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Geachte heer van Kuik,
Bij deze informeer ik u graag over de omgang met het
bekostigingsvraagstuk dat is ontstaan rondom zintuiglijk
gehandicaptenzorg (ZG-zorg) aan clienten die niet onder de aanspraak
ZG vallen, maar wel op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw)
aanspraak maken op deze zorg.

Op dit moment bestaat er formeel geen bekostiging voor deze clienten.
De bekostiging voor ZG is zorginhoudelijk passend, maar doordat deze
expliciet gekoppeld is aan de aanspraak ZG sluit de regelgeving het
gebruik van deze prestaties voor ZG-zorg aan clienten die niet onder
deze aanspraak vallen formeel genomen uit. Aangezien er wel sprake is
van een aanspraak in de Zvw is dit een onwenselijke situatie die opgelost
moet worden.

Daarom hebben wij besloten dat voor de bekostiging van ZG-zorg aan
clienten die niet onder de aanspraak voor ZG vallen, maar wel op grond
van de Zvw aanspraak aantoonbaar aangewezen zijn op een specifieke
ZG behandeling vallend onder deze zorg, tot aan de introductie van de
nieuwe bekostiging voor ZG-zorg gebruik gemaakt kan worden van de
prestaties die zijn vastgesteld voor ZG-zorg. Een voorwaarde hierbij is
wel dat voor de declaraties van ZG prestaties voor clienten die niet
voldoen aan de ZG aanspraak, vooraf toestemming wordt gevraagd aan
de verzekeraar van de betreffende client. De verzekeraar toetst bij een
dergelijke aanvraag of er bij deze client sprake is van een aanspraak op
deze zorg vanuit de Zvw en of de zorg zoals geleverd door de ZG
aanbieder hierbij het meest passend is.
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Bij de invoering van de nieuwe bekostiging van ZG-zorg wordt expliciet
rekening gehouden met deze groep zodat ook voor deze groep clienten
duidelijk is hoe de zorg moet worden bekostigd.
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