Samenvoeging NZa-beleidsregel MRSA en BRMO-uitbraken in Wet langdurige zorginstellingen
In het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) kunnen uitbraken van dragerschap
en infecties met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) en Meticilline Resistente
Staphylococcus Aureus (MRSA) in verpleeghuizen worden gemeld in de regio. Er kan meteen
worden door gemeld aan het landelijke Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en
Antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR) van het RIVM. Het projectteam van MUIZ informeert u
graag over de wijzigingen in de financiële tegemoetkoming van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) in 2018.
De NZa heeft in 2017 een beleidsregel vastgesteld waarmee zorgorganisaties de kosten van
een BRMO-uitbraak in 2017 gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen. Om voor een vergoeding in
aanmerking te komen, is het belangrijk dat u een uitbraak tijdig meldt op MUIZ en bij het
SO-ZI/AMR. Per 2018 zijn de “Beleidsregel kosten MRSA” en de “Beleidsregel BRMOuitbraak” samengevoegd tot één “Beleidsregel BRMO-uitbraak 2018, met kenmerk BR/REG18123”. Waar voorheen BRMO exclusief MRSA moest worden gelezen, geldt nu dat BRMO
ook MRSA omvat. De posten die vergoed worden bij een MRSA-uitbraak, zijn gelijk aan die
van een andere BRMO-uitbraak. De drempel van € 25.000 uit de eerdere beleidsregel is
vervallen. Onder de de nieuwe beleidsregel vallen zorgaanbieders die volgens de Wet
langdurige zorg (Wlz) verblijf bieden. Dit betekent dat vanaf 2018 ook zorgaanbieders die
Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of Lichamelijk
Gehandicaptenzorg (LG) omvatten, in aanmerking komen voor een vergoeding. De NZa heeft
tevens de Beleidsregel BRMO-uitbraak 2017, met kenmerk BR/REG-17183a, voor het jaar
2017 aangepast. De reikwijdte van deze beleidsregel is met terugwerkende kracht tot en met 1
januari 2017 verruimd naar de Verpleging en Verzorging-(VV) zorgzwaartepakketten exclusief
behandeling.
Lees hier meer over deze wijzigingen.
Uitbraak
Er moet sprake zijn van een uitbraak van een BRMO die valt onder de richtlijnen van de
Werkgroep Infectiepreventie (WIP)*. Daarbij is er sprake van een uitbraak als bij twee of meer
cliënten met dezelfde BRMO een epidemiologische link aanwezig is. Een arts-microbioloog
stelt de uitbraak vast. * De WIP-richtlijnen staan op rivm.nl/WIP-Richtlijnen.
Voorwaarden
Instellingen moeten aan enkele voorwaarden voldoen om voor een vergoeding in
aanmerking te komen. De uitbraak moet binnen de eerstvolgende maand na ontdekking
gemeld worden bij het SO-ZI/AMR. Vervolgens kan de instelling de kosten die het gevolg
zijn van de BRMO-uitbraak, gezamenlijk met de Wlz-uitvoerder opnemen in de
nacalculatieopgave. De NZa neemt de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen
mee in het sluittarief.
Vergoedingen
Klik hier voor meer details over de vergoeding voortvloeiend uit een BRMO-uitbraak.

