Grondslagen voor Inkoop Pleegzorg Utrecht-West (UW)
De inkoopafspraken UW voor pleegzorg zijn gebaseerd op een raamovereenkomst, eventueel met
bijbehorende addenda. In de raamovereenkomst wordt verwezen naar Bijlage B. Tarieven.

Uitstroomtarieven 2015 en 2016
In 2015 en 2016 zijn middels bijlage B voor pleegzorg afspraken gemaakt aan de hand van een
uitstroomtarief, bijvoorbeeld “Pleegzorg Uitstroomtarief” in euro’s E9.000,-. In deze gevallen geldt dat
de zorgaanbieder de geleverde zorg declareert aan de hand van (landelijke) etmaaltarieven, waarbij
de (maximum) gemiddelde trajectprijs van alle zorgtrajecten in Utrecht-West niet boven het
uitstroomtarief mag uitkomen. Als dat wel het geval is dan volgt een terugvordering.

Werkwijze doorloop in het opvolgende kalenderjaar
Er kan een onredelijke situatie ontstaan indien zorg is gestart in 2016 en (meerdere maanden)
doorloopt in 2017. Binnen het contract zoals afgesloten voor 2017 en 2018 gelden de
uitstroomtarieven namelijk niet. Om dit te ondervangen worden de afspraken in de overeenkomst voor
2016 als volgt geïnterpreteerd. Als een traject voor pleegzorg in 2016 start en doorloopt in 2017 dan
mogen zorgaanbieders (alleen) per 1-1-2017 de etmaaltarieven gebruiken die zijn vastgesteld voor
20171. Om te beoordelen of aan de (maximum) gemiddelde trajectprijs van 2016 is voldaan worden
enkel de trajecten en geleverde productie in 2016 meegenomen. Dezelfde wijze geldt voor trajecten
die starten in 2017 en doorlopen in 2018.

Pleegzorg en het landelijk accountantsprotocol
Het landelijk accountantsprotocol kan als aanvulling op de overeenkomst worden gezien, waarin
voorwaarden worden genoemd op basis waarvan verantwoording over de geleverde zorg wordt
gegeven. De uitstroomtarieven blijven hierbij van kracht op basis van de gesloten raamovereenkomst.
Uitzonderingen op deze richtlijn zijn enkel mogelijk in overleg met Inkoop & Monitoring en bij akkoord
van de betreffende gemeenten.

Vragen
Voor specifieke vragen over facturen en de afrekening kunt u direct schakelen met de lokale
backoffice. Voor algemene vragen kunt u contact zoeken via monitoring@inkooputrechtwest.nl
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Het is voor de praktische uitvoering ook toegestaan om in overleg een alternatief toe te passen door het gehele
traject te baseren op etmaaltarieven 2016.

