BELEIDSREGEL CV-5000-15.0.-6/CV-5600-15.0.-6
De tariefopbouw van de maximumtarieven voor
SCEN-consultatie
1.

Algemeen
a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als
omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw)
welke wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige
zorg leveren zoals huisartsen of medisch specialisten die plegen
te bieden.
b. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2010. Indien de
Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20 lid
2 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
wordt gedaan, wordt uitgegeven na 30 juni 2010, treedt de
beleidsregel in werking met ingang van de tweede dag na
dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt
geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2010.
c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt is: onbepaald.

d. De beleidsregels CV-5000-15.0.-5 en CV-5600-15.0.-5 eindigen
op 30 juni 2010.
e. De beleidsregel kan worden aangehaald als ‘de tariefopbouw
van de maximumtarieven voor SCEN-consultatie’.
2.

Prestatiebeschrijving

Voor de zorgverlening inzake SCEN-consultatie geldt de volgende
prestatiebeschrijving: de zorg inhoudende de steun en consultatie bij
euthanasie die wordt verricht bij de patiënt op verzoek van diens
behandelend arts.
3.

Tarief

Voor de prestatiebeschrijving genoemd in deze beleidsregel wordt een
maximumtarief gehanteerd. Het tarief voor de prestatie SCEN-consultatie
betreft een vergoeding voor alle activiteiten van de SCEN-arts,
waaronder is begrepen:
– het overleggen met de behandelaar plus het bestuderen van het
medisch dossier ten behoeve van de SCEN-consultatie;
– het afleggen van de visites bij de patiënt en diens omgeving;
– de verslaglegging ten behoeve van de behandelaar;
– het afsluitend overleg met de behandelaar voor onder meer
bespreking van het verslag. Met de bespreking van het verslag wordt
de consultatie afgesloten.
Het tarief voor de prestatie SCEN-consultatie bedraagt een factor van
13,5 maal het onafgeronde passantentarief voor huisartsenhulp.
Het tarief wordt door de geconsulteerde SCEN-arts, welke is
ingeschreven in het register van SCEN-artsen bij de KNMG, in rekening
gebracht.

Kenmerk

CV-5000-15.0.-6/
CV-5600-15.0.-6

Kenmerk

Ambtshalve vaststelling

CV-5000-15.0.-6
CV-5600-15.0.-6

Deze beleidsregel vordert dat op grond van artikel 57 lid 5 van de Wmg
de maximumtarieven ter vervanging van reeds vastgestelde
maximumtarieven door de NZa per 1 januari jaar (t) ambtshalve worden
vastgesteld.
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