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1. Algemeen

Het aangepast sluittarief wordt door zorgverzekeraars gebruikt bij de
opgave ten behoeve van de meerjarige hoge kosten. Het betreft een
opgave van de kosten voor overige prestaties in de ‘kosten per
verzekerde’-opgave 2012 en 2013. Deze uitvraag wordt gedaan door het
Zorginstituut Nederland (ZIN) ten behoeve van de uitvoering van de
risicoverevening tussen zorgverzekeraars. De berekening van het
aangepast sluittarief wordt uitgevoerd door de NZa. De berekeningswijze
wordt vastgelegd in dit document. Voor de verrichtingcodes 196010
(ambulancedienst) en 196100 (meldkamer) wordt een aangepast
sluittarief berekend.
Het aangepaste sluittarief is het verschil tussen de opbrengsten
geschoond voor het sluittarief en de aanvaardbare kosten. Door het
aangepaste sluittarieven toe te passen op de declaraties van de
instellingen worden de opbrengsten gelijk gesteld aan het budget van de
instelling.
Ambulancediensten (NZa categorie 240 instellingen)
Voor de ambulancediensten wordt een aangepast sluittarief berekend
voor de prestatie met code I010; het betreft verrichtingscode 196010.
Zorgverzekeraars moeten dit tarief gebruiken voor de ‘kosten per
verzekerde’-opgave. Voor de codes I001 tm I006 wordt er dus geen
aangepast tarief afgegeven. Voor deze codes moeten zorgverzekeraars
de kosten per verzekerde gebruiken zoals deze daadwerkelijk zijn
gedeclareerd (dus zonder mutatie voor opbrengstverschillen).

Meldkamer (NZa categorie 810 instellingen)
Voor de meldkamer wordt een aangepast sluittarief berekend voor de
prestatie: melding (verrichtingcode: 196100). Dit is de enige prestatie
die ten behoeve van de meldkamer wordt gedeclareerd.
Zorgverzekeraars moeten dit tarief hanteren in de ‘kosten per
verzekerde’-opgave.
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2. Berekening ambulancezorg

Voor de ambulancezorg wordt een definitief aangepast sluittarief 2012 en
het voorlopige aangepast sluittarief 2013 berekend. Het sluittarief voor
2013 wordt dus nog herrekend op basis van geactualiseerde gegevens.

2.1 Aantal prestaties
Het volume aan prestaties met een sluittarief wordt berekend door de
werkelijke omzet te delen door het gehanteerde gemiddelde tarief.
De werkelijke gedeclareerde omzet 2012 zoals die door de
zorgverzekeraars zijn opgegeven aan de NZa, ten behoeve van de
berekening van de marktaandelen, vormen het uitgangspunt.
Deze omzet wordt gedeeld door het gemiddelde tarief. Het gemiddelde
tarief is gebaseerd op de sluittarieven die gedurende 2012 zijn
afgegeven (de tariefbeschikkingen per ambulancedienst en meldkamer).

2.2 Te dekken door opbrengsten
De post te dekken door opbrengsten 2012 betreft het definitieve budget
2012 (na de verwerking van het nacalculatie 2012).

2.3 Opbrengstverschil
Het opbrengstverschil tot en met 2012 wordt meegenomen in de
berekening van de aangepaste sluittarieven 2012. Overweging hierbij is
dat deze kosten ook in de schadelast per patiënt meegenomen moeten
worden, omdat deze anders nooit verrekend worden in de meerjarige
hoge kosten Analoog wordt in de berekening van het aangepast
sluittarief 2013 het opbrengstverschil 2013 betrokken.

2.4 Berekening aangepast sluittarief
Het aangepast verrekenpercentage wordt als volgt berekend:
Berekening (definitief) aangepaste sluittarieven 2012
Aangepast sluittarief spoedrit (prestatiecode 196010) =
(Te dekken door opbrengsten 2012 + opbrengstverschil tm 2012 /
aantal spoedritten 2012)
Aangepast sluittarief melding (prestatiecode 196100) =
(Te dekken door opbrengsten 2012 + opbrengstverschil tm 2012 / aantal
meldingen 2012)
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Berekening (voorlopig) aangepaste sluittarieven 2013
Aangepast sluittarief spoedrit (prestatiecode 196010) =
(Te dekken door opbrengsten 2013 + opbrengstverschil 2013 / aantal
spoedritten 2012)
Aangepast sluittarief melding (prestatiecode 196100) = (Te dekken door
opbrengsten 2013 + opbrengstverschil 2013 / aantal meldingen 2012)
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Bijlage - Uitgangspunten

1. Bij de berekening van het aangepast sluittarief 2012 wordt als
uitgangspunt de opbrengstverrekening gehanteerd. De
opbrengstverrekening wordt berekend op basis van het
definitieve budget aanvaardbare kosten conform het Rekenstaat
Informatie Systeem en de werkelijke opbrengsten. Ook de nog
niet afgerekende opbrengstverschillen met betrekking tot
voorgaande jaren worden in de berekening over 2012 betrokken.
2. Voor de toerekening van het aangepast sluittarief per prestatie
(prestatiecodes 196010 en196100) is de totale gedeclareerde
omzet aan spoedritten en meldingen op basis van de opgave
door de Nederlandse zorgverzekeraars over het jaar 2012 als
uitgangspunt gehanteerd. De omzet van een ambulancedienst
(prestatiecode 196010) en meldkamer (prestatiecode 196100)
verbonden aan buitenlandse patiënten en interklinisch vervoer op
kosten van ziekenhuizen is hiermee buiten beschouwing gelaten.
3. Het aantal spoedritten en meldingen is benaderd door de onder
punt 2. vermelde omzet, conform de opgave van Nederlandse
zorgverzekeraars, te delen door het tarief (conform
tariefbeschikking) dat gemiddeld genomen in het jaar 2012 is
gehanteerd. Hierbij is de aanname gehanteerd dat de ritten
evenredig over het jaar zijn gerealiseerd. Er is een gemiddeld
tarief berekend door de tarieven per maand ongewogen te
middelen.
4. Voor de berekening van het voorlopig sluittarief 2013 zijn de
basisgegevens, zoals berekend voor het aangepast sluittarief
2012, gehanteerd. Dit houdt in dat het aantal spoedritten en
meldingen over 2012, de over 2012 gedeclareerde omzet bij
Nederlandse zorgverzekeraars 2012 en het ongewogen
gemiddeld tarief over 2012 (voor de berekening van het aantal
spoedritten en meldingen) als uitgangspunt zijn gehanteerd.
5. In 7 regio’s zijn ambulancediensten en meldkamers per 1
januari 2013 als gevolg van het in werking treden van de
Tijdelijke wet Ambulancezorg een samenwerkingsverband
aangegaan binnen de regio. De budgetgegevens (rekenstaten)
van deze instellingen zijn samengevoegd. De berekeningswijze
van de aangepaste sluittarieven 2012 is zo uitgevoerd dat de
aangepaste sluittarieven 2012 voor alle gefuseerde instellingen
binnen de regio gelijk zijn. In de onderstaande tabel zijn de
instellingen opgenomen waarvan het budget is samengevoegd.
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regio

nza instellingscode en naam in 2012

nza instellingscode en naam per 2013

2 240-3120 Ambulancezorg Fryslân
2 240-6210 Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

240-7006 Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslan u.a.
240-7006 Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslan u.a.

6 240-4350 R.A.V. Noord Oost Gelderland
6 240-5810 Stichting AmbulanceZorg Noord en Oost Gelderland

240-7008 Connexxion Ambulance Services B.V. Regio Noordoost Gelderland
240-7008 Connexxion Ambulance Services B.V. Regio Noordoost Gelderland

10 240-0060 Ambulancedienst Kennemerland B.V. Alkmaar/Schagen
10 240-4670 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

240-7009 Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord U.A.
240-7009 Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord U.A.

12 240-4740 Ambulance Amsterdam - Kennermerland BV
12 240-1400 GGD Kennemerland sector Ambulancezorg
12 240-3880 Ambulancedienst Kennemerland BV Heemskerk/Velsen

240-7011 Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland
240-7011 Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland
240-7011 Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland

15 240-4040 Ambulancedienst "Zoetermeer"
15 240-4510 Ambulancedienst GGD Den Haag
15 240-4520 Ziekendienst "Het Witte Kruis" B.V.

240-7007 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden.
240-7007 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden.
240-7007 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden.

17 240-6000 AZRR/BIOS-groep
17 240-6010 AZRR/RHRR

240-7004 Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam Rijnmond U.A.
240-7004 Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam Rijnmond U.A.

19 240-4400 Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuws-Vlaanderen
19 240-4560 Regionale Ambulancevoorziening (RAVZ)

240-7005 Connexxion Ambulance Services B.V. Regio Zeeland
240-7005 Connexxion Ambulance Services B.V. Regio Zeeland
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