BELEIDSREGEL I-728

Beleidsregel normtijden DBC's

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1
onder B nummer 5 (medisch specialisten) en in artikel 1 onder A nummer 1, 2, 29a, 29b, 32 en 33
van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 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.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005 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 de beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De goedgekeurde beleidsregel I-717 komt hiermee te vervallen

e.

De beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel normtijden DBC's'.

2.

NORMTIJDEN

De berekening van de honorariumbedragen als onderdeel van de tarieven voor DBC's in segment A
en segment B vindt plaats door middel van normtijden.
Validatie normtijden
2.1 De in deze beleidsregel opgenomen normtijden zijn opgesteld door de wetenschappelijke
verenigingen en gevalideerd door middel van de integrale rondrekening uitgevoerd door de
projectorganisatie DBC-Zorg.
2.2 De validatie heeft plaatsgevonden door per specialisme de productietijd 1 te toetsen aan de
2
beschikbare capaciteit . Op basis van de totaal beschikbare capaciteit per specialisme is een 95%
bandbreedte bepaald.
2.3 Indien de productietijd binnen de bandbreedte valt dan is de betreffende productietijd tevens de
gevalideerde normtijd. Als de productietijd buiten de bandbreedte valt dan wordt de totale normtijd
(per DBC) met een factor gecorrigeerd zodat deze uitkomt op het niveau in het midden van de
bandbreedte. Hiermee is de gevalideerde normtijd per specialisme bepaald.

1
2

Productietijd is de geschatte productie per DBC-code * normtijden per DBC-code.
Capaciteit is de capaciteit in aantal werkzame dagen * patiëntgebonden uren per werkzame dag.
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3.

SPECIALISMEN MET GEVALIDEERDE NORMTIJDEN

Voor de volgende 23 specialismen zijn gevalideerde normtijden beschikbaar.
Cardiologie
Dermatologie
Gastro-enterologie
Gynaecologie
Heelkunde
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Klinische Geriatrie
Klinische neurofysiologie
KNO
Longgeneeskunde
Medisch microbiologie
Voor de gevalideerde
www.ctg-zaio.nl.

4.

Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire Geneeskunde
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie
Plastische Chirurgie
Radiologie
Radiotherapie
Reumatologie
Urologie

normtijden

per

specialisme

wordt

verwezen

naar

de

website

van

SPECIALISMEN MET NOG NIET GEVALIDEERDE NORMTIJDEN

4.1 Voor de specialismen anesthesiologie en allergologie zijn geen gevalideerde normtijden
beschikbaar. Voor deze specialismen worden de niet-gevalideerde normtijden als wegingsfactor voor
de berekening van de tarieven in segment A gehanteerd.
4.2 Voor het specialisme anesthesiologie zijn geen gevalideerde normtijden beschikbaar. Om toch tot
normtijden te komen ten behoeve van de berekening van het honorariumbedrag van het tarief in het
B-segment, is de volgende terugvaloptie gehanteerd. Op basis van de samenhang van de normtijden
van de poortspecialist, met de daarbij door anesthesisten geleverde ondersteunende verrichtingen, is
een verhouding tussen de normtijd per anesthesieverrichting ten opzichte van de normtijd van de
poortspecialismen bepaald. Op basis hiervan zijn de normtijden voor anesthesie gevalideerd. Deze
normtijden dienen als basis voor de berekening van de honorariumbedragen van het tarief in
segment B.

Voor de (nog niet gevalideerde) normtijden anesthesiologie en allergologie wordt verwezen naar de
website van www.ctg-zaio.nl.
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