Bijlage bij circulaire JKUK/jprn/CI/06/31c

Aanvraagformulier lokale productiegebonden component 2006
A. Verzamelblad
Naam instelling:
CTG-nummer:
Contactpersoon en telefoonnummer:

1. Totaal overeengekomen bedrag:
1
(voorlopig/realisatie)
2. Is het bedrag hoger dan de marge van 2%?

2

JA / NEE

1

3

3. Indien overeengekomen bedrag hoger is dan de marge : welke bijzondere omstandigheden zijn
aanleiding om meer dan de marge overeen te komen?

4. Heeft toetsing door lokale partijen aan de
voorwaarden uit beleidsregel I-613 plaatsgevonden?

JA / NEE

1

Ondertekening namens het orgaan voor
gezondheidszorg:
Ondertekening namens zorgverzekeraar:
Ondertekening namens regiovertegenwoordiging:
Bij het definitief overeengekomen bedrag dient de accountant te verifiëren of toetsing heeft
plaatsgevonden. In het controleprotocol terzake van de nacalculatie zijn hiervoor voorschriften
opgenomen.

1
2

doorhalen wat niet van toepassing is.

voor de categorieën 011, 040, 060, 090, en 390 geldt als marge 1% van het budget loon- en materiële kosten.
in dit geval geldt voor de categorieën 010, 020 en 100 een maximum van 5% van het productiegebonden FB-budget incl.
eerstelijn en voor de categorieën 011, 040, 060, 090 en 390 een maximum van 2,5% van het budget loon- en materiële
kosten.

3
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2

B. Projectbeschrijving (per project invullen)
1

Projectomschrijving/Omschrijving van de
zorg:

2

Overeengekomen bedrag:
1
(voorlopig/realisatie)
Met welk(e) specialisme(n) is het project
verbonden?

3
4

Is sprake van een substitutieproject ?

JA / NEE

1

5

Is het project wachtlijst gerelateerd?

JA / NEE

1

Indien vraag 4 met ja is beantwoord:
6
Welke FB-parameter(s) worden
gesubstitueerd en waarin worden deze
2
gesubstitueerd?
7
Basisniveau van bij 6 genoemde FBparameters:
1

8

Verwacht/gerealiseerd eindniveau van bij
6 genoemde FB-parameters op 31-122006:

Indien vraag 4 met nee is beantwoord:
3
9
Eenheden p basis waarvan nacalculatie/
definitieve afrekening plaatsvindt:
10

1

Verwacht/gerealiseerd aantal van bij 9
genoemde eenheden op 31-12-2006:

Indien vraag 5 met ja is beantwoord:
11 Wachttijd betrokken zorgvorm ultimo
2005:
12

Gerealiseerde wachttijd betrokken
zorgvernieuwing ultimo 2006:

drs. J. van Kuik/jprn/29 mei 2006
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2
3

doorhalen wat niet van toepassing is.
bv. opnamen en verpleegdagen -> dagverpleging, of dagverpleging -> thuisbehandeling (geen FB-parameter).
de eenheden kunnen zowel direct als indirect gerelateerd zijn aan productie.

