BELEIDSREGEL V-5000-4.2.3.-11

De tariefopbouw van de maximumtarieven huisartsenhulp voor de particuliere praktijk met betrekking tot
de tarieven voor verloskundige hulp

Beleidsregels huisartsen particulier

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1 onder B nummer 1 (huisartsen) en in artikel 1 onder A nummer 22, 32 en 33 van het Besluit
werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732), zoals laatstelijk is gewijzigd
bij Besluit van 18 oktober 2001 (Stb. 2001, 525), en als vermeld in artikel 1 van het Besluit
werkingssfeer maximumtarieven (Stb. 1991, 733), zoals laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van
23 december 1999 (Stb. 2000, 23).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2004 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 termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5000-4.2.3.-10 geldt, wordt gewijzigd van
"onbepaald" in "tot 1 januari 2004".

e.

De beleidsregel kan worden aangehaald als "de tariefopbouw van de maximumtarieven
huisartsenhulp voor de particuliere praktijk met betrekking tot de tarieven voor verloskundige
hulp ".

2.

De tarieven voor volledige verloskundige hulp worden als volgt berekend:

2.1 Het tarief voor de totale verloskundige hulp is 30 maal het tarief voor een consult. Het tarief
wordt verhoogd met € 3,34 in verband met de Landelijke Verloskunde Registratie door huisartsen. Het
bedrag € 3,34 wordt jaarlijks trendmatig aangepast zoals is beschreven in de beleidsregel
V-0000-2.0.2.
2.2 Het tarief voor prenatale hulp is 30% van 30 maal het tarief voor een consult. Het tarief wordt
verhoogd met € 3,34 in verband met de Landelijke Verloskunde Registratie door huisartsen. Het
bedrag wordt jaarlijks trendmatig aangepast zoals is beschreven in de beleidsregel
V-0000-2.0.2.
2.3 Het tarief voor hulp bij bevalling is 50% van 30 maal het tarief voor een consult.
2.4 Het tarief voor postnatale hulp is 20% van 30 maal het tarief voor een consult.
2.5 Met ingang van 1 juli 2000 wordt het tarief voor de volledige verloskundige hulp structureel
verhoogd met € 67,79. De overige verloskundetarieven worden evenredig aangepast.
3. Vanaf 1 januari 2002 worden de tarieven alleen trendmatig aangepast. Herijkingen voor
inkomens, kosten of rekennorm werken niet door in deze tarieven.
4. De tarieven voor de volledige bevalling (2.1) en de prenatale hulp (onder 2.2) kunnen worden
verhoogd met € 2,73 (voorcalculatorisch niveau 2004) in verband met het standaard aanbieden van
een HIV-screening aan zwangere vrouwen. Het bedrag wordt jaarlijks trendmatig aangepast zoals is
beschreven in de beleidsregel V-0000-.1.0.2.
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5. Het abonnementstarief voor echoscopisch onderzoek (één of meer echo's en inclusief eventuele
niet-geïndiceerde echo's) wordt berekend op de onderstaande wijze. Dit tarief kan per zwangerschap
maar éénmaal in rekening worden gebracht. De echo wordt persoonlijk gedaan door een verloskundig
actieve huisarts ingeschreven in een door de LHV en ZN/KPZ aangewezen register.
Het tarief voor een echo niveau jaar (t) is de uitkomst van de rekenomzet jaar (t) voor de echo
gedeeld door de rekennorm voor de echo. De rekenomzet jaar (t) voor de echo bestaat uit het
rekeninkomen jaar (t) voor de echo en de rekenkosten jaar (t) voor de echo, zoals dat geldt voor
verloskundigen (beleidsregel IV-5700-4.0). Dat werkt als volgt:
In de berekening van het rekeninkomen wordt uitgegaan van het inkomensbestanddeel van het tarief
per bevalling, 261 werkbare dagen van 8 uur en 15 minuten meerwerk van de verloskundige per echo
en 172 echo's per verloskundige (143 eerste echo's en 29 tweede en volgende echo's). De
trendmatige aanpassing van dit inkomensdeel van niveau 2001 naar niveau 2002, etcetera, wordt
geregeld in de beleidsregel V-0000-1.0.2. De rekenkosten voor de echo op niveau 2000 is € 3.182,36.
De trendmatige aanpassing van dit kostendeel niveau 2000 naar niveau 2001, etcetera, wordt
geregeld in de beleidsregel VI-0000-2.0.2. De rekennorm voor de echo is 143 abonnementen.
In de berekening van de rekenkosten (investeringskosten en de materiaalkosten) is uitgegaan van
één echoapparaat per 2,5 verloskundigen.
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