
Investeringen kwaliteitsbudget 2021

In het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023  staat omschreven welke investeringen ten laste van het 
kwaliteitsbudget VenV mogen worden gebracht. Dit geldt zowel voor de personele kosten als overige 
investeringen. Ten tijde van publicatie was niet bekend op welke wijze de gevolgen van het Corona 
virus ook in 2021 door zouden werken. 

Ondertussen is bekend dat ook in 2021 zorgaanbieders investeringen hebben gedaan ten gevolge 
van een Covid-19 uitbraak, die in lijn liggen met de doelstellingen van het kwaliteitskader. De NZa 
heeft hiervoor de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 (BR/REG-21149a) en de 
beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 (BR/REG 21148) gepubliceerd. Waarin 
aangegeven is dat het kwaliteitsbudget, ook in 2021 voorliggend blijft voor extra kosten. Pas als het 
kwaliteitsbudget niet toereikend is voor de vergoeding van de extra kosten komen de resterende 
kosten in aanmerking voor vergoeding in het kader van deze beleidsregel.

Personele kosten
I.v.m. de beleidsregel SARS-CoV-2 virus geldt voor de herschikking en de nacalculatie KB2021 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 2021. 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.
Voor het berekenen van de personele kosten 2021 wordt, net als in 2020, de omzetderving VPH ten 
gevolge van covid-19 meegenomen in de correctie cliëntenmix. Ten tijde van de nacalculatie 2021 
passen we dit aan in het begroting- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2021. Bij de 
herschikking 2021 is de correctie cliëntenmix gelijk aan de cliëntenmix van uw goedgekeurde 
aanvraag.  
 
Overige Investeringen
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 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 2021 en de nacalculatie 2021 het portaal kwaliteitsbudget 2021 
gebruiken. 
Wanneer de kosten het eindperspectief overschrijden, kunnen de investeringen die gerelateerd zijn 
aan Covid-19 bij de nacalculatie 2021, als meerkosten, via de beleidsregel Beleidsregel SARS-CoV-2 
virus extra kosten Wlz 2021 (BR/REG-21149a) 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 en of 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. 

Onderwerp Kwaliteitsbudget beleidsregel SARS-CoV-2 virus1

85 % Overige 
investeringen

Personele 
kosten

Materiele 
kosten

Persoonlijke beschermingsmiddelen X
Kosten preventie X
Extra huisvestingskosten X
Extra inrichtingskosten X
Extra kosten gemaakt zijn op gebied van 
innovatie/ICT met het doel om het 
contact tussen familie en verwanten te 
vergroten

X (X)

Extra verpleegmiddelen X
Extra genees- en hulpmiddelen X
Extra diagnostiekkosten X
Extra waskosten X
Extra schoonmaakkosten X
Extra voedingskosten rondom logistiek ( 
personeel)

X (X)

Bouwkosten als gevolg van 
boeteclausules

X

Annuleringskosten van opleidingen die 
aangegeven waren in de 
kwaliteitsplannen

X

Inzet technologie in lijn met 
kwaliteitsverbetering

X (X)

Uitstellen en / of annuleren van de 
geplande activiteiten kwaliteitsplan 
2020

X X

Extra opleidingskosten als gevolg van 
uitbreiding takenpakket personeel

X X (X)

Extra kosten in het kader van vitaliteit 
en ondersteuning van medewerkers

X (X)

Extra uren bij ondersteunende diensten 
en facilitair in verband met corona

X (X)

Beveiliging X (X)
Andere invulling overige investeringen in 
lijn met kwaliteitsplan

X

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


