Bijlage bij circulaire TJAN/erug/I/03/47c
BELEIDSREGEL I-639
Beleidsregel aanpassing aanvaardbare kosten 2003

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 1, 2, 4, 6, 9, 27, 28a, 29 en 31 van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven
gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 5 november 2002
(Stb. 2002, 549).
De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2003 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de neerlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.
De termijn waarvoor de beleidsregel geldt: 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003.
De in deze beleidsregel genoemde bedragen zijn gebaseerd op het loon- en prijsniveau 2002.
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel aanpassingen aanvaardbare kosten
2003".

b.

c.
d.
e.

2.

AANPASSING VAN DE AANVAARDBARE KOSTEN 2003

2.1 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummers 1, 4, 9,
28a en 31
De aanvaardbare kosten 2003 kunnen ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2002 worden
aangepast op grond van de "Beleidsregel privatisering ABP-instellingen"
2.2 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummers 1 en 2
De door de minister ex artikel 8 WBMV (Wet op de bijzondere medische verrichtingen) aangewezen
ziekenhuizen als centrum voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten, komen in
aanmerking voor een specifieke compensatie van de kosten voor hemofiliebehandeling en
aanverwante hemostaseziekten in de aanvaardbare kosten 2003.
De compensatie in het jaar t bedraagt 100% van de kosten in het jaar t van de in het kader van een
behandelplan toegediende dan wel afgeleverde stollingsfactoren voor de behandeling van patiënten
met de aandoeningen hemofilie A en B, Von Willebrandziekte, congenitale geïsoleerde stollingsfactordeficiënties en congenitale thrombocytopathie.
De stollingsfactoren die voor compensatie in aanmerking komen betreffen de volgende:
Productnaam

Registratienummer

Werkzame stof

Aafact
Autoplex-T (niet in GVS)
Benefix
Factor VII Concentraat TIM 4
(niet in GVS)
Factor IX P Behring
Factor XIII concentraat (niet in GVS)
Feiba S-TIM 4

RVG 17121
EU/1/97/047/001
-

humaan factor VIII
humaan anti-inhibitor-coagulant complex
nonacog alfa (rec. humaan factor IX)
humaan factor VII

RVG
RVG
RVG
RVG

humaan factor IX, humaan factor X
humaan factor XIII
humaan anti-inhibitor-coagulant complex

Fibrogammin P
Haemate P
Haemocomplettan P
Helixate

Helixate Nex Gen

Hemofil M

17529
17119
17120
17445

RVG 16996
RVG 18276
RVG 18277
RVG 18278
EU/1/00/144/001
EU/1/00/144/002
EU/1/00/144/003
RVG 17075
RVG 17076

humaan factor XIII
humaan factor VIII, humane Von
Willebrandfactor
humaan fibrinogeen
octocog alfa (rec. humaan factor VIII)

octocog alfa (rec. humaan factor VIII)

humaan factor VIII
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Hyate C
Immunate
Immunonine
Kogenate

RVG
RVG
RVG
RVG
RVG
RVG
RVG
RVG

17077
17427
17428
17861
17862
16789
16790
16791

(varkens)factor VIII
humaan factor VIII,
Willebrandfactor
humaan faxtor IX

humane

Von

octocog alfa (rec. humaan factor VIII)

Kogenate Bayer

EU/1/00/143/001
EU/1/00/143/002
EU/1/00/143/003

octocog alfa (rec. humaan factor VIII)

Mononine

RVG 16874
RVG 16875
RVG 16876
RVG 17365
RVG 17366
RVG 17367
EU/1/01/186/001
EU/1/01/186/002
EU/1/96/006/001
EU/1/96/006/002
EU/1/96/006/003
RVG 16030
RVG 16031
RVG 16032
EU/1/99/103/001
EU/1/99/103/002
EU/1/99/103/003

humaan factor IX

Monoclate P

Nonafact
Novoseven

Recombinate

ReFacto

humaan factor VIII

humaan factor IX
eptacog alfa (rec. humaan factor VII)

octocog alfa (rec. humaan factor VIII)

moroctocog alfa (rec. humaan factor
VIII)

2.3 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummer 1 en 2
De aanvaardbare kosten 2003 kunnen ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2002 worden
aangepast in verband met de kosten van verstrekking van het geneesmiddel infliximab (Remicade).
De aanpassing van de aanvaardbare kosten is gelijk aan de gedeclareerde netto inkoopkosten. Alleen
kosten van verstrekte middelen die voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn vastgesteld door de
Indicatiecommissie van Zorgverzekeraars Nederland komen voor nacalculatie in aanmerking. Voor de
behandeling van de patiënt moet vooraf door diens zorgverzekeraar toestemming zijn verleend.
Voor de te declareren kosten wordt uitgegaan van de netto inkoopprijs. Onder netto inkoopprijs wordt
verstaan de inkoopprijs na aftrek van eventuele bonussen en kortingen voor het door de instelling
ingekochte geneesmiddel.

2.4 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummer 1 en 2
De aanvaardbare kosten 2003 kunnen ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2002 worden
aangepast in verband met de kosten van extra opleidingen voor IC-verpleegkundigen,
dialyseverpleegkundigen, OK-assistenten, anesthesiemedewerkers en radiodiagnostisch laboranten.
Voor opleidingsplaatsen die extra zijn bezet ten opzichte van 2001 gelden de volgende
vergoedingsbedragen per jaar:
opleiding:
IC-verpleegkundige
dialyse verpleegkundige
OK-assistente
anesthesiemedewerker
radiodiagnostisch laborant

budgetvergoeding per jaar
(€) per extra bezette plaats
34.919
34.919
22.676
22.676
22.676

Als peildatum voor de bezette plaatsen geldt 1 oktober van het lopende jaar. Het referentie aantal is
het aantal bezette plaatsen op 1 oktober 2001. De regeling geldt voor de bovengenoemde opleidingen
voorzover het desbetreffende ziekenhuis over een relevante opleidingserkenning beschikt.
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2.5 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1 onder nummer 1 en 2
Ziekenhuizen die op grond van artikel 8 WBMV zijn aangewezen als HIV-behandel(sub-)centrum
kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten 2003 ten behoeve van
de monitoring van HIV-geïnfecteerden.
De aanpassing van de aanvaardbare kosten 2003 bedraagt € 86.988,– per ziekenhuis. Dit bedrag
dient te worden afgedragen aan de Stichting HIV-monitoring.

2.6 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1, onder A nummer 2
De aanvaardbare kosten 2003 kunnen toenemen ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2000 in
verband met de extra opleidingsplaatsen klinische fysica en radiotherapie in het kader van de
inhaalslag radiotherapie. De extra opleidingsplaatsen klinische fysica en radiotherapie leiden, indien
daadwerkelijk ingevuld, tot aanpassing van het budget met de parameterwaarde voor de loonkosten
agio van € 57.605,–.

2.7 Voor organen voor gezondheidszorg, zoals vermeld onder artikel 1 onder A, nummer 1
(algemene ziekenhuizen waarvoor de beleidsregel functiegerichte budgettering geldt) en 2
De aanvaardbare kosten 2003 van instellingen die op grond van artikel 2 WBMV in het
planningsbesluit Neurochirurgie zijn aangewezen als bijzondere neurochirurgische centra voor nervus
vagus stimulatie kunnen ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2002 worden verhoogd met de
volgende bedragen:

plaatsing nervus vagus stimulator
vervanging nervus vagus stimulator

loon
-

materieel
€ 11.900
€ 9.600

2.8 Voor organen voor gezondheidszorg, zoals vermeld onder artikel 1 onder A, nummer 1
(algemene ziekenhuizen waarvoor de beleidsregel functiegerichte budgettering geldt) en 2
2.8.1
De aanvaardbare kosten 2003 van instellingen die op grond van artikel 8 WBMV in de
beleidsvisie Neuromodulatie zijn aangewezen als behandel(sub)centrum voor neuromodulatie,
module chronische pijn en module spasticiteit, kunnen ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2002
worden aangepast voor de kosten van implanteerbare neuromodulatieapparatuur. Per (her-)
implantaat geldt daarbij het volgende beleidsregelbedrag:
Implanteerbare neurostimulator

€ 13.957

2.8.2
In verband met de beleidsvisie Neuromodulatie komt het beleidsregelbedrag per
implanteerbare neurostimulator met betrekking tot de functie neuromodulatie uit de beleidsregel
functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen en uit de beleidsregel functiegerichte
budgettering academische ziekenhuizen te vervallen.
2.8.3
De aangewezen behandelcentra voor neuromodulatie bij pijnbestrijding kunnen in
aanmerking komen voor een verhoging van de aanvaardbare kosten 2003 ten behoeve van het
kwaliteitssysteem neuromodulatie. De aanpassing van de aanvaardbare kosten 2003 bedraagt
€ 18.227 per instelling. Dit bedrag dient te worden afgedragen aan de Stichting Landelijk
Kwaliteitssysteem Neuromodulatie.
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2.9 Voor organen voor gezondheidszorg zoals vermeld in artikel 1 onder A, nummers 1 en 2
De aanvaardbare kosten 2003 kunnen ten opzichte van de aanvaardbare kosten 2002 worden
aangepast als gevolg van de door het departement geaccordeerde prijsstijging van bloed(producten)
en verrichtingen.
De overheid heeft als compensatie voor de gestegen prijzen van bloed(producten) en verrichtingen in
2003 € 15,3 miljoen vastgesteld. Daarvan wordt € 0,7 miljoen via het calculatieschema over de
ziekenhuisbudgetten verdeeld, doordat productiekosten van bloed in de FB-parameters zijn
opgenomen. De resterende € 14,6 miljoen wordt over in totaal € 102,4 miljoen niet-productiekosten
verdeeld, dat wil zeggen 14,3%. De correcte niet-productiegebonden kosten 2002 van de individuele
ziekenhuizen kunnen met 14,3 % worden verhoogd.
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