Wijzigingen in de Toelichting model begroting verantwoording kwaliteitsbudget 2020
verpleeghuiszorg IVM Covid-19
De impact van het Coronavirus is groot. Dit heeft ook gevolgen voor de inzet van de kwaliteitsgelden.
De afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen betrokken partijen en heeft de NZa de
beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158 opgesteld voor de vergoeding extra kosten en/of
omzetderving (“compensatieregeling”). Dit regelt ook dat de vergoedingen als gevolg van Covid-19
voor aanbieders die afspraken hebben voor kwaliteitsbudget deels via het kwaliteitsbudget en deels
via de beleidsregel verlopen. Deze toelichting is een aanvulling op het gepubliceerde inkoopbeleid
Aanvulling 2020 Inkoopkader langdurige zorg 2018-2020 - bestaande zorgaanbieders en heeft
betrekking op de gevolgen van de uitwerking van de beleidsregel SARS-CoV-2 en de Extra middelen
voor Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Voor de Herschikking KB2020 dient u de realisatiecijfers t/m juni 2020 in via het Vektis-portaal. In
verband met het Coronavirus is de uiterste aanleverdatum verschoven naar 1 september 2020. Het
portaal is vanaf 1 augustus opengesteld voor zorgaanbieders om hun realisatiecijfers in te voeren.
In deel II van de Toelichting model begroting verantwoording kwaliteitsbudget 2020 verpleeghuiszorg
staat een toelichting op de aan te leveren realisatie. In verband met SARS-CoV-2 virus is een aantal
definities aangepast. Het betreft de volgende definities
Zorgpersoneel (Stap 1 t/m 3)
In de Toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.2.4 van de Aanvulling 2020 op inkoopkader 2018
– 2020 voor een definitie van zorgpersoneel.
I.v.m. de beleidsregel SARS-CoV-2 virus artikel 5 lid 1 geldt voor de herschikking en de nacalculatie
KB2020 dat u ook de extra personele kosten van het zorgpersoneel opgeeft welke i.v.m. Covid-19 zijn
ingezet voor cliënten met een indicatie 4-10 VV en leveringsvorm geclusterd vpt of verblijf in een
instelling. Voor het toerekenen van personeel dat extra is ingezet ten gevolge van Covid-19 aan de
Wlz kunnen de principes toegepast worden die ook gebruikt zijn voor het toerekenen van het
personeel kwaliteitsbudget 2020. Dit geldt zowel voor zorgpersoneel in vaste dienst als voor
zorgpersoneel dat ingehuurd is. Voor zorgaanbieders die locaties hebben waar zowel Wlz zorg als
zorg vanuit andere domeinen geboden wordt kunnen de reguliere uitgangspunten voor de
toerekening methodiek gehanteerd worden.
Correctie cliëntenmix (Stap 4)
In de Toelichting staat dat bij de afrekening van het kwaliteitsbudget 2020 (nacalculatie KB2020) de
benodigde gegevens voor de correctie cliëntenaantal/mix door het zorgkantoor worden gereedgezet.
Deze gegevens dient u dus niet zelf in te voeren. Bij de herschikking KB2020 is de correctie
cliëntenmix gelijk aan de cliëntenmix van uw goedgekeurde aanvraag.
In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus wordt de omzetderving zoals genoemd in artikel 6 lid 2
uitgewerkt. De omzetderving wordt op grond van de beleidsregel Sars-CoV2 bekostigd. Ook na 1
september bestaat de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken over omzetderving zoals nader
beschreven in de toelichting Beleidsregels SARS-CoV-2 Virus; fase 3. 1
De gederfde omzet wordt vervolgens meegeteld in de bepaling van de cliëntmix voor de berekening
van de correctie cliëntenaantal/fte mix. Hierdoor wordt de situatie van zorgaanbieders
‘genormaliseerd’ en kan het extra aangenomen personeel ten laste van het kwaliteitsbudget worden
gebracht.
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Beleidsregel SARS=CoV-2 virus; fase 2 – BR/REG-20160

Bij de nacalculatie wordt de daadwerkelijke correctie cliëntenmix inclusief de eventuele
omzetdervingscompensatie berekend aan de hand van de rekenmethodiek in de beleidsregel SARSCoV-2 en verwerkt in de afrekening kwaliteitsbudget.
In de berekening van de correctie cliëntenmix wordt stap 4.2a en b toegevoegd voor de nacalculatie
2020:
2018

4.0 Totaal declarabele dagen (zzp/vpt VV4-10)
4.1 Gemiddeld afgesproken tariefspercentage
4.2 Inkomsten basistarief
4.2a Vergoeding omzetderving Covid-19 VPH berekend o.b.v.
zzp/vpt 4 tm 10
artikel 4 en artikel 6
lid 2 van de
Beleidsregel Covid19
4.2b Inkomsten basistarief + vergoeding
inkomstenderving corona
4.3 Toename/afname omzet tov 2018
4.4a Loonkosten zorgpersoneel 2018 (tabel
2c)
4.4b Bedrag inhuur zorgpersoneel 2018 (tabel
3)
4.4c Totaal personeel (loondienst+ inhuur)
4.4d Aandeel personeel in basistarief 2018
(4.4c tov 4.2)
4.5 Correctie wegens cliëntenaantal/mix (regel
4.3 maal 4.4d)

2019

379.621
96,0%
87.268.922

2020

384.058
365.544
96,0%
96,0%
88.357.257 83.969.737

5.586.683
87.268.922

88.357.257

89.556.421

1.088.335

2.287.499

36.425.000
3.000.000
39.425.000
45%
-1.033.411

Overige investeringen (Stap 5)
Het bedrag aan andere investeringen is maximaal gelijk aan het bedrag dat daarvoor is opgenomen in
de goedgekeurde aanvraag van het kwaliteitsbudget 2020.
Covid-19
De overige investeringen, kunnen ten laste van het kwaliteitsbudget gebracht worden, als hier
afspraken over zijn gemaakt (goedgekeurd kwaliteitsplan).
De kosten die gerelateerd zijn aan Covid-19 en waar geen afspraken op basis van het kwaliteitsplan
over zijn gemaakt kunnen als meerkosten aangevraagd worden en vallen niet onder het
kwaliteitsbudget. Hierbij gaat het om de kosten die gemaakt zijn vanaf 1 maart 2020 en het gevolg
zijn van de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus en samenhangen met de adviezen van het Outbreak
Management Team. De kosten die in lijn met het kwaliteitsplan ten laste van het kwaliteitsbudget
kunnen worden gebracht kunnen zowel in de herschikking als nacalculatie meegenomen worden.
Het is denkbaar dat er kosten zijn die Covid-19 gerelateerd zijn maar ook bijdragen aan de
doelstellingen van het kwaliteitsbudget. (Bijvoorbeeld: de aanschaf van ipads in verband met de
bezoekbeperkingen, die tevens bijdragen aan persoonsgerichte zorg). In overleg met het zorgkantoor
kunnen deze kosten ook onder het kwaliteitsbudget worden gebracht. Ten aanzien van deze kosten
kunt u voor de herschikking 2020 en de nacalculatie 2020 het portaal kwaliteitsbudget 2020
gebruiken. Wanneer deze kosten de goedgekeurde aanvraag overschrijden, kunnen de kosten die

gerelateerd zijn aan Covid-19 en boven de goedgekeurde aanvraag uitkomen bij de nacalculatie 2020
als meerkosten vergoed worden.
Hieronder staan voorbeelden van kosten die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een
vergoeding vanuit het kwaliteitsbudget en/of SARS-CoV-2 virus regeling indien deze gerelateerd zijn
aan de zorg voor cliënten met een zzp/Vpt geclusterd VV4 t/m VV10 én passen binnen het
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze lijst is niet limitatief en de kosten kunnen opgenomen
worden ten laste van het kwaliteitsbudget, indien hierover overeenstemming bestaat met het
zorgkantoor. Mocht het kwaliteitsbudget niet toereikend zijn om kosten te vergoeden kunnen deze
in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de beleidsregel SARS-CoV2 virus.
Onderwerp

Kwaliteitsbudget
85 %

persoonlijke beschermingsmiddelen
kosten preventie
extra huisvestingskosten
extra inrichtingskosten
extra kosten gemaakt zijn op gebied
van innovatie/ICT met het doel om
het contact tussen familie en
verwanten te vergroten
extra verpleegmiddelen
extra genees- en hulpmiddelen
extra diagnostiekkosten
extra waskosten
extra schoonmaakkosten
extra voedingskosten rondom
logistiek ( personeel)
bouwkosten als gevolg van
boeteclausules
Annuleringskosten van opleidingen
die aangegeven waren in de
kwaliteitsplannen
Inzet technologie in lijn met
kwaliteitsverbetering
uitstellen en / of annuleren van de
geplande activiteiten kwaliteitsplan
2020
Extra opleidingskosten als gevolg van
uitbreiding takenpakket personeel
Extra kosten in het kader van
vitaliteit en ondersteuning van
medewerkers
Extra uren bij ondersteunende
diensten en facilitair in verband met
corona
2

beleidsregel SARS-CoV-2
virus2
Overige
Personele
Materiele
investeringen kosten
kosten
X
X
X
X
X
(X)

X
X
X
X
X
X

(X)
X
X

X
X

X

X

X

(X)

(X)

X

(X)

X

(X)

Voor nadere uitwerking van declaraties ten laste van de beleidsregel SARS-CoV-2 virus verwijzen wij u

naar de NZA.

Beveiliging

X

Andere invulling overige
investeringen in lijn met
kwaliteitsplan

X

(X)

Gemotiveerd afwijken (GA)
Voor GA daling verzuim en afbouw PNIL geldt dat deze respectievelijk worden bepaald op basis van
verzuimcijfers zoals aangegeven wordt door de zorgaanbieder en vervolgens opgenomen is in het
jaarverslag 2020 en de realisatie kosten voor inhuur zorgpersoneel. Dit wordt bij de nacalculatie
KB2020 bepaald. Bij de herschikking KB2020 worden de bedragen genoemd zoals toegekend in april
2020.

