Vragen en Antwoorden Schoning budgetten in
verband met uitbreiding B-segment

1. Wanneer krijgt een instelling inzage in de schoning van het
budget?
Op 14 december zijn alle rekenstaten waarin de schoning verwerkt is per
post aan de instellingen gestuurd.
2. Krijgt een instelling ook inzage in de onderbouwing van de
schoning?
Ja. Aan alle HEAD’s van instellingen is op 19 december een e-mail
gestuurd met de onderbouwing van de schoning van de budgetten.
3. Krijgen ook andere organisaties, dan de desbetreffende
zorginstellingen die geschoond zijn, inzage in de onderbouwing
van de schoning?
Nee, de onderbouwing van de schoning is instellingspecifieke informatie
die bedrijfsgevoelig is. Daarom wordt deze informatie alleen aan de
desbetreffende instelling gegeven.
4. Zijn de kostprijzen en honorariumbedragen in bijlage 1 bij de
beleidsregel bedragen opschoning budget 2008 i.v.m. uitbreiding
B-segment (CI-1034) exclusief kapitaallasten en medische
inventaris?
Ja, de kostprijzen en honorariumbedragen zijn exclusief kapitaallasten en
medische inventaris.
5. Wordt een instelling dan niet geschoond voor kapitaallasten en
medische inventaris?
Jawel, de schoning voor kapitaallasten en medische inventaris wordt
verwerkt in de budgetten en rekenstaten. Dit is echter apart verwerkt in
de budgetten.
6. Is de schoning op prijspeil 2008 en hoe hoog is de index voor
2008?
Ja, de bedragen waarvoor de instelling geschoond wordt is op prijspeil
2008. Dit betekent dat er rekening gehouden is met een indexpercentage
van 3,73% voor 2008. Dit percentage is een gewogen index voor zowel
loon als materieel en houdt rekening met de voorcalculatorische index
2008, zoals deze jaarlijks vastgesteld wordt.
7. Zijn de kostprijzen voor de schoning exclusief de
opleidingskosten voor medisch specialisten?
Ja, de kosten voor opleiding van medisch specialisten zijn niet
meegenomen in de kostprijzen voor de schoning van het budget.
8. De schoning van mijn instellingsbudget is veel hoger dan ik
zelf verwacht/berekend had. Hoe kan dit?
Allereerst zijn er vele variabelen waarop de schoning gebaseerd is, zoals:
•
De huidige voorlopige schoning is gebaseerd op de DIS-gegevens die
de instelling heeft aangeleverd. Het betreft hier in 2006 geopende en
inmiddels afgesloten DBC’s die medio november 2007 aangeleverd
zijn aan de DIS.
•
Nog niet alle DBC’s die geopend zijn in 2006, zijn medio november
2007 afgesloten en aangeleverd aan DIS. Daardoor wijkt de huidige
voorlopige schoning af van de werkelijke aantallen geopende DBC’s
in 2006.
•
Er wordt gebruik gemaakt van de landelijke schoningsprijzen en
zorgprofielen zoals DBC-Onderhoud deze berekend heeft.

De aangeleverde DBC’s zijn omgezet van de productstructuur 2006
naar de productstructuur 2008.
Daarnaast geldt dat de huidige schoning een voorlopig karakter kent en
de NZa de definitieve schoning pas medio 2008 bepaalt. Mogelijk
noodzakelijke wijzigingen in de berekeningswijze kunnen hierbij nog
meegenomen worden.

•

9. Hoe kan ik de NZa wijzen op fouten in de berekening van de
schoning?
Belangrijk is dat u onderbouwd aangeeft waar de berekening van de
schoning in uw ogen tekort schiet. Dit kunt u per e-mail sturen naar
VragenCure@nza.nl.

Kenmerk

Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden.
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