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Zoals u van ons gewend bent, brengen wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende 

jaar uit. Met deze samenvatting maken wij u deelgenoot van de belangrijkste wijzigingen en 

aandachtspunten in de beleidsregels 2018. U kunt de integrale beleidsregels downloaden via de NZa 

website. 

 

Voorlopig budgettair kader 2018 
Op 6 juli j.l. heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het voorlopig budgettair 
kader 2018 bekend gemaakt. Uitgangpunt voor het voorlopig budgettair kader voor 2018 is het budgettair 
kader 2017. 

 
In het budgettair kader 2017 zijn nog een aantal mutaties verwerkt waardoor het totale kader uitkomt op 

€19.565 miljoen. Het beschikbare kader volgens de definitieve kaderbrief 2017 bedraagt €19.275 miljoen, 
wat betekent dat er €290 miljoen wordt toegevoegd aan het kader 2017. Deze toevoeging bestaat uit de 
volgende mutaties: 

 €100 miljoen structurele toevoeging voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
 €200 miljoen ophoging kader op grond van het advies van de NZa. Dit is te verdelen in €100 

miljoen voor de contracteerruimte en €100 miljoen voor het PGB-kader.  
 WLZ-uitvoerders hebben de mogelijkheid om middelen te verschuiven tussen de kaders zorg in 

natura en PGB. De WLZ-uitvoerders hebben verzocht €25 miljoen te verschuiven van het PGB-
kader naar het zorg in natura kader. Het kader van de contracteerruimte wordt hierdoor, conform 
beleidsregels over brutering, opgehoogd met €20 miljoen.  

 €-/- 5 miljoen als gevolg van latere overheveling van de huishoudelijke hulp MPT.  
 €5 miljoen wordt verschoven vanuit de contracteerruimte naar de experimenteerruimte. 

 
Belangrijk toevoeging aan het voorlopige budgettaire kader 2018 is de toevoeging van €335 miljoen voor 

het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2018. Samen met de toevoeging van €100 miljoen in het budgettair 
kader 2017 komt hiermee structureel €435 miljoen extra beschikbaar voor de verpleeghuiszorg (zie ook 
het artikel over het Kwaliteitskader Verpleeghuizen.  
 
In totaal is er voor 2018 €20.515 miljoen beschikbaar voor de WLZ. Voor de zorg in natura is €17.165 
miljoen beschikbaar, voor het experiment persoonsvolgende inkoop €690 miljoen en voor de PGB’s is 
€2.400 miljoen beschikbaar. Er is €260 miljoen gereserveerd voor herverdelingsmiddelen.  
 

1. Uitgangspunt voor het voorlopige WLZ-kader 2018 is het WLZ-kader 2017. Het budgettaire kader 2017 

wordt met €290 miljoen euro verhoogd en komt hiermee op €19.565 miljoen.  

2. De groeiruimte voor demografische ontwikkelingen bedraagt €470 miljoen. Dit is gebaseerd op 2,4% 

van het budgettair kader 2017.  

3. Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is er sprake van een ingroeipad. Bij het bedrag van €100 

miljoen dat structureel in het budgettair kader 2017 is opgenomen komt nog €335 miljoen structureel 

beschikbaar vanaf 2018.  

4. Deze toename komt voort uit de stijging van de NHC’s en NIC’s volgens de overgangsregeling NHC van 

85% in 2017 naar 100% in 2018. Er is reeds rekening gehouden met de uitgevoerde herijking van de 

NHC- en NIC-tarieven vanaf 2018. 

5. €10 miljoen wordt toegevoegd voor huishoudelijke hulp voor cliënten met een Modulair Pakket Thuis 

(MPT). Tot en met 1 april 2017 ontvingen cliënten met een MPT de huishoudelijke hulp vanuit de 

gemeenten. Naar rato wordt dit nu toegevoegd aan het WLZ kader.  

6. Het kader wordt met €5 miljoen opgehoogd voor de overheveling van de trombose zorg en Medisch 

Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). Dit ingevolge het standpunt van Zorginstituut Nederland 

waarmee de aanspraak op verpleegkundige zorg voor WLZ-cliënten verschuift van de Zvw naar de 

WLZ. 

http://www.nza.nl/
http://www.nza.nl/
https://www.aag.nl/2017-begon-met-nieuw-kwaliteitskader/
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7. Het budgettair kader wordt met €100 miljoen verlaagd voor de lage ZZP’s. Cliënten met een laag 

zorgzwaartepakket doen geleidelijk minder beroep op de intramurale zorg. Daarentegen krijgen 

gemeenten en zorgverzekeraars extra middelen voor de zorg voor mensen die langer thuis blijven 

wonen.   

8. Per 1 juli 2017 eindigt het overgangsrecht voor WLZ-indiceerbaren. In totaal leidt dit tot €80 miljoen 

lagere kosten in de WLZ, naar rato is €40 miljoen verwerkt in het kader 2017 en €40 miljoen in het 

voorlopige kader 2018. 

9. De loonprijsbijstelling voor 2018 zal in september 2017 bekend gemaakt worden. 
 
In onderstaande tabel is het voorlopige WLZ-kader 2018 weergegeven. 

 

Tabel opbouw contracteerruimte 2018 (in miljoen euro)  

1 WLZ-kader 2017 19.565 

   

2 Groei 2018 470 

3 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg tranche 2018  335 

4 NHC/NIC  270 

5 Huishoudelijke hulp MPT 10 

6 Trombosezorg en Medisch Specialistische Verpleging Thuis 5 

7 Langer thuis 2017 -100 

8 Afloop overgangsrecht WLZ-indiceerbaren -40 

9 Loonprijsbijstelling 2018 PM 

   

10 Voorlopig WLZ-kader 2018 (1 t/m 9) 20.515 

11 Bij aanvang beschikbaar 20.255 

12 - Contracteerruimte aanvang 2018 17.165 

13 - ruimte experiment persoonsvolgende inkoop 690 

14 - PGB-kader aanvang 2018 2.400 

15 Herverdelingsmiddelen 260 
bron: brief staatssecretaris iNZake Voorlopige kaderbrief WLZ 2018 d.d. 6 juli 2017 (kenmerk 1150543-165016-LZ) 

 

 
In 2017 is er een bedrag van €120 miljoen beschikbaar gesteld boven het budgettaire kader voor  
aangepaste hulpmiddelen, voor de groep cliënten die zorg met verblijf en WLZ-behandeling ontvangen. 
Denk hierbij aan individueel aangepaste rolstoelen, orthopedisch schoeisel, orthesen en prothesen en 
individueel aangepaste tilbanden. Dit bedrag is vanaf 2017 verhoogd met €5 miljoen tot €125 miljoen.   
 
De overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor WLZ-cliënten van gemeenten naar de 

WLZ wordt uitgesteld tot op zijn vroegst 1 januari 2019. Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor WLZ-
cliënten die thuis wonen of met een VPT en PGB in een wooninitiatief wonen blijven voorlopig onder de 
WMO vallen.  
 
Naast de bovenstaande contracteerruimte zijn er geoormerkte middelen voor innovatie beschikbaar. 

Hiervoor is, net als in 2017, landelijk €5 miljoen beschikbaar.  
 

Zorgprofiel ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ 
Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om zonder tussenkomst van het CIZ de prestatie die gelijk is aan de 
huidige ZZP-prestatie (ZZP10) te declareren. Voor cliënten die thuis verblijven, kan de zorgaanbieder op 
basis van de terminaliteitsverklaring, de benodigde zorg zonder tussenkomst van het CIZ inzetten. 
Controle vindt achteraf plaats via materiele controle en benchmarking. Het bedrag dat beschikbaar is voor 
2018 hoeft niet te wijzigen.  

 
 



 

 

Pagina 3 van 10   

 

Verdeling budgettair kader WLZ 2018  
Er is de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw verdeelmodel dat zorgt voor een meer objectieve 

verdeling van beschikbare middelen over de zorgkantoorregio’s. Het oude model gaat voor een groot deel 
uit van historische gegevens. Dit nieuwe model kan er toe leiden dat sommige WLZ-uitvoerders meer 
middelen beschikbaar krijgen en andere WLZ-uitvoerders middelen moeten inleveren. De NZa zal deze 
effecten in beeld brengen en afspraken maken met de betreffende WLZ-uitvoerders. In een later advies 
adviseert de NZa de staatssecretaris hierover.  
 

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS: 
 

1. Bekostigingscyclus 2018 

Voor 2018 heeft de NZa een aantal beleidsregels samengevoegd met het doel deze te vereenvoudigen. De 

bekostigingscylus 2018 is een samenvoeging van de voormalige beleidsregels aanvaardbare kosten WLZ, 

indexatie WLZ, nacalculatie en tarifering en onderlinge dienstverlening.  

 

Tot en met 2017 golden voor de WLZ-prestatie voornamelijk vaste tarieven. De vaste tarieven kwamen tot 

stand tussen zorgkantoor en aanbieder, deze tarieven werden opgenomen in de beschikking. Een afwijking 

van deze vaste tarieven was niet mogelijk. Vanaf 2018 wordt er overgegaan op maximum tarieven en 

worden deze door de NZa vermeld op de tariefsbeschikking. Met de zorgkantoren worden tariefafspraken 

gemaakt die dus kunnen afwijken van dit maximumtarief. 

In de budget- en herschikkingsronde betekent dit dat er richting NZa niet voor iedere prestatie de 

afgesproken prijzen ingevuld hoeven te worden, maar dat een totaalbedrag van de afspraken voldoende 

is.  

 

Als bijlage bij deze samenvatting treft u per sector de maximum tarieven per prestatie aan inclusief de 

vergelijkende tarieven over 2017. Aangegeven staat met welk percentage het tarief is gewijzigd. 
 

De methode van indexering is voor 2018 ongewijzigd gebleven. De tarieven zijn, voor zover van 

toepassing, trendmatig aangepast met de volgende percentages: 

 Definitieve index materiële kosten 2017   1,87% 

 Definitieve index loonkosten 2017    2,04% 

 Definitieve index kapitaallasten 2017  2,13% 

 Voorlopige index materiële kosten 2018   1,50% 

 Voorlopige index loonkosten 2018    2,68% 

 Voorlopige index kapitaallasten 2018   1,50% 

 Definitieve index NHC 2017   2,50% 

 

2. NHC en NIC gespecialiseerde GGZ en langdurige zorg 

Er is nu één beleidsregel voor de bekostiging van de kapitaallasten voor alle zorginstellingen, die 

toegelaten zijn tot de WTZi en zorg leveren die bekostigd wordt vanuit de WLZ. De beleidsregel is ook 

geldig voor de component NHC bij de langdurige GGZ, die bekostigd wordt vanuit de ZVW. De NHC en de 

NIC worden volledig opgenomen als onderdeel van de tarieven van de verschillende producten. Daarmee is 

de bekostiging van de kapitaallasten, afschrijvingskosten, rente en huren, volledig afhankelijk van de 

geleverde productie. Het integrale tarief is een maximum tarief en is volledig onderhandelbaar. 

 

Tarieven NHC 

De tarieven van de NHC’s dalen met 1,76%. Deze mutatie bestaat uit een prijsindexering van 2,5% en een 

daling van 4,1% als gevolg van de verlaging van de rentecomponent in de tariefsopbouw. De 

rentecomponent is nu vastgesteld op 4,65%, bestaande uit een vergoeding van 5,94% voor de 

financiering met eigen vermogen en 4,1% met vreemd vermogen. Bij de introductie van de NHC’s werd de 

https://www.aag.nl/wp-content/uploads/Vergelijking_WLZ_tarieven_2017-2018.pdf
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rentecomponent vast gesteld op 5%. Daarnaast heeft ook een herijking plaatsgevonden van de 

normatieve aftrek voor behandelruimtes. 

 

De zorgkantoren hebben aangekondigd in 2018 nog niet te onderhandelen over de NHC tarieven. 

 

 
 

 

 

Tarieven NIC 

De tarieven van de NIC’s stijgen met 4,5% tot 6%. Deze mutatie bestaat, net als voorgaande jaren, uit 

een prijsindexering die gebaseerd is op de indexering van de materiële kosten en een verhoging van de 

rentecomponent in de tariefsopbouw. De rentecomponent is nu, net als bij de NHC’s, vastgesteld op 

4,65% (was 4%). 

 

3. Prestatiebeschrijving en tarieven zorgzwaartepakketten 

Per 2018 voert het NZa volledig integrale tarieven in. De NHC en NIC worden opgenomen in de tarieven 

van de zorgzwaartepaketten (ZZP’s). Door invoering van integrale tarieven komen de prestaties met 

betrekking tot de kapitaallasten en inventaris in 2018 te vervallen. 

 

Prestaties dagbesteding 

Als gevolg van de invoering van het integrale tarief voor 2018 worden de prestaties voor dagbesteding 

voor GZ-clienten die een ZZP en VPT afnemen, uitgebreid met nieuwe prestaties en oude prestatie 

verdwijnen. 

 

Nieuwe prestaties Vervallen prestaties 

H903 dagbesteding VG-midden VG5 H901 Dagbesteding VG-midden (VG5, VG6, VG8) 

H904 dagbesteding VG-midden VG6 H911 dagbesteding LG-midden (LG2, LG4, LG6) 

H905 dagbesteding VG-midden VG8 H912 Dagbesteding LG-zwaar (LG1, LG3, LG5) 

H913 dagbesteding LG-midden VG8 H932 Dagbesteding ZG visueel zwaar (ZG vis4, ZG vis5) 

H914 dagbesteding LG-midden LG2 en LG4  

H915 dagbesteding LG-zwaar LG1 en LG3  

H916 dagbesteding LG-zwaar LG5  

H933 dagbesteding ZG visueel-zwaar ZG vis4  

 

Overgangsregel ketenafspraak GGZ-B 

De overgangsregeling in de periode 2015-2017 voor cliënten met een ZZP GGZ-B indicatie die verbleven in 

een woonvoorziening komt te vervallen per 2018. Dit houdt in dat alle GGZ-B indicaties opnieuw worden 

geïndiceerd.  

 

De berekeningen waarop uw businesscases en bedrijfswaardeberekeningen zijn gebaseerd 

dienen als gevolg van de tariefsverlaging geactualiseerd te worden. Dat geldt ook voor uw 

meerjarenexploitatie. Mogelijk kan deze nieuwe doorrekening als gevolg van de verlaging van de 

NHC’s leiden tot een (aanvullende) impairment op uw vastgoedportefeuille. 

 

Het is niet uitgesloten dat er vanaf 2019 ook onderhandeld wordt over de NHC-tarieven. 

Derhalve is een gezond conservatisme geboden bij de inschatting van de toekomstige 

ontwikkeling van de vergoeding voor kapitaallasten in businesscases en bij het opstellen van 

bedrijfswaarde berekeningen. 
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Palliatieve terminale zorg 

Per 2018 is de indicatiestelling voor zorgprofiel ‘beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 

(VV-10) afgeschaft. De toegang tot de prestatie ZZP VV-10 wordt nu zonder tussenkomst van het CIZ 

geregeld.  

- De behandelend arts heeft in een verklaring aangegeven dat de levensverwachting van de cliënt 

korter is dan drie maanden; 

- De cliënt moet beschikken over een geldige WLZ-indicatie; 

- Er is noodzaak tot zeer intensieve 24-uurszorg, die in het reeds geïndiceerde zorgprofiel niet 

mogelijk is; 

- Er is noodzaak tot bestrijding van zware pijn en/of verwardheid en/of benauwdheid en/of onrust; 

- Er is sprake van complexe zorg en inzet van verschillende disciplines en noodzaak van continue 

nabijheid van zorg.  

 

Een verklaring van arts, de WLZ-indicatie en de vaststelling van de laatste drie voorwaarden moeten 

worden opgenomen in het cliëntdossier van de zorgaanbieder voor de materiele verantwoording. Wanneer 

de cliënt weer zodanig herstelt dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase, kan in overleg 

met arts de verklaring ingetrokken worden. 

 

MSVT en trombosezorg  

Vanaf 1 januari 2018 worden ZZP tarieven verhoogd met 0,03 euro in verband met de wijziging in de 

bekostiging van de verpleging die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg (MSVT). In 

de meeste gevallen zal verpleging onder de WLZ gaan vallen en uitzonderlijke gevallen onder de ZVW. 

Daarnaast zullen met ingang van 1 januari de ZZP-tarieven inclusief behandeling van GGZ, VG, LG, ZG, 

SGVG, en LVG met 0,01 euro en de ZZP-tarieven inclusief behandeling van de VV reeks met 0,03 euro 

stijgen in verband met trombosezorg. 

 

4. Prestatiebeschrijving en tarieven volledig pakket thuis 

De kwaliteitsimpuls verpleeghuizen was alleen voor 2017 van toepassing en is uit de beleidsregel 

verwijderd. De opslag kapitaallasten en inventaris dagbesteding is nu opgenomen in de tarieven volledig 

pakket thuis. Als gevolg hiervan is het aantal basisprestaties dagbesteding uitgebreid. 

 

Het Zorginstituut heeft bepaald dat de verpleging die noodzakelijk is in verband met medisch 

specialistische zorg, waarbij de verpleegkundige niet direct door de medisch specialist wordt aangestuurd, 

bekostigd dient te worden door de WLZ. Hierdoor worden de VPT-tarieven generiek verhoogd met €0,03. 

Indien er geen WLZ-indicatie is of wanneer de medisch specialist de verpleegkundige direct aanstuurt dient 

de bekostiging plaats te vinden door de ZVW. 

 

5. Prestatiebeschrijving en tarieven modulaire zorg 

Per 2018 voert het NZa volledig integrale tarieven in. Deze tarieven hebben ook invloed op dagbesteding 

en dagbehandeling het MPT. De normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve 

inventariscomponent (NIC) worden voor zover van toepassing opgenomen in de tarieven van het 

modulaire pakket thuis (MPT). Het tarief is vanaf 2018 opgebouwd uit een deel van het MPT en een deel 

voor de NHC. Concreet heeft dit als gevolg dat de integrale tarieven per 2018 uitwerking hebben op 

volgende beleidsregelbedragen.  

 

Dagbesteding Kind GHZ prestaties: H814, H815, H816, H817, H818, H820, H821, H822, H834, H835, 

H836, H854, H855, H856, H874, H875 en H876.  

 

Dagbehandeling Volwassen VG EMG prestaties: H919 
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6. Overige kosten WLZ 2018 

Deze beleidsregel heeft betrekking op: 

 extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen; 

 op de vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing. 

Binnen deze beleidsregel hebben geen inhoudelijke wijzigingen plaats gevonden.  

 

Er zijn zorgkantoren die gedurende het jaar al informatie willen ontvangen over de extra vergoeding voor 

zorggebonden materiaal en geneesmiddelen om deze vergoeding tijdig te kunnen beoordelen. Dit gebeurt 

veelal op basis van een format dat de zorgkantoren hanteren. 

De vergoeding bij gedwongen verhuizing stijgt met 1,87% en heeft uitsluitend betrekking op plaatsen met 

alleen verblijf. 

 

7. Verkeerde bed WLZ 

Binnen deze beleidsregel hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Het maximumtarief stijgt met 2,44% 

naar €269,82 per dag. 

 

8. Kosten MRSA 

De beleidsregel kosten MRSA en de beleidsregel BRMO-uitbraak 2017 zijn samengevoegd tot één 

beleidsregel BRMO-uitbraak 2018. De posten die vergoed worden bij een MRSA-uitbraak zijn gelijk aan die 

van een andere BRMO-uitbraak. De drempel van €25.000, opgenomen in de Beleidsregel kosten MRSA, is 

vervallen. Vanaf 2018 komen alle zorgaanbieders die WLZ-zorg met verblijf bieden in aanmerking voor een 

vergoeding. 

 

Het tarief voor de berekening van de vergoeding van de kosten als gevolg van verplichte sluiting is 

vastgesteld op €102,91. Niet vergoed worden de kosten van inzet van personeel ter vervanging van op 

non-actief gestelde personeelsleden waar een BRMO-uitbraak is. 

 

Er is een overgangsregeling opgesteld voor zorgaanbieders waarbij op 31 december 2017 een MRSA-

uitbraak nog niet is afgerond. Alle kosten die gemaakt zijn in 2017 of eerder worden volgens de 

beleidsregel kosten MRSA afgehandeld. Als deze MRSA-uitbraak doorloopt in 2018 vallen de gemaakte 

kosten vanaf 1 januari 2018 onder de nieuwe beleidsregel BRMO-uitbraak 2018. 

 

9. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-Meerzorg WLZ 

Binnen deze beleidsregel hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De maximale tarieven stijgen met 

2,95%. 

 

10. Experiment proeftuinen Meerzorg 2.0 WLZ 2018 

De beleidsregel is op de volgende twee punten aangepast voor 2018: 

 De periode van het experiment is verlengd tot 1 januari 2019. Proeftuinen kunnen hun experiment 

voortzetten tot 1 januari 2019. Hierna zal het experiment niet in de huidige vorm worden verlengd. 

 Per 1 januari 2018 kunnen er nieuwe deelnemers met het experiment starten. De looptijd van het 

experiment voor nieuwe deelnemers is één jaar. Het experiment is toegankelijk voor aanbieders uit de 

sectoren GHZ, VV en GGZ indien zij Meerzorg leveren op basis van de betreffende beleidsregel. Voor 

deelname dient een overeenkomst opgesteld te worden tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder. 

Deze tweezijdig getekende overeenkomst moet bij de aanmelding bij de NZa worden gevoegd. Nieuwe 

deelnemers worden nog op de hoogte gesteld over de wijze van evaluatie.  

 

11. Definities WLZ 

Het onderdeel Toelating is komen te vervallen.  
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In het onderdeel Budget zijn de volgende definities komen te vervallen: bedrag, herallocatie, huur, 

rekenstaat, volumeafspraak en voorlopige budgetmutatie. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe 

begripsbepalingen in dit onderdeel: 

o Gehonoreerde productieafspraak  

De productieafspraak: 

 verminderd met de door de NZa verwerkte financiële korting(en) die per zorgaanbieder is/zijn 

doorgevoerd als gevolg van overschrijding van reguliere en/of geoormerkte contracteerruimte  

 aangepast in verband met de verdere toetsing van de productieafspraak aan de beleidsregels 

en regelingen van de NZa.  

o Nacalculatieformulier  

Het formulier waarin de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de WLZ-uitvoerder de totaal financieel 

gerealiseerde productie en de totaal financiële realisatie overige onderdelen kunnen invullen.  

o Nacalculatie-opgave  

De opgave tot nacalculatie die door de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor/de WLZ-uitvoerder bij de 

NZa wordt ingediend. Voor deze opgave maken de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de WLZ-

uitvoerder gebruik van het nacalculatieformulier.  

o Productieafspraak/Productieafspraken  

Het totaalbedrag van de afspraken met betrekking tot de prestaties en tarieven ten laste van de 

contracteerruimte die door de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de WLZ-uitvoerder zijn 

overeengekomen in de budgetronde of herschikkingsronde.  

o Totaal financieel gerealiseerde productie  

De financiële waarde van de productie zoals deze feitelijk is geleverd en gedeclareerd door de 

zorgaanbieder.  

 

Met betrekking tot het onderdeel Verblijf zijn de definities van kleinschalige woonvoorzieningen, 

individueel verblijf en groepsverblijf licht en zwaar komen te vervallen.  

 

In het onderdeel Zorgaanbieder hebben wijzigingen plaatsgevonden. De definitie van gezinsvervangende 

tehuizen en zorgaanbieders voor zintuiglijk gehandicapten zijn komen te vervallen. Daarnaast is de 

definitie van langdurige GGZ gewijzigd in: langdurige GGZ binnen de WLZ betreft intramurale GGZ-zorg na 

drie jaar geneeskundige zorg vanuit de Zvw. De zorg wordt geleverd in ZZP’s die alle onderdelen van zorg 

bevatten, inclusief verblijf. 

 

12. Knelpuntenprocedure 

Binnen deze beleidsregel hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. 

 

WIJZIGINGEN NADERE REGELS: 

 

13. Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking WLZ 2018 
De regeling is een samenvoeging van de in 2017 geldende regelingen: 

 NR/REG-1721d (Nadere regel - Declaratievoorschriften WLZ-zorg) 

 NR/REG-1719 (Nadere regel - Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg WLZ) 

 NR/REG-1720a (Nadere regel - Declaratievoorschrift Verkeerde bed WLZ) 
 NR/REG-1717a (Nadere regel - Administratieve Organisatie en Interne Controle WLZ-

zorgaanbieders 2017) 

 NR/REG-1718 (Nadere regel - Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten 

WLZ 2017) 
 
De regeling is nu in verschillende hoofdstukken ingedeeld waarbij wij onderstaand per hoofdstuk de 
belangrijkste aanpassingen aangeven.  
 

https://www.nza.nl/regelgeving/nadere-regels/NR_REG_1720a__Declaratievoorschrift_Verkeerde_bed_Wlz
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Declaratievoorschriften 
In dit hoofdstuk zijn beperkte wijzigingen doorgevoerd. Het artikel met het overgangsrecht GGZ-B is niet 

meer opgenomen. 
 
Onderdeel ZZP Meerzorg 
De ZZP-Meerzorg kan ook als lumpsum worden geadministreerd en gedeclareerd. 
 
Declaratievoorschrift Verkeerde bed WLZ 

In deze regeling hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.  
 
Administratieve Organisatie en Interne Controle WLZ-zorgaanbieders  
Bij de interne controlefunctie wordt toegevoegd dat het tarief binnen de grenzen blijft van het door de NZa 

in de tariefbeschikking vastgelegde bedrag. Dit vanwege de overgang van vaste tariefafspraken naar 
maximum tarieven.  
 

Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten WLZ 2017 
Teksten met betrekking op de compensatieregeling vaste activa zijn niet meer opgenomen. Verder geen 
belangrijke wijzigingen in dit hoofdstuk van de Regeling.  
 

14. Transparantie contracteerproces WLZ 
In deze regeling zijn geen wijzigingen doorgevoerd.   

 

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS ZVW: 
 

1. Eerstelijnsverblijf 

Het beleid voor Eerstelijnsverblijf (ELV) is niet gewijzigd. Wel heeft de NZa een aantal zaken verduidelijkt. 

De belangrijkste verduidelijking betreft de inzet van de psycholoog binnen de ELV. Er bestond 

onduidelijkheid of de inzet van de psycholoog onder de prestatie van de ELV valt. De inzet van de 

psycholoog valt niet onder de prestatie ELV en kan apart bekostigd worden, schrijft de NZa. 

Brancheorganisatie Actiz pleitte ervoor om de inzet van de psycholoog onder de prestatie ELV te brengen.  

 

De maximum tarieven zijn voor 2018 zijn als volgt vastgesteld: 

Prestatie Tarief  

Eerstelijnsverblijf laag complex €164,20  

Eerstelijnsverblijf hoog complex €225,36  

Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg €318,47  

Onderlinge dienstverlening Vrij tarief 

 

Het is voor 2018, net als in 2017, vanuit de beleidsregels mogelijk om max-max tarieven met de 

zorgverzekeraars af te spreken. Dit betekent dat het maximumtarief met ten hoogste 10% verhoogd kan 

worden indien dit tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar is afgesproken. 

 

2. Verpleging en verzorging  

Per 2018 is de beleidsregel verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch 

specialistische zorg (MSVT) ingetrokken. De MSVT-zorg valt vanaf 2018 onder de beleidsregel verpleging 

en verzorging.  

 

Naar verwachting zal een gewijzigd Besluit zorgverzekering in werking treden. Hierdoor kan ook de 

persoonlijke verzorging voor kinderen, die nu nog onder de jeugdwet valt, onder de beleidsregel 

verpleging en verzorging of de beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging gedeclareerd 

worden. Dit geldt alleen als er sprake is van behoefte aan permanent toezicht of 24-uurs zorg in de 
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nabijheid in combinatie met verpleegkundig technische handelingen. Dit is in lijn met de regeling zoals die 

voor volwassenen geldt.  

 

De tarieven voor verpleging en verzorging worden per 2018 geïndexeerd. Eerder was het streven om de 

tarieven 2018 te baseren op het onderzoek dat PwC heeft uitgevoerd en dat in april 2017 is gepubliceerd 

met de titel “Onderzoek tariefherijking verpleging en verzorging”. Na overleg met verschillende 

branchepartijen is besloten dit onderzoek niet als uitgangpunt voor de tarieven 2018 te gebruiken omdat 

met name het kwaliteitsaspect van de zorg onvoldoende tot uitdrukking komt in de kostprijzen.  

De maximum tarieven per uur zijn als volgt vastgesteld, hierbij is rekening gehouden met een definitieve 

index 2017 van 2,01% en een voorlopige index 2018 van 2,50% 

 

Prestatie Tarief  

Persoonlijke verzorging €54,54 

Oproepbare verzorging €58,42  

Verpleging €80,74  

Oproepbare verpleging €86,48 

Gespecialiseerde verpleging €87,43 

Advies, instructie en voorlichting (AIV) €80,74 

Ketenzorg dementie Vrij tarief 

Beloning op maat Vrij tarief 

Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg Vrij tarief 

Onderlinge dienstverlening Vrij tarief 

 

3. Experiment bekostiging verpleging en verzorging 

De beleidsregel is gebaseerd op het gewijzigde Besluit zorgverzekering. De vaststelling, welke nog moet 

plaatsvinden, van het gewijzigde Besluit zorgverzekering kan invloed hebben op deze beleidsregel. 

 

Medisch specialistische zorg (MSVT) wordt mogelijk vanaf 2018 ook bekostigd op grond van deze 

beleidsregel.  

 

4. Regiefunctie complexe wondzorg 

Vanaf 2018 is het mogelijk om de prestatie per patiënt meerdere keren per 12 maanden in rekening te 

brengen. Tot en met 2018 kon de prestatie per patiënt eenmaal per 12 maanden in rekening worden 

gebracht. Door deze wijziging sluit de regeling beter aan bij de praktijk. 

 

Voor de prestatie regiefunctie complexe wondzorg geldt een vrij tarief.  

 

5. Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg 

De beleidsregel is gebaseerd op het gewijzigde Besluit zorgverzekering. De vaststelling, welke nog moet 

plaatsvinden, van het gewijzigde Besluit zorgverzekering kan invloed hebben op deze beleidsregel. 

 

De maximum tarieven zijn voor 2018 zijn als volgt vastgesteld: 

Prestatie Tarief  

Verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg €326,59  (per dag) 

Verblijf intensieve kindzorg €717,53 (per verblijfsdag) 

Onderlinge dienstverlening Vrij tarief 

 

6. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 

MSVT wordt vanaf 2018 gedeclareerd onder de prestaties voor verpleging en verzorging en hierdoor vallen 

deze nu ook onder het macrobeheersinstrument verpleging en verzorging. Verder hebben er in deze 

beleidsregel geen wijzigingen plaatsgevonden. 
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7. Zintuiglijk gehandicaptenzorg  

In deze beleidsregels en nadere regels hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan.  

 

Heeft u vragen ?  

Graag helpen wij u met het inzichtelijk maken van de effecten van deze wijzigingen voor uw 

bedrijfsvoering en keuzes die u binnenkort moet gaan maken. Bijvoorbeeld in het kader van de begroting 

2018, waardering van uw vastgoed of strategische overwegingen. Heeft u hieraan behoefte, neem dan 

contact op met Simone Princen via telefoonnummer 073 – 640 97 70 of s.princen@aag.nl. 

 

mailto:s.princen@aag.nl

