Extra Nota van Inlichtingen
behorend bij
Aanvulling 2020 bij het Regionaal inkoopkader Wlz 2018 – 2020
inzake tarief GZ 2020

Zorkantoren Zuid-Holland Noord
en
Amstelland en de Meerlanden

Het zorgkantoor heeft reacties ontvangen en kennis genomen van de bezwaren op het
tariefpercentage voor GZ-sector zoals vermeld in “De aanvulling 2020 bij het Regionaal
inkoopkader Wlz 2018-2020 zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de
Meerlanden Bestaande Zorgaanbieders”. Naar aanleiding hiervan het volgende.
Wij realiseren ons dat de bewuste verlaging van het tarief merkbare gevolgen zou kunnen
hebben voor uw zorgorganisatie. Wij hebben daarom besloten om deels tegemoet te komen
aan het bezwaar en het intramurale tariefpercentage voor de gehandicaptenzorg te verhogen
van 96,25% naar 96,50%. Hiermee wordt een balans gevonden tussen enerzijds de
cliëntzorgvraag en anderzijds een realistische bekostiging daarvan.
Op dit moment is de verwachting dat binnen de GZ-sector onvoldoende budget beschikbaar
is. Daarnaast worden wij binnen ZN verband (nog steeds) aangesproken op het feit dat wij
een hoog tariefpercentage aanhouden voor de GZ sector. Dit heeft invloed op de
bovenregionale herverdeling van middelen bij de herschikking en/of nacalculatie.
De consequenties van het invoeren van het nieuwe verdeelmodel zullen voor onze
zorgkantoorregio’s significant zijn. Dit komt doordat er landelijk wordt gekeken naar de
verhouding tussen intramuraal en extramuraal, de leveringsvormen en de functie
behandeling. Onze regio’s wijken af van deze landelijk gemiddelde omvang, wat bij invoering
van het verdeelmodel, zoals het er nu uitziet, resulteert in minder beschikbaar budget voor
onze zorgkantoorregio’s. Hierdoor ontkomen we niet aan het voorsorteren op de toekomst
met een tariefsaanpassing.

Conclusie
Gezien de landelijke ontwikkelingen en het beeld van financiële krapte in onze
zorgkantoorregio’s dat zich nu aftekent, stellen wij ons regionale intramurale tariefpercentage
voor de GZ-sector in 2020 vast op 96,5%. Met deze aanpassing sluiten we beter aan op het
landelijk gemiddelde tarief in de GZ. Daarbij geven we voor een ten dele gehoor aan uw
bezwaar.

