BELEIDSREGEL I-727

Beleidsregel Honorariumbedragen DBC's in segment B

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 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), tevens vallend onder artikel 1 van het Besluit werkingssfeer maximumtarieven
WTG (Stb. 1991, 733), dat laatstelijk is gewijzigd 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 beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel honorariumbedragen DBC's in segment
B'.

2.

HONORARIUMBEDRAGEN IN SEGMENT B

In deze beleidsregel wordt een toelichting gegeven op de berekening van de honoraria in het Bsegment. Voor de berekening van de honoraria in het A-segment wordt verwezen naar de
Beleidsregel 'Honorariumbedragen DBC's in segment A'.
Het uitgangspunt voor de honoraria in segment B is de normtijd per DBC, ondersteunend product
(OP) of overig product (OVP) vermenigvuldigd met het uurtarief:

DBC B honorarium (specialisme X) = gevalideerde normtijd * uurtarief

3.

BEREKENINGSGEGEVENS

3.1 Normtijden
Hierbij gelden de normtijden per DBC, OP of OVP volgens de vigerende beleidsregel 'normtijden
DBC's'.
3.2 Uurtarief
Hierbij geldt het uniform uurtarief volgens de vigerende beleidsregel 'uurtarief B DBC's'.
3.3 Lokaal overeengekomen profielen / standaard prijslijst
In segment B kan op lokaal niveau het profiel voor ondersteunende en overige producten vrij worden
afgesproken. Het aantal O(V)P's per DBC kan per instelling en per zorgverzekeraar overeen worden
gekomen. Ook voor de standaardprijslijst kan het profiel op lokaal niveau worden bepaald.
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De honorariumcomponenten voor ondersteunende specialismen, als componenten van het te
declareren DBC-bedrag, dient op lokaal niveau (volgens de standaard prijslijst of zoals
overeengekomen met de zorgverzekeraar) berekend te worden door de afgesproken profielen af te
zetten tegen de vastgestelde honorariumbedragen per O(V)P volgens de vigerende lijst.
De honorariumbedragen voor de poortspecialismen en anesthesiologie stelt CTG/ZAio per DBC vast.
Het profiel voor Anesthesiologie is niet vrij onderhandelbaar.
Op de website CTG/ZAio is een lijst met honorariumbedragen per O(V)P gepubliceerd die voor de
berekening voor de ondersteunende specialismen gehanteerd dient te worden.
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