
Toelichting gebruik  rekenhulpen  (bijlage 8 van de Offerteaanvraag  2015) 
  
Rekenhulp productmix DBBC - Verblijfsintensiteiten 
Voer de aantallen ligdagen van de herschikking 2014 per beveiligingsniveau in (linker 3 kolommen 
van de linker tabel). In de sheet links onderin staat in een tabel per beveiligingsniveau aangegeven of 
de gemiddelde dagprijs boven de norm is. Indien bij het beveiligingsniveau ‘JA’in rood staat 
aangegeven, is de gemiddelde dagprijs te hoog. In de tabel eronder staan de normen (max. 
gemiddelde  dagprijs verblijf) aangegeven.  
 
Vervolgens dient u het voorstel voor 2015 in de rechter tabel in te voeren. Indien u in de linker tabel 
boven de norm had ingevuld, dan dient u in de rechter tabel een aangepast voorstel te doen. Let 
hierbij op dat de mix per beveiligingsniveau niet rood kleurt. In dat geval is de gemiddelde dagprijs 
nog steeds te hoog en dient u de verblijfsintensiteitenmix lager in te vullen om de juiste norm te 
bereiken. 
 
Rekenhulp productmix ZZP-C GGZ 
Voer de aantallen ligdagen van de herschikking 2014 per zorgzwaarte in (in de linker tabel). In de 
tabel onder de linker tabel wordt op basis van uw invoer aangegeven welk percentage van ZZP 5 u 
dient te verschuiven naar ZZP 3 of lager. Dit wordt met een groen balkje aangegeven. Er zijn 4 
regimes: 0, 10, 40 en 60%. Onder de linker tabel staat aangegeven in welk regime de ingevulde mix 
valt, het aantal ligdagen dat u maximaal in ZZP 5 mag offreren en welk budget u maximaal krijgt 
indien u het aantal ligdagen boven de norm naar ZZP3 verschuift. 
 
In de rechter tabel ten behoeve van de offerte 2015  voert u vervolgens de juiste aantallen per 
zorgzwaarte in. U voert in ZZP 5 maximaal het aantal ligdagen in dat onder ‘Max 5c GGZ ligdagen’ 
links onderaan staat aangegeven. De ligdagen die u moet verschuiven, verschuift u naar ZZP 3 of 
lager. 
 
Bijvoorbeeld: 
U had 100 dagen op ZZP5 en valt in regime 4. U moet 60% verschuiven. Dan vult u in de rechter tabel 
40 dagen in op ZZP 5. De andere 60 ligdagen vult u in bij ZZP3 of lager. 
 
Rekenhulp productmix ZZP VG 
Voer de aantallen van de herschikking 2014 per zorgzwaarte in (in de linker tabel). In de tabel onder 
de linker tabel wordt op basis van uw invoer aangegeven welk percentage van ZZP VG 7 u kunt 
behouden. Dit wordt met een groen balkje aangegeven. Er zijn 2 regimes: 100% of 95%. Onder de 
linker tabel staat aangegeven in welk regime de ingevulde mix valt, het aantal ligdagen dat u 
maximaal in ZZP VG 7 mag offreren en welk budget u maximaal krijgt indien u het aantal ligdagen 
boven de norm naar ZZP VG 6 verschuift. 
 
In de rechter tabel ten behoeve van de offerte 2015 voert u vervolgens de juiste aantallen per 
zorgzwaarte in. U voert in ZZP 7 maximaal het aantal ligdagen in dat onder ‘Max 7 VG ligdagen’ links 
onderaan staat aangegeven. De ligdagen die u moet verschuiven, verschuift u naar ZZP VG 6 of lager. 
 
Bijvoorbeeld: 
U had 100 dagen op ZZP VG7 en valt in regime 2. U mag 95% ZZP VG 7 behouden. Dan vult u in de 
rechter tabel 95 dagen in op ZZP VG 7. De andere 5 ligdagen vult u in bij ZZP VG 6 of lager. 
 


