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Beste deelnemers aan het technisch
overleg,

Verdiepingsslag
opleidersuren

In april 2018 is de tussenrapportage van
het kostenonderzoek gepubliceerd, die
concept-vergoedingsbedragen bevat voor
de beschikbaarheidbijdrage (medische)
vervolgopleidingen in de ggz. Deze
concept-vergoedingsbedragen gaan we
bijwerken naar definitieve vergoedingsbedragen aan de hand van de resultaten
van het lopende kostprijsonderzoek naar
de tarieven ggz en fz 2020.

Na het publiceren van de
tussenrapportage zijn we aan de slag
gegaan om de opleidersuren nog beter te
kunnen duiden en onderbouwen. We
hebben de opleidersuren uitgebreid
onderzocht en aanvullende vragen
opgesteld, met hierbij in het bijzonder
aandacht voor hoe verschillen tussen de
opleidingen te verklaren zijn. Aan de hand
van de opgestelde vragen hebben we in
december 2018 een bijeenkomst gehad
met de vertegenwoordigers van de
verschillende opleidingen. In deze
bijeenkomst hebben we de onderbouwing
van de opleidersuren aangescherpt.
Daarnaast kwamen voor sommige
opleidingen nog een paar verbeterpunten
naar voren. Na de bijeenkomst zijn voor
de betreffende opleidingen nieuwe uren
aangeleverd, om nog beter aan te sluiten
op de realiteit. Met de verbeterde
opleidersuren en de aangescherpte
onderbouwing hebben we de expertopinie van de opleidersuren afgerond en
de definitieve versie van de opleidersuren
vastgesteld.

In de tussentijd zijn we aan de slag
gegaan met openstaande zaken. In deze
nieuwsbrief lichten we toe welke stappen
er zijn gezet en staan we stil bij het
proces en de planning om de definitieve
vergoedingsbedragen vast te stellen.
Hierbij komen aan bod:
• verdiepingsslag opleidersuren
• planning en samenhang met kostprijsonderzoek tarieven ggz en fz 2020
• opleiding tot verslavingsarts
Mocht u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt
u altijd contact met ons opnemen.
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Planning en samenhang
met kostprijsonderzoek
tarieven ggz en fz 2020
De definitieve vergoedingsbedragen voor
de (medische) vervolgopleidingen in de
ggz voor 2020 worden in juni/juli
berekend. Hiervoor baseren we ons op
een aantal elementen uit het kostprijsonderzoek naar de tarieven ggz en fz
2020, zoals uurtarieven van opleidende
beroepen, opslagen op loonkosten en
directe kosten van het opleiden.
Het kostprijsonderzoek naar de tarieven
ggz en fz 2020 wordt uitgevoerd door Sira
Consulting en Capgemini Invent. De
uitkomsten worden in juni besproken met
het veld en in juli gepubliceerd op de
website van de NZa. Op basis van de
resultaten worden op 1 augustus nieuwe
tarieven voor de ggz en fz 2020
gepubliceerd. Branchepartijen,
zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn
sinds het voorjaar van 2018 intensief
betrokken bij dit traject via driewekelijks
plaatsvindende expertbijeenkomsten.
De planning van het kostprijsonderzoek
naar de tarieven ggz en fz 2020 sluit aan
op de planning voor het vaststellen van de
vergoedingsbedragen voor de (medische)
vervolgopleidingen in de ggz in 2020.
Conform onze eerdere berichten hierover
stelt de NZa eind juli de beleidsregel vast
waarin de nieuwe vergoedingsbedragen
zijn opgenomen. Vervolgens start de
verleningsprocedure voor 2020 zoals
gebruikelijk in augustus 2019.

In aanloop naar de vaststelling van de
vergoedingsbedragen organiseren wij
hierover half juli een technisch overleg.
Hier bespreken we de opbouw van de
vergoedingsbedragen en lichten we toe
hoe de elementen uit het kostprijsonderzoek naar de tarieven ggz en fz
2020 verwerkt zijn in de vergoedingsbedragen. Ter voorbereiding ontvangt u
een week van tevoren stukken van ons.

Opleiding tot
verslavingsarts
VWS wil in de toekomst ook de opleiding
tot verslavingsarts via een
beschikbaarheidbijdrage bekostigen en
heeft de NZa verzocht om te berekenen
hoe hoog het vergoedingsbedrag moet
zijn. Daarom hebben we besloten om de
opleiding tot verslavingsarts op te nemen
in het lopende kostenonderzoek naar de
(medische) vervolgopleidingen in de ggz.
Net als bij de andere opleidingen hebben
we de opleidersuren voor de
verslavingsarts genormeerd op basis van
een expert-opinie. Hiervoor hebben we
hetzelfde model voor de opleidersuren
gebruikt als bij de andere opleidingen. Op
basis van twee bijeenkomsten met
vertegenwoordigende opleiders hebben
we onlangs de expert-opinie voor de
opleidersuren van de opleiding tot
verslavingsarts vastgesteld.

Contact: Joost Arnoldus
jarnoldus@nza.nl

NIEUWSBRIEF (MEDISCHE) VERVOLGOPLEIDINGEN GGZ | MEI 2019

