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H1 | Passende bekostiging
Aanleiding
De nieuwe bekostiging van de zorg voor mensen met een
zintuiglijke handicap (zg-zorg) gaat per 1 januari 2020 in.1 In de
nieuwe bekostiging is gekozen voor een andere wijze van
bekostigen, die meer aansluit bij de wensen van de cliënt,
de zorgaanbieder en de verzekeraar. In deze paper zet BMC de
wijzigingen van deze bekostiging in het kort voor u op een rij.
Uit de analyse van de NZA blijkt dat een deel van de instellingen
een negatief financieel effect kan verwachten en een deel van de
instellingen een positief financieel effect. Daarnaast heeft de
voorgenomen wijziging effect op de inrichting van systemen en
werkprocessen. Tenslotte moet het betrokken personeel op de
hoogte worden gebracht van de veranderingen en de daarbij
behorende do’s en don’ts. Hebt u na lezing van dit document
behoefte aan contact met een van onze adviseurs, dan kan dat.
Wij staan open voor uw vragen.

1

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/17/nieuwe-bekostiging-zintuigelijk-gehandicapten-per-2020
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Inleiding
In 2015 is de zintuiglijk gehandicaptenzorg
overgegaan van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekerings
wet (Zvw).
Het betreft hier de zorg aan kinderen en volwas
senen met een visuele of auditieve beperking of
een communicatieve beperking als gevolg van een
taalontwikkelingsstoornis (TOS). Gezien het
krappe tijdpad voorafgaand aan die overheveling
heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) eind 2013 besloten bij de over
heveling naar de Zvw in eerste instantie de wijze
van bekostiging vanuit de AWBZ over te nemen.
Deze manier van bekostigen heeft voor de sector
afgelopen jaren verschillende nadelen veroorzaakt;
•	Er is weinig inzicht in de vraag welke zorg
geleverd wordt en ten behoeve van welke
stoornis van een cliënt (type cliënt).
•	De gedeclareerde zorg is hierdoor slecht te
vergelijken tussen zorgaanbieders. Dit gebrek
aan vergelijkbaarheid belemmert goede inkoop
van zorg en controle op de declaraties door
zorgverzekeraars.
•	Er is een volumeprikkel: meer uren zorg
leveren is meer omzet. Dit kan leiden tot een
perverse prikkel.
•	Indirecte cliënturen kunnen deels ook in
rekening worden gebracht (tijd besteed aan de
cliënt waar de cliënt niet bij aanwezig is).
•	Indirecte cliënturen maken het voor de cliënt
lastig om de zorg op de factuur te controleren
en te begrijpen.
Het grote voordeel van de huidige bekostiging is
dat deze relatief eenvoudig is en daardoor met
een lage administratieve belasting uitvoerbaar
voor zorgaanbieders.

Bij de nieuwe bekostiging is het de insteek om de
knelpunten op te lossen en de administratieve
lasten zo laag mogelijk houden.
De nieuwe bekostiging is getoetst aan de eisen en
aandachtspunten zoals deze zijn afgesproken in
het bestuurlijk overleg zg-zorg van 26 april 2016
en de adviesaanvraag 2013:
•	herkenbaarheid (voor cliënt, zorgaanbieder en
verzekeraar);
•	ruimte voor bekostiging van innovatie en ruimte
voor flexibiliteit (maatwerk);
•	beperkt aantal prestaties op een hoger
(abstractie)niveau;
•	doelmatige en eerlijke prijs;
•	aandacht voor herkenbare doorlooptijd van de
prestaties;
•	aandacht voor doelgroepen met een beperkt
aantal patiënten;
•	kostenbeheersing en tegengaan ongewenste
prikkels/gedrag;
•	macroneutrale invoering van de nieuwe
structuur.
De prestatiestructuur moet kunnen rekenen op
draagvlak onder zorgaanbieders, zorgverzekeraars
en cliënten(organisaties). De administratieve
lasten van de nieuwe structuur moeten zo laag
mogelijk zijn en de prestatiestructuur moet
passend zijn bij de wijze waarop de zorg wordt
geleverd door de sector. Deze voorwaarden zijn
vooraf afgesproken.
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H2 | S
 ystematiek bekostigen
vanaf 2020
De nieuwe systematiek van bekostigen is
opgebouwd uit twee prestatiestructuren, die
aansluiten bij de wijze waarop in de deelsector de
zorg is vormgegeven:
• Prestatiestructuur Auditief/Communicatief
• Prestatiestructuur Visueel
De prestaties moeten aansluiten bij het zorg
traject, dat bestaat uit een intake/ hulpvraag
verduidelijking, diagnostiek en behandeling.
De voortgang en de uitkomsten worden in het
multidisciplinaire overleg (MDO) beoordeeld. Op
basis van die beoordeling worden er met de cliënt
afspraken gemaakt over het vervolg of over het
beëindigen van het zorgtraject.
Het merendeel van de zorg wordt bekostigd via
een vorm van trajectbekostiging. Een deel van
de cliënten en de zorg was vanwege de grote
verschillen niet in deze vorm te bekostigen. Voor
deze zorg is gekozen voor een integraal uurtarief.
Integraal betekent hier dat het uurtarief berekend
is op basis van een functiemix van de verschil
lende functionarissen die voor de prestatie
ingezet worden.
De zintuiglijk gehandicaptenzorg vindt veelal
plaats in de eigen omgeving van de cliënt, van
wege de beperking van de cliënt en omdat dat
vaak efficiënter is (moeilijk of onmogelijk om
zelfstandig te reizen). Om dit te bekostigen is er
een prestatie reistoeslag voor beide prestatie
clusters opgenomen.

Prestatiecluster Auditief/communicatief
Dit prestatiecluster is er voor de sector Auditief,
waarbij zorg en behandeling wordt geleverd aan
mensen die doof, doofblind of slechthorend zijn of
een taalontwikkelingsstoornis hebben.

| 8 |

Afbakening zorgclusters Auditief/Communicatief
Zorgcluster

Afbakening
Stoornis

Levensfase

1

Doof/slechthorend

2

Taalondersteunings
stoornis

0-5 jaar

Doof/slechthorend

Vanaf 5
jaar

TOS
3

Auditief en/of
communicatief
verstandelijk
beperkt

Alle
leeftijden

Doofblind
Bron: NZa

Het prestatiecluster is verdeeld in drie
zorgclusters. Zorgclusters 1 en 2 worden
bekostigd door integrale trajectprestaties per
28 dagen, zorgcluster 3 door twee integrale
uurtarieven. Voor de indeling in een zorgcluster is
het vaststellen van de leeftijd en het type
stoornis van een cliënt nodig.
Voor de toeleiding naar de prestatie in zorgcluster 1
of 2 zijn beslisbomen opgesteld/in ontwikkeling.
Voor zorgcluster 3 en de onderliggende sub
clusters zijn eveneens beslisbomen opgesteld,
zodat duidelijk wordt in welk subcluster een
cliënt past. De registratie van subclusters
geeft inzicht in de verwachte omvang van de
prestaties uit het zorgcluster.

Prestatiestructuur Auditief/Communicatief
Zorgtraject

Zorgcluster

Intake

1

2

Kind en systeem
incl. groepsbehandeling

Kind en systeem
excl. groepsbehandeling

Kind en systeem Kind en systeem Kind en systeem
incl. groeps
excl. groeps
individueel
behandeling
behandeling

Diagnostiek &
3 behandeling
coördinatie

Behandeling

Reistoeslag

Per 28 dagen

Per direct uur

Per cliëntcontact
Bron: NZa

en zijn er twee prestaties met een duur van
28 dagen, te weten:
1.	Kind en systeem inclusief groepsbehandeling
2.	Kind en systeem exclusief groepsbehandeling
De onderscheidende factor in de intensiteit is:
ontvangt een cliënt in de periode groepszorg
of niet?
In het MDO wordt er iedere zes maanden
geëvalueerd en dit wordt vastgelegd in het
zorgplan van de cliënt.
De prestatieduur van 28 dagen is gekozen omdat
de zorgtrajecten van deze cliënten een relatief
lange looptijd kennen en de intensiteit van de
behandeling gedurende de looptijd weliswaar
fluctueert, maar gemiddeld genomen een
bepaalde hoeveelheid uren behoeft.
Voorwaarde voor het inzetten/declareren van de
prestatie is dat er daadwerkelijk minimaal één
direct uur moet zijn ingezet.

Prestatie intake voor zorgcluster 1, 2 en 3
Prestaties zorgcluster 2
De intake is een afzonderlijke prestatie, omdat er
cliënten zijn die niet onmiddellijk na de intake
starten met een zorgtraject of omdat blijkt dat
andere zorg passender is. De intake wordt
vergoed tegen een vastgesteld uurtarief vanwege
de verscheidenheid in prestatie, onder meer
doordat de noodzakelijke informatie pas na enige
tijd beschikbaar is.

Binnen zorgcluster 2 ‘kinderen tot 5 jaar met een
taalontwikkelingsstoornis’ bestaan twee
zorgtrajecten:
•	gericht op behandeling van het kind en het
systeem in combinatie met periode(s) van
groepsbehandeling;
•	gericht op behandeling van het kind en het
systeem zonder groepsbehandeling (dus
individueel).

Prestaties zorgcluster 1
Binnen zorgcluster 1 ‘dove en slechthorende
kinderen’ bestaat één zorgtraject gericht op
behandeling van het kind en het systeem in
combinatie met periode(s) van groepsbehandeling

Er zijn er drie prestaties met een duur van 28
dagen, te weten:
1. Kind en systeem inclusief groepsbehandeling
2. Kind en systeem exclusief groepsbehandeling
3. Kind en systeem individueel
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Na de intake wordt bepaald of er een bepaalde
periode van groepsbehandeling nodig is of dat
er zonder groepsbehandeling zorg zal worden
verleend. In het MDO wordt er iedere drie
maanden geëvalueerd en wordt bepaald of in
een periode groepsbehandeling wel of niet
wordt ingezet. Dit wordt vastgelegd in het
zorgplan van de cliënt.

Prestaties zorgcluster 3
Zorgcluster 3 bestaat uit kleinere aantallen van
verschillende cliëntgroepen. Naast de intake
zijn er twee prestaties met een integraal direct
uurtarief, te weten:
1. Diagnostiek en behandelcoördinatie
2. Behandeling
Het onderscheid tussen deze twee prestaties is
gemaakt om de hoeveelheid zorg van de cliënt
inzichtelijk te hebben en omdat er sprake is van
een verschillende inzet/functie-FWG-mix. Bij de
prestatie ‘Diagnostiek en behandelcoördinatie’ is
wel sprake van declarabele indirect cliëntgebonden
tijd en bij de prestatie behandeling niet. De pres
taties met twee integrale uurtarieven zijn voor alle
subclusters van zorgcluster 3 van toepassing. In de
tarifering zijn de kosten van indirecte uren mee
genomen; deze worden dus via de directe uren
bekostigd.

De veranderingen zijn erop gericht dat het
grootste deel van de zorg (ca 60% cluster 1 en 2)
zal worden bekostigd in trajectbekostiging in
periodes van 28 dagen. Voor de overige zorg
worden integrale uurtarieven ingesteld. De
mogelijkheid om indirecte cliëntgebonden tijd te
declareren vervalt. Deze is bekostigd door een
opslag op de direct cliëntgebonden tijd.
De verblijfscomponent vervalt en komt te vallen
onder de twee prestaties ‘Diagnostiek en
behandelcoördinatie’ en ‘Behandeling’.

Prestatiecluster Visueel
Dit prestatiecluster is voor de sector visueel,
waarbij zorg en behandeling wordt geleverd aan
mensen die blind, doofblind of slechtziend zijn.

Afbakening zorgclusters visueel vanaf 2020
Zorgcluster

Kind &
Leeftijd <18 jaar
Jeugd en systeem
Volwassene en
systeem

Leeftijd >18 jaar

Intensieve
behandeling met
verblijf

Conform ‘indicatieprotocol
criteria intensieve
revalidatie’

Intermitterende
behandeling

Complexe meervoudige
problematiek met minstens
twee bijkomende
lichamelijke, psychische
en/of sociale beperkingen.
Intermitterende
behandeling wordt altijd
gecombineerd met andere
zorg, bijvoorbeeld
Specialistische begeleiding
vanuit de Wmo.

Visuele expertconsultatie

Aangewezen op Wlz-zorg
(niet zijnde zg-indicatie)

Voor de reistoeslag zie paragraaf 1.3, reistoeslag.

Veranderingen in de bekostiging Auditief/
Communicatief
Momenteel wordt de auditieve/communicatieve
zorgsector door middel van vier prestaties
bekostigd:
• Uurtarief auditieve beperking
• Uurtarief taalontwikkelingsstoornis
• Uittoeslag (bekostiging reiskosten)
•	Verblijfkosten (bekostiging hotelmatige kosten)
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Afbakening

Bron: NZa

Prestatiestructuur visueel
Zorgcluster

Prestaties

K/J

Kortdurende behandeling

Diagnostiek

Diagnostiek

De intake/hulpvraagverduidelijking wordt
gedeclareerd door middel van de prestatie die
volgt op de intake (diagnostiek of behandeling).
Voorwaarde is dat in de declaratie niet mag
worden gewisseld tussen kortdurende
behandeling en een uitgebreider zorgtraject.
Eenmaal in een zorgtraject kan niet teruggegaan
worden naar een eerdere fase.

IR met
verblijf

IVB

Zorgcluster en prestaties

Uitgebreide
behandeling

Verdiepende
diagnostiek

Uitgebreide
behandeling

Intermitterende visuele behandeling

Observatie met verblijf

Intensieve behandeling
met verblijf

Reistoeslag

Visuele expert consultatie
VEC

Voor de zorgclusters ‘Kind & jeugd en systeem’ en
‘Volwassene en systeem’ geldt dat ieder traject
start met een intake/hulpvraagverduidelijking. Op
basis hiervan wordt besloten welke prestatie van
toepassing is. Bij een heraanmelding zal dit vaak
een kortdurende behandeling zijn. Bij een eerste
aanmelding, complexe situaties of uitgebreide
hulpvragen zal gestart worden met diagnostiek.

Verdiepende
diagnostiek

Kortdurende behandeling
Volw.

Voor de sector Visueel is gekozen voor een
indeling in vijf zorgclusters met daaronder veer
tien prestaties. Binnen een zorgcluster is één
type declarabele eenheid. Het cluster ‘intensieve
behandeling met verblijf’ wordt bekostigd per
week en het cluster ‘Visuele expertconsultatie’
per traject. Bij de overige clusters is een integraal
uurtarief op de direct cliëntgebonden uren
toegepast.

Uitgebreide visuele expert consultatie

Per week

Per direct uur

Per traject

Per cliëntcontact

Bron: NZa
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Prestatiestructuur visueel per direct uur

Prestatiestructuur visueel per week

De volgende prestaties worden per integraal
direct uur gedeclareerd:
1.	Kortdurende behandeling (cluster 1 en 2)
Het gaat hierbij om cliënten met een relatief
kleine (multidisciplinaire) inzet en combinatie
van diagnostiek en behandeling. De prestatie
is om cliënten snel te helpen en het uurtarief
is gebaseerd op een iets zwaardere functiemix
dan de behandelprestatie.
2.	Diagnostiek (cluster 1 en 2)
Bij nieuwe cliënten en cliënten met uitgebreide
hulpvragen wordt op basis van de intake
gestart met diagnostiek die is gericht op wat
nodig is om de hulpvragen te beantwoorden.
Diagnostiek wordt afgerond met een
multidisciplinair evaluatiemoment, waarin met
de cliënt afspraken worden gemaakt.
3.	Verdiepende diagnostiek (cluster 1 en 2)
Na diagnostiek kan er verdiepende diagnostiek
nodig zijn om onmogelijkheden en activiteiten
van de cliënt in kaart te brengen en te vertalen
naar een behandelplan. De fase wordt afgerond
met een multidisciplinair overlegmoment.
Zodra directe tijd op behandeling wordt
geschreven eindigt de diagnostiek en start de
volgende fase/prestatie.
4.	Uitgebreide behandeling (cluster 1 en 2)
Deze prestatie richt zich op de
behandeldoelstellingen met eventueel
aanvullend een uitgebreide behandeling
gericht op het psychisch leren omgaan met de
beperking.
5.	Intermitterende visuele behandeling (cluster 4)
Deze prestatie omvat behandeling (Zvw) in
combinatie met specialistische begeleiding
vanuit de Wmo. De begeleiding is gericht op
het behoud van zelfstandigheid en het
voorkomen of beperken van isolement en
overlast. De behandeling heeft een
intermitterend karakter en is gericht op
zelfstandig wonen en functioneren van de
cliënt.

De prestaties uit zorgcluster 3 ‘Intensieve
behandeling met verblijf’ worden per week
bekostigd, te weten:
1.	Verblijf – observatie
De visuele functies, externe en persoonlijke
factoren, de mogelijkheden tot activiteiten en
participatie worden tijdens het verblijf in kaart
gebracht en in een behandelplan met de cliënt
afgesproken. Daarna kan op basis van het plan
gestart worden met de prestatie ‘Uitgebreide
behandeling met verblijf’ of ‘Uitgebreide
behandeling’ (zonder verblijf)
2.	Verblijf – intensieve behandeling
De cliënt komt op basis van het
‘indicatieprotocol criteria intensieve
behandeling (met tijdelijk verblijf)’ in
aanmerking voor verblijf. De visuele functies,
de bijkomende problematiek en de
belemmerende factoren zijn bekend. De
mogelijkheden tot activiteiten en participatie
zijn bekend.
	Iedere zes weken wordt in een MDO met de
cliënt de voortgang in de behandeling
doorgenomen en worden de vervolgstappen
bepaald.
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Prestatiestructuur visueel per traject
De prestaties uit zorgcluster 5 ‘Visuele
expertconsultatie’ worden per traject bekostigd,
te weten:
1.	Visuele expertconsultatie basis
Bij het zorgcluster ‘Visuele expertconsultatie’
(VEC) gaat het om de cliënten die aangewezen
zijn op Wlz-zorg (niet op basis van een
zg-indicatie) waarbij de behandelend arts heeft
geconstateerd dat er sprake is van visuele
problematiek en waarbij er vanwege de
complexe situatie van de cliënt vragen zijn
over het visueel functioneren die niet door de
behandelend arts te beantwoorden zijn.
	

De visuele functies, de bijkomende problematiek
en de belemmerende factoren worden in kaart
gebracht en vertaald in een advies over:
•	de wijze waarop het professionele
cliëntsysteem hun handelen kan aanpassen/
afstemmen op de visuele beperking;
•	de visuele hulpmiddelen waarover de cliënt
dient te beschikken.
2. Uitgebreide visuele expertconsultatie
De verwachting is dat grotendeels kan worden
volstaan met ‘basis’. Gedurende het traject kan
worden bepaald of er sprake moet zijn van een
‘uitgebreid’ traject, waarbij veelal de inzet van
een gedragswetenschapper vereist is.

Veranderingen in de bekostiging visueel

Reistoeslag
De zintuiglijk gehandicaptenzorg vindt veelal
plaats in de eigen omgeving van de cliënt,
vanwege de beperking van de cliënt en omdat dat
vaak effectiever is (moeilijk of onmogelijk om
zelfstandig te reizen). Om dit te bekostigen is er
een integrale prestatie reistoeslag. Deze bestaat
uit een combinatie van de vervoerskosten én de
reistijd van de zorgverlener.
Het betreft een integrale bekostiging van
vervoerskosten en reistijd van de zorgverlener.
De toeslag wordt bepaald door een gemiddelde
reisfunctiemix per deelsector die per cliënt
slechts één keer per dag mag worden
gedeclareerd (waarop de behandeling
plaatsvindt).

Momenteel wordt de visuele zorg, de auditieve
zorg en de zorg voor mensen met een
taalontwikkelingsstoornis door middel van drie
prestaties bekostigd:
• Uurtarief visuele beperking
• Uittoeslag (bekostiging reiskosten)
•	Verblijfkosten (bekostiging hotelmatige
kosten)
De huidige bovenstaande tarieven verdwijnen en
worden vervangen door het volgende:
•	Er komen integrale uurtarieven voor de
zorgclusters ‘Kind & Jeugd en systeem:
‘Volwassene en systeem’ en ‘Intermitterende
behandeling’.
•	Voor het zorgcluster ‘Visuele
expertconsultatie’ komen er twee integrale
trajecttarieven.
•	Voor het zorgcluster ‘Intensieve behandeling
met verblijf’ komen er twee integrale
trajecttarieven op weekbasis.
•	De opslag reistijd en de toeslag contact buiten
instelling worden omgezet in een integraal
tarief voor reistijd en reiskosten (zie hoofdstuk
1.3 reistoeslag).
• Alleen directe tijd is declarabel.
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H3 | W
 at is de impact voor
de zorgaanbieder?
Oorzaken en effecten van de nieuwe bekostiging
De nieuwe manier van bekostigen heeft tot gevolg
dat de middelen in de sector anders (zullen)
worden verdeeld. De oorzaken hiervan zijn:
•	De integrale tarieven zijn bepaald op basis van
gemiddelden. Indien een instelling afwijkt van
de berekenden gemiddelde inzet en tarieven,
heeft dit een effect.
•	Directe cliëntgebonden tijd wordt de declara
bele eenheid. Dit kan een effect hebben als
de instelling afwijkt van de vastgestelde ver
houding direct en indirect cliëntgebonden tijd.
•	Indien de functie-FWG-mix afwijkt van de
vastgestelde differentiatie kan dit een
effect hebben.
Aan te bevelen is dat iedere instelling voor de start
van de zorgverkoop en de begroting 2020 en
volgende de effecten voor haar eigen organisatie
analyseert. Uit de analyse van de NZA blijkt dat
een deel van de instellingen in totaal een negatief
financieel effect kan verwachten en een deel van
de instellingen een positief financieel effect.
Andere te verwachten effecten zijn:
•	aanpassingen in inrichting processen en
systemen aan de nieuwe bekostiging;
•	informeren van het personeel over de
voorwaarden en basis van de nieuwe
bekostiging, alsook de gevolgen hiervan binnen
de uitvoering en de processen.
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De NZA heeft de herverdeeleffecten van de
omzet berekend en komt tot de conclusie dat de
effecten beperkt zullen blijven, omdat het totale
effect nihil is. In de auditieve sector is de
verwachte ‘verschuiving’ circa 2,4% van het
totaal. In de sector visueel is dit circa 0,4%.
Het effect van de nieuwe bekostiging op de
sectoren Auditief/Communicatief en Visueel
samen, uitgedrukt als percentage in de omzet
ZVW van de desbetreffende aanbieder (dus niet
totale omzet aanbieder), ligt ongeveer tussen
de-/-7% en de +/+20%. Het totale effect blijft
nihil. Dit laat onverlet dat er vele wijzigingen zijn
en dat de inschatting voor het totaal van de
instelling gunstiger kan zijn dan voor de
verschillende onderdelen ervan. De marges in de
sector zijn mager en kunnen een fors effect
hebben op een instelling of onderdelen ervan.

Contact
BMC heeft een overzicht van wijzigingen en de effecten daarvan en kan u adviseren bij het inzichtelijk
maken van de effecten en risico’s van de nieuwe bekostiging. Daarnaast kunnen wij u helpen met het
implementeren van de processen en administratieve systemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cristina Guerrero Paez
adviseur en accountmanager
06 - 12 05 78 77
cristina.guerrero.paez@bmc.nl

Erwin Scheepers
adviseur en accountmanager
06 - 53 22 89 39
erwin.scheepers@bmc.nl

Johan Jansen
adviseur
06 - 53 22 89 39
johan.jansen@bmc.nl

Peter van Osch
senior adviseur
06 - 13 51 09 15
peter.van.osch@bmc.nl

Colofon
Bekostiging zorg vanaf 2020 voor mensen met een zintuiglijke handicap - oktober 2019
Productie: PR & Marketing, BMC
Druk: Randstand Groep Nederland
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BMC
Spacelab 4
3824 MR Amersfoort
P.O. box 490
3800 AL Amersfoort
033 - 496 52 00
info@bmc.nl
www.bmc.nl

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl
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