BELEIDSREGEL I-753

Beleidsregel bedragen opschoning ziekenhuisbudgetten in verband met invoering segment B

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummers 1, 2 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (Stb. 1991, 732), dat laatstelijk
gewijzigd is bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van 5 november 2002
(Stb. 2002, 549).

b.

De beleidsregel treedt in werking op de datum dat de WTG, zoals gewijzigd door de WTG ExPres, in
werking treedt 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 bedragen zijn op prijsniveau ultimo 2004.

e.

Beleidsregel I-723 komt hiermee te vervallen.

f.

Op basis van artikel 8 lid 5 WTG stelt CTG/ZAio, ter uitvoering van deze beleidsregel, de vaste
tarieven ter vervanging van reeds goedgekeurde of vastgestelde vaste tarieven ambtshalve vast
per de datum dat de WTG, zoals gewijzigd door de WTG ExPres, in werking treedt.

g.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel
ziekenhuisbudgetten in verband met invoering segment B

2.

OPSCHONINGSBEDRAGEN

bedragen

opschoning

In deze beleidsregel wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van de in beleidsregel
'opschoning FB-budget in verband met de introductie van het DBC-segment met vrije prijzen'
genoemde kostenbedragen van de DBC´s. In de bijgevoegde lijst zijn de opschoningsbedragen per
DBC opgenomen. De opschoningsbedragen worden gebaseerd op de kostprijzen van de DBC’s.
2.1 Kostprijzen
De kostprijzen van de DBC´s zijn opgebouwd uit de mediane kostprijzen van de onderliggende
verrichtingen, die deel uitmaken van het gemiddeld DBC-zorgprofiel uit de CGAO. Zowel voor de
berekening van de mediane kostprijzen als voor de gemiddelde zorgprofielen zijn de gegevens uit
CGAO ronde 9 gebruikt, waar nodig aangevuld met CGAO ronde 7. De kostprijzen uit de CGAO zijn
op prijspeil 2003.
2.2 Aanpassingsberekeningen
2.2.1 Correctie afschrijvingen inventaris
De kostprijzen zoals genoemd onder 2.1 zijn gecorrigeerd voor de afschrijvingen inventarissen.
Hiertoe zijn de kostprijzen vermenigvuldigd met de factor 87,5 / 92.
2.2.2 Trendmatige aanpassing
De kostprijzen zijn trendmatig aangepast met 1,34% tot prijspeil 2004. Dit percentage is gebaseerd op
de definitieve OVA inclusief korting ziekteverzuim voor 2004 van 1,65% en de definitieve index voor
materiële kosten voor 2004 van 0,78%.
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2.3 Opschoningsbedragen 2005

De opschoningsbedragen zijn de uitkomst van de onder 2.1 en 2.2 aangegeven berekeningen.

