BELEIDSREGEL V-295-4.0.2.-2

De tariefopbouw voor de huisartsendienstenstructuur

Beleidsregel huisartsendienstenstructuur

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel
1, onder A, nummer 29c (huisartsendienstenstructuur) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992
(1991, Stb. 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 deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-295-4.0.-3 geldt, wordt gewijzigd van
'onbepaald' in 'tot 1 januari 2005'.

e.

De goedgekeurde beleidsregel V-295-4.0.2.-1 komt hiermee te vervallen.

f.

De
beleidsregel
kan
worden
huisartsendienstenstructuur'.

aangehaald

als

'de

tariefopbouw

voor

de

2.1 Door de huisartsendienstenstructuur kan van 18.00 uur tot 08.00 uur aan verzekerden een vaste
tariefcomponent per telefonisch consult, herhalingsrecept, consult en visite worden gedeclareerd*.
2.2 De hoogte van de vaste tariefcomponent voor een telefonisch consult/herhalingsrecept is € 25,–.
2.3 De hoogte van de vaste tariefcomponent per consulteenheid wordt als volgt berekend:
Het totaal berekende budget van de huisartsendienstenstructuur in jaar t wordt verminderd met het
aantal begrootte telefonische consulten en herhalingsrecepten in jaar t vermenigvuldigd met het
afgeronde vaste tarief voor het telefonisch consult/herhalingsrecept in jaar t (volgens 2.2). Dit bedrag
wordt gedeeld door het aantal begrootte consulteenheden aan consulten en visites in jaar t. De
uitkomst
hiervan
is
de
vaste
tariefcomponent
per
consulteenheid
die
door
de
huisartsendienstenstructuur aan ziekenfonds- en niet-ziekenfondsverzekerden gedeclareerd kan
worden.
2.4 De hoogte van de vaste tariefcomponent is voor een consult 1,0 keer de vaste tariefcomponent
per consulteenheid zoals is berekend in 2.3.
2.5 De hoogte van de vaste tariefcomponent is voor een visite 1,5 keer de vaste tariefcomponent per
consulteenheid zoals is berekend in 2.3.
2.6 De hoogte van het maximum tarief voor contractueel overeengekomen huisartsenzorg aan
patiënten in AWBZ-instellingen of penitentiaire inrichtingen is maximaal tweemaal de hoogte van de
vaste tariefcomponent van een telefonisch consult/herhalingsrecept, consult en visite zoals bepaald in
ad 2.2, ad 2.4 en ad 2.5 of maximaal tweemaal het maximale bedrag per inwoner (van een
AWBZ-instelling of penitentiaire inrichting) per jaar, inclusief de modules platteland en
zorgconsumptie**.
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* Deze uren betreffen tevens de tijdsperiode tussen zaterdagmorgen 08.00 uur en zaterdagavond
18.00 uur en de tijdsperiode tussen zondagmorgen 08.00 uur en zondagavond 18.00 uur alsmede de
tijdsperiode tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemene erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen
in de zin van de Algemene Termijnenwet.
** Het maximale bedrag per inwoner bedraagt op niveau 2005 € 14,50. De aanpassing van dit
bedrag van niveau 2005 naar niveau 2006, niveau 2007 enzovoort is geregeld in de beleidsregel
inzake de vaststelling van het budget van de huisartsendienstenstructuur.

Ambtshalve vaststelling
Op basis van artikel 8 lid 5 WTG stelt CTG/ZAio, ter uitvoering van deze beleidsregel, de
maximumtarieven ter vervanging van reeds goedgekeurde of vastgestelde maximumtarieven
ambtshalve vast per 1 januari jaar(t).

mevrouw drs. M.C.M. Verbeek
escs/14 december 2004
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