden voor zogenaamd Tijdelijk Verblijf 
-mensen met een AWBZ-indicatie Kortdurend verblijf met grondslag psychiatrie. In de uitvraag 
over het eerste kwartaal van 2015 is door geen enkele aanbieders  het arrangement Kort Verblijf 
geclaimd. 
 
Daarnaast bestaat kortdurende opname ten laste van de Zorgverzekeringswet bij medische 
noodzaak. 
Ten laste van de WMO kan een beroep worden gedaan op  zorg voor mensen die ondersteuning 
nodig  hebben in het kader van een grondslag Psy,VG of Geriatrie. De gemeenten moeten zorgen 
voor een voorziening maar dat hoeft geen opname te zijn. De organisatie Handen-in-huis 
bijvoorbeeld, die vaak gefinancierd wordt vanuit een aanvullende verzekering,  zorgt er voor dat 
er ondersteuning komt in de eigen woonsituatie van de zorgbehoevende zodat de mantelzorger 
op vakantie kan. Dit geldt ook in de situatie  dat de mantelzorger (bijvoorbeeld) tijdelijk wordt 
opgenomen in een ziekenhuis. 
Gemeenten gaan bezien of aansluiting aan een dergelijke regeling zinvol is.  
 
3. Verblijf bij jeugd, zie notitie van Koraalgroep 
Onder Verblijf is nu veel verschillend aanbod, variërend in verschillende zorgzwaarte,  geplaatst. 
Het is goed om ook hier met (zwaarte-)niveaus te werken. Nog belangrijker is om in de 
verwijsgids aan te geven wat elk aanbod inhoudelijk betekent. Zeker hier zijn de kleurcodes van 
de verwijsgids, die iets zeggen over kostenniveau, niet de goede insteek.  
Zie de bijlage van A. Hannen. 
 
4. Dyslexie 
Het blijkt dat de definitie van de arrangementen diagnostiek versus behandeling bij dyslexie 
onduidelijk is.  
Het is de bedoeling dat het diagnostiek-product gedeclareerd wordt indien er geen 
behandeltraject wordt ingezet . Indien het behandeltraject wordt ingegaan dient alleen 
behandeling en geen diagnose te worden gedeclareerd. Bij enkelvoudige ernstige dyslexie kan 
alleen gedeclareerd worden via de benoemde arrangementcoderingen en niet als DBC. Gezien 
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het landelijk normenkader, waarbinnen de uren die besteed mogen worden t.b.v. de diagnose 
dan wel behandelfase zijn vastgesteld, leeft de ambitie om voor het arrangement dyslexie te 
komen tot één homogene  prijs in 2016. In die zin loopt dit dan voorop in de tendens om te 
komen tot aanbiederonafhankelijke prijzen voor diensten.  
 
5. Sanctie op niet/ niet tijdig aanleveren productiegegevens t.b.v. de monitoring 
Wordt verder besproken in de werkgroep High trust , high penalty (onderdeel van OT Kwaliteit). 
Voor gemeenten is tijdige aanlevering van groot belang om de Zuid-Limburgse gemeenten en 
hun colleges  goed te informeren. 
 
6. Logeren (in het kader van de Jeugwet) 
Van de huidige gecontracteerde aanbieders zijn er drie die dit arrangement gemiddeld minder 
dan 10 etmalen per jaar leveren, vier die 10 tot 20 etmalen leveren, vier die 20 tot 30 etmalen 
leveren en twee die van 30 tot 40 etmalen leveren. Omdat het om gemiddelde gaan zijn er 
natuurlijk ook kinderen die duidelijk meer dan 40 etmalen logeren. 
Voorstel is dan ook om een indeling te maken gebaseerd op drie klassen:  
- 0-10 etmalen 
- 11-40 (iedere maand een weekeinde is 24 etmalen) 
- 41-en meer etmalen. 
Per aanbieder die het arrangement logeren aanbiedt ontstaat vervolgens een  driedeling met per 
aanbieder drie verschillende tarieven. Dit maakt de vergelijkbaarheid  en  homogeniteit van het 
product groter. 
 
7. Beschermd wonen bij Jeugd 
De behoefte aan beschermd wonen is er ook voor jongeren van 16 jaar en ouder. We gaan hier  
een nieuw product  voor gebruiken.  
In de transformatietabel  worden daarom bij de jeugd de GGZ-C-producten toegevoegd. 
Als in een kalenderjaar eenmaal een indicatie afgegeven is voor BW-jeugd, dan wordt er bij het 
bereiken van de leeftijd van 18 in hetzelfde jaar niet opnieuw een arrangement BW-volwassenen 
gedeclareerd/afgerekend. In de historische uitvraag is een dergelijke cliënt ook niet dubbel 
geteld. 

 
8. Differentiatie bij Beschermd wonen 
Aanbieders is het afgelopen week (het was kort dag) nog niet gelukt criteria aan te geven om het 
onderscheid te maken tussen chronisch en niet-chronisch. Misschien is  leeftijd (dan is het wel 
eenduidig) statistisch betrouwbaar? Voor de toegangsteams moet een onderscheid worden 
aangebracht  dat voldoende scherp en duidelijk is. De indeling wordt breed ondersteund. 
Gemeenten gaan aan de slag met aanbieders om dit helder te krijgen. 
 
9. Overgangscliënten 
Bespreken van het voorstel uit de notitie voor de 2e OT Prijs-prestatie (sessie I).  
Zie punt 29 van die notitie. 
 
10. Wat als aanbieder in procenten uitgedrukt meer bezuinigt op zorguren dan de financiële 

korting? 
Voorstel is om dit niet toe te laten. Mocht dit in de praktijk toch geschieden  dan volgt er een 
financiële sanctie om dit verkregen ‘voordeel’ af te vlakken. 
 
11. Continuering huidige prijzen 
Het voorstel is om door te bouwen op de huidige arrangementsprijzen. Het kiezen van een nieuw 
basisjaar zou betekenen dat instellingen, die uren al teruggebracht hebben, opnieuw worden 
gekort. Daarnaast zijn instellingen nu ingesteld op 2015-prijzen. Het basisjaar herzien vergt ook 
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een gegevensuitvraag en analyse hetgeen  een grote administratieve belasting voor zowel 
aanbieder als gemeente  vormt. Bovendien rijst de vraag hoe we omgaan met de situatie waarin 
blijkt dat de kosten zijn gestegen? Heeft dit een hernieuwde korting tot gevolg?  Voor de 
instellingen die het betreft lijkt dit niet goed toepasbaar. 

 
12. Wat als arrangement aantallen kleiner zijn dan 20? 
Uit een analyse blijkt dat spreiding heel groot is. Het volgende voorstel wordt gedaan: geen vaste 
prijzen doch handelen conform de uitleg uit de notitie t.b.v. de 2e OT Prijs-prestatie die  op de 
agenda stond bij de eerste sessie van OT-2.  
Zie punt 20 van de notitie. 
 
13. Medisch Kleuter Dagverblijf weghalen uit verblijf. 
Dit historisch product, dat nu onderdeel uitmaakt van het arrangement Residentiële 
behandeling, is geen 24-uurs voorziening en hoort niet thuis in dit arrangement.  
 
14. Opschalen tussen basis en plus 
De nieuwe arrangementstructuur, waarin een opsplitsing tussen basis en plus wordt gerealiseerd 
dient zodanig ingericht te worden dat gemeenten niet dubbel betalen als iets tijdens de rit gezien 
zorgzwaarte  overgaat van basis naar plus. 
 
15.  Crisisarragement bij GGZ 
Een mogelijk voorstel is het introduceren van een beschikbaarheidsbedrag. Hierdoor wordt de 
huidige vorm van het p x q-model de rug toe gekeerd.  
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Bijlage t.b.v. OT 2  Prijs-prestatie (sessie 2)van 19 juni 
2015 (A. Hannen) 
 
Arrangement Verblijf Zuid-Limburg 
 
In de ontwikkeltafel Prijs-prestatie van 5 juni is aangegeven dat het arrangement Verblijf nog een 
verbetering behoeft om tegemoet te komen aan de vragen van diverse partijen. 
Onderstaand worden de huidige arrangementen Verblijf en Residentiële behandeling nader 
uitgewerkt. Tevens wordt een alternatief uitgewerkt voor het jaar 2016, dit ter bespreking in de 
ontwikkeltafel van 19 juni aanstaande. 
 
 

Huidige situatie 

 
Momenteel is er sprake van twee producten voor verblijf: Verblijf en Residentiële behandeling. 
De producten binnen de zintuigelijk gehandicapten en GGZ worden buiten beschouwing gelaten 
aangezien dit separate arrangementen betreft. 
De huidige samenstelling van deze producten is als volgt: 
 
Provinciaal gefinancierde jeugdzorg 

 VF2 Behandelgroep kamertraining centrum Verblijf 
VF3 Behandelgroep gezinshuis licht Verblijf 
VF4 Behandelgroep gezinshuis Verblijf 
VF5 Behandelgroep fasehuis Verblijf 
VF6 Behandelgroep Verblijf 
VF7 Behandelgroep zwaar Verblijf 
VF8 Behandelgroep crisis Verblijf 
VF9 Gesloten behandelgroep Verblijf 

   VF1 Dagbehandeling/(Medisch Kleuterdagverblijf) Residentiële behandeling 

   PL1 Deeltijd pleegzorg Verblijf 
PL2 24-uurs pleegzorg Verblijf 

   
   AWBZ gefinancierde zorg 

 Z414 Per dag ZZP 1VG excl. DB Verblijf 
Z424 Per dag ZZP 2VG excl. DB Verblijf 
Z430 Per dag ZZP 3VG excl.BH excl.DB Verblijf 
Z415 Per dag ZZP 1VG incl. DB Verblijf 
Z425 Per dag ZZP 2VG incl. DB Verblijf 
Z431 Per dag ZZP 3VG excl.BH incl.DB Verblijf 
Z432 Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB Verblijf 
Z433 Per dag ZZP 3VG incl.BH incl.DB Verblijf 
Z978 Per dag Toeslag ZZP woonzorg GHZ kind Verblijf 
Z979 Per dag Toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd Verblijf 
Z913 Per dagdeel Toeslag ZZP dagb. GHZ kind licht Verblijf 
Z890 Per dag ZZP opslag inventaris dagbesteding VG Verblijf 

 
 

 Z513 Per dag ZZP 1LVG incl.BH incl.DB Residentiële behandeling 
Z523 Per dag ZZP 2LVG incl.BH incl.DB Residentiële behandeling 
Z533 Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB Residentiële behandeling 
Z543 Per dag ZZP 4LVG incl BH incl DB Residentiële behandeling 
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Z553 Per dag ZZP 5LVG incl BH incl DB Residentiële behandeling 
Z911 Per dag Toeslag ZZP MFC Residentiële behandeling 
Z912 Per dag Toeslag ZZP Observatie Residentiële behandeling 

 
 
Dit betekent dat er in het huidige arrangement Verblijf zowel voorheen Provinciaal gefinancierde als 
voormalig AWBZ gefinancierde zorg is ondergebracht. 
Mogelijk kan hier verwarring ontstaan met betrekking tot de inhoud van het product. Het 
verstrekkingenpakket verschilt immers tussen voorheen Provinciaal gefinancierde zorg en voorheen 
AWBZ-gefinancierde zorg o.a. medicijnverstrekking, huisartsenzorg, therapie. 
Dit punt wordt momenteel verder uitgezocht. 
 
Tevens is er nog sprake van een verschil in de vergoeding van huisvestingskosten. Bij de voorheen 
Provinciaal gefinancierde jeugdzorgaanbieders was dit een lumpsumpvergoeding van de 
subsidiebeschikking, deze is teruggerekend als een onderdeel van het tarief als zijnde 
accommodatiekosten.  
 
Voor de voorheen AWBZ-instellingen geldt voor wat betreft huisvestingsvergoeding een zogenaamd 
overgangsregime met betrekking tot de Normatieve Huisvestingscomponent. 
De nacalculatie kapitaalslasten wordt fasegewijs afgebouwd en de vergoeding Normatieve 
Huisvestings Component wordt opgebouwd. 
In 2015 is 50% van deze Normatieve HuisvestingsComponent verwerkt in de arrangementsprijzen en 
wordt 50% separaat door de Nza vergoed. In 2016 wordt nog maar 30% vergoed en dient derhalve 
door de gemeente rekening te worden gehouden met 70% in de arrangementsprijs. (Zie ook notitie 
VNG overgangsregeling Kapitaalslasten) 
  

Tarieven huidige situatie 
 
In 2015 is er gekozen voor product Verblijf en Residentiële Behandeling. Vanwege de groepering van 
meerdere ‘oude’ producten in een arrangement verschillen de tarieven in het arrangement Verblijf 
en het arrangement Residentiële Behandeling. 

 
Door deze wijze van samenvoeging variëren de tarieven per dag van ongeveer € 65 per dag tot € 225 
per dag voor Verblijf. Dit leidt tot een verschil van meer dan 240%. Hierbij is pleegzorg buiten 
beschouwing gelaten omdat reeds besloten is dit product in een apart arrangement onder te 
brengen. 
Verder is er bij de verblijfsproducten behandelgroep (gezinshuis, fasehuis, zwaar en crisis) rekening 
gehouden met de inzet van jeugdhulp thuis aangezien dit onderdeel van het product behandelgroep 
uitmaakt. 
 
Voor Residentiële behandeling verschillen de historische tarieven t.b.v. de oude productcoderingen 
tussen € 140 en € 295, een verschil van meer dan 100%. 
 

Een alternatieve indeling 
 
In de ontwikkeltafel van 5 juni is reeds het voorstel besproken om voor de ambulante producten 
onderscheid te maken tussen basis en zwaar. 
Een optie zou kunnen zijn om deze weg ook te bewandelen voor intramurale zorg. Een voorbeeld zou 
dan de volgende verdeling kunnen zijn. 
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Voorheen Provinciaal gefinancierde jeugdzorg 
  VF2 Behandelgroep kamertraining centrum inclusief jeugdhulp thuis Verblijf basis 

VF3 Behandelgroep gezinshuis licht inclusief jeugdhulp thuis Verblijf basis 

VF4 Behandelgroep gezinshuis inclusief jeugdhulp thuis Verblijf basis 

VF5 Behandelgroep fasehuis inclusief jeugdhulp thuis Verblijf basis 

    Voorheen AWBZ gefinancierde zorg 
  Z414 Per dag ZZP 1VG excl. DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z424 Per dag ZZP 2VG excl. DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z430 Per dag ZZP 3VG excl.BH excl.DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z415 Per dag ZZP 1VG incl. DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z425 Per dag ZZP 2VG incl. DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z431 Per dag ZZP 3VG excl.BH incl.DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z432 Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z433 Per dag ZZP 3VG incl.BH incl.DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z513 Per dag ZZP 1LVG incl.BH incl.DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

Z523 Per dag ZZP 2LVG incl.BH incl.DB inclusief toeslagen Verblijf basis 

 

  

 Voorheen Provinciaal gefinancierde jeugdzorg  
 VF6 Behandelgroep inclusief jeugdhulp thuis Verblijf zwaar 

VF7 Behandelgroep zwaar inclusief jeugdhulp thuis Verblijf zwaar 

VF8 Behandelgroep crisis inclusief jeugdhulp thuis Verblijf zwaar 

VF9 Gesloten behandelgroep inclusief jeugdhulp thuis Verblijf zwaar 

    Voorheen AWBZ gefinancierde zorg 
  Z533 Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB inclusief toeslagen Verblijf zwaar 

Z543 Per dag ZZP 4LVG incl BH incl DB inclusief toeslagen Verblijf zwaar 

Z553 Per dag ZZP 5LVG incl BH incl DB inclusief toeslagen Verblijf zwaar 

 
Bij deze indeling liggen de tarieven van Verblijf basis tussen € 65 en € 180, een verschil van 175%. 
Voor Verblijf zwaar liggen de tarieven tussen € 200 en € 295, een verschil van minder dan 50% 
Via deze methodiek komt het uitgangspunt van de deelnemers dat de indeling een weergave moet 
zijn van de complexiteit van de zorgvraag en expertise, opleiding en verantwoordelijkheid van de 
medewerkers beter tot uitdrukking 
Tevens wordt verondersteld dat er in verblijf zwaar voornamelijk sprake zal zijn van behandeling, 
terwijl bij verblijf basis dit slechts incidenteel het geval zal zijn. 
 

Andere optie 
 
In de regio West Brabant West heeft men ervoor gekozen om de knip van de arrangementen te 
maken op basis van de producten die als bovenregionaal zijn geoormerkt. Dit geldt in dit geval voor 
de producten behandelgroep zwaar (voorheen Provinciaal gefinancierd) en LVG4 en LVG5 (voorheen 
AWBZ gefinancierd). 
Dit zou ook een mogelijkheid zijn om de arrangementen te splitsen in basis en zwaar. 
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Duur van het verblijf 
 
De indeling geeft echter alleen iets weer van de inhoud van de zorg maar niet over duur van de zorg. 
Dit betekent dat er nog een aanzienlijke variatie in de arrangementsprijzen zal ontstaan. 
 
Een optie is dat er nog een tweede dimensie wordt toegevoegd zijnde verblijfsduur, bijvoorbeeld 
verblijfsduur < 0,5 jaar, verblijfsduur 0,5-1 jaar en verblijfsduur >1 jaar. 
Het grote nadeel van nog een dimensie is dat je steeds meer gaat differentiëren en hierdoor wordt 
de mogelijkheid om te substitueren binnen een arrangement naar lichtere zorg dan wel zorg met een 
kortere verblijfsduur zeer beperkt. 
 

Toeleiding 

 
Hierbij moet steeds ook vanuit het oogpunt van de toegang gekeken worden. Op welke wijze kunnen 
zij een goede match realiseren tussen de zorgbehoefte van de cliënt en het arrangement dat een 
instelling biedt? 
 
Gezien bovenstaand is een optie om alleen de indeling Verblijf basis/zwaar te hanteren en aan elke 
aanbieder te vragen een duidelijke product omschrijving te vragen voor het product dat hij levert 
onder betreffend arrangement zodat men bij de toegang deze beschrijvende informatie kan 
hanteren voor het toewijzen aan de juiste instelling. Het arrangementstarief zou in deze dan niet 
mogen leiden tot een indeling in de kleuren groen tot rood, maar de indeling zou dan op basis van de 
inhoudelijke beschrijving moeten plaatsvinden. 

 
 
 
 
 

 
   

 


