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De maximumtarieven prenatale screening door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregels tweede lijn

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1 onder A, nummers 1, 2 en 29a, en onder B nummer 5 (gynaecologen) van het Besluit
werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992.

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2006 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De beleidsregel kan worden aangehaald als 'De maximumtarieven prenatale screening door of
vanwege de zorginstelling'.

2. Het maximumtarief voor de counseling is de uitkomst van de optelling van de
inkomensbestanddelen van de verloskundigen (CV-5700-1.0.1) plus 60% van de kostenbestanddelen
van de verloskundigen (CV-5700-2.0) gedeeld door 3.150 verrichtingen op jaarbasis.

2.1 De trendmatige aanpassing van het inkomensbestanddeel wordt geregeld in de beleidsregel
inzake de aanpassingssystematiek van het inkomensbestanddeel in de maximumtarieven
(CV-0000-1.0.2).
2.2 De trendmatige aanpassing van het kostenbestanddeel wordt geregeld in de beleidsregel inzake
dat van de trendmatige aanpassingssystematiek van het praktijkkostenbestanddeel in de
maximumtarieven.
3. Het kostenbestanddeel in de maximumtarieven van de NT-meting en de SEO bedraagt
€ 193.740,– (niveau 2005). Het kostenbestanddeel is opgebouwd uit de volgende elementen:
–
–

personeelskosten
overige kosten

€ 124.605,–
€ 69.135,–

3.1 De aanpassing van het kostenbestanddeel in de maximumtarieven voor de NT-meting en de
SEO, van niveau 2006 naar niveau 2007, enzovoorts wordt geregeld in de beleidsregel inzake de
aanpassingssystematiek van het praktijkkostenbestanddeel in de maximumtarieven (CV-0000-2.0.2).
4. Het maximumtarief voor de NT-meting is de uitkomst van 0,35 maal het kostenbestanddeel,
genoemd in punt 3, gedeeld door 900 verrichtingen plus € 50,33 voor de serumtest.
5. Het maximumtarief van de SEO is de uitkomst van 0,65 maal het kostenbestanddeel genoemd in
punt 3, gedeeld door 1.350 verrichtingen.
6. De maximumtarieven voor de NT-meting en de SEO zijn onder te verdelen in een kostendeel voor
de instelling en een honorariumdeel voor de gynaecoloog:
– NT-meting: honorariumdeel is de uitkomst van 0,35 maal de centrumkosten coördinator
kwaliteitsborging (€ 13.800,–, niveau 2005), gedeeld door 900 verrichtingen.
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Het bedrag centrumkosten coördinator kwaliteitsborging maakt onderdeel uit van de post
personeelskosten zoals genoemd in punt 3. Het verschil tussen het maximumtarief en het
honorariumdeel geeft het kostendeel.
– SEO:
honorariumdeel is de uitkomst van 0,65 maal de centrumkosten coördinator
kwaliteitsborging (€ 13.800,–, niveau 2005), gedeeld door 1350 verrichtingen. Het bedrag
centrumkosten coördinator kwaliteitsborging maakt onderdeel uit van de post personeelskosten zoals
genoemd in punt 3. Het verschil tussen het maximumtarief en het honorariumdeel geeft het
kostendeel.
Het maximumtarief voor de counseling bestaat volledig uit een honorariumdeel.
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