WERKINSTRUCTIE
REKENTOOL INTRAMURAAL
De rekentool intramuraal is bedoeld voor de RVE-verantwoordelijke van de
klinische afdeling. Deze tool geeft aan hoeveel vaktherapie en dagbesteding
ingezet kunnen worden vanuit het zorgprestatiemodel op basis van de
bedbezetting van de afdeling.
In de tool is een aantal belangrijke elementen van het zorgprestatiemodel verwerkt:
Æ Financieringsstroom / Setting
Æ Verblijfsdag
Æ Verzorgingsgraad
Æ Beveiligingsniveau
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HOE GEBRUIKT DE RVE-VERANTWOORDELIJKE DE REKENTOOL INTRAMURAAL?
Het invullen van de tool gaat als volgt:
Æ Het type bedden van de kliniek wordt ingevuld onder prestatiebeschrijving
middels type verblijf dag.
Æ Indien het FZ bevat, wordt ook de kolom beveiligingsniveau ingevuld.
Æ In de kolom #Cliënten wordt per type bed het aantal cliënten ingevuld dat
momenteel opgenomen is in de kliniek.
Æ Naast het aantal cliënten wordt ingevuld hoeveel dagen in de week deze
cliënten aanwezig zijn in de kliniek.
Vervolgens rekent de tool door hoeveel dagbesteding en vaktherapie op basis van
deze bedbezetting binnen het zorgprestatiemodel ingezet kan worden.

WAT KAN DE RVE-VERANTWOORDELIJKE MET DE TOOL?
De RVE-verantwoordelijke krijgt inzichtelijk:
Æ Hoeveel vaktherapie en dagbesteding financieel gedekt wordt met de huidige
bedbezetting en of dit overeen komt met de hoeveelheid vaktherapie en
dagbesteding die daadwerkelijk wordt ingezet.
Æ Wat het effect is van wijzigingen in bedbezetting op de inzet van dagbesteding
en vaktherapie.
De tool kan ingezet worden om de huidige situatie van de kliniek in te vullen.
Daarnaast is de tool te gebruiken als sturingstool. De RVE-verantwoordelijke kan
wijziging in bedbezetting invullen om te zien wat de gevolgen zijn voor vaktherapie
en dagbesteding.
Let op: de tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld door de NZa.
Wanneer deze vastgesteld zijn, kan de definitieve tool opgevraagd
worden bij P5COM, via info@p5com.eu
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TASKFORCE FORENSISCHE ZORG
In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben
het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), de Nederlandse ggz,
de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Valente
(voorheen de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie) afspraken
gemaakt om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg weer
op peil te brengen. Deze afspraken voert de Taskforce Forensische
Zorg uit.
De focus ligt op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit
van zorg en veiligheid.

MEER WETEN?
Op www.taskforceforensischezorg.nl kunt u de voortgang volgen,
uw vragen stellen en uw mening geven.
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