ZN en zorgkantoren publiceren tool voor
kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren publiceren vandaag de tool die
zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg gaan gebruiken om in aanmerking te komen voor een
kwaliteitsbudget. In samenspraak met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ZN de afgelopen
weken de tool ontwikkeld waarmee zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget kunnen onderbouwen.

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2018 kunnen zorgorganisaties bij de zorgkantoren hun
kwaliteitsplan indienen om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget. Met de tool – die als bijlage
aan het kwaliteitsplan dient te worden toegevoegd – kunnen zorgorganisaties een begroting opstellen voor de
inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De tool wordt ook
gebruikt om na afloop van het betreffende jaar de realisatie van de begroting te verantwoorden.

Administratieve lasten
De tool is beschikbaar in Excel. In een toelichting staat stap voor stap beschreven hoe de tool gebruikt moet

https:/www.waardigheidentrots.nl/tools/zn-en-zorgkantoren-publiceren-tool-voor-kwaliteitsbudget-verpleeghuiszorg/

worden. Vektis is gevraagd een portaal te ontwikkelen dat naar verwachting begin 2019 gereed is. Door
gebruik te maken van een portaal worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt en is ontsluiting
van gegevens eenvoudiger. Op dit moment wordt met dezelfde partijen ook een accountantsprotocol
opgesteld dat later in het jaar beschikbaar zal komen. De componenten die nodig zijn voor het
accountantsprotocol zijn al opgenomen in het verantwoordingsmodel.

Kwaliteitsbudget
Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm
van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie.
Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85% bestemd is voor personeel en 15% voor
de implementatie van overige zaken. Als de lokale situatie daarom vraagt, kan hiervan worden afgeweken mits
het totale budget van 600 miljoen euro niet wordt overschreden. Afgesproken is dat gedurende het jaar 2019
wordt gemonitord of de realisatie in lijn ligt met de begroting.

Download
Download de tool en de bijbehorende toelichting.
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