BELEIDSREGEL CA-300-606
Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale
hielprikscreening
Kenmerk

CA-300-606

Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast voor het uitoefenen van de
bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

1.

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven
bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die
wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van artikel 17, tweede
lid, en/of 18, tweede lid, Besluit zorgaanspraken AWBZ zijn aangewezen.

2.

Doel van de beleidsregel

Deze beleidsregel geeft de maximumtarieven van de bureaukosten en
overige kosten voor het uitvoeren het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
en de neonatale hielprikscreening (NHS) waarover partijen
productieafspraken kunnen maken.

3.

Prijspeil

De bedragen bevatten de definitieve indexen 2013 en de
voorschotpercentages 2014.

4.

Begripsbepalingen

4.1 Hielprik
De hielprik in het kader van de neonatale hielprikscreening (NHS) voor
de vaststelling van een aantal ernstige aandoeningen.
4.2 Record
Een record is de verzameling gegevens die geregistreerd zijn in relatie
tot de naam van één kind in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Het aantal
records, de bestandsgrootte, wordt bepaald per 1 januari van het
betreffende jaar, verminderd met de groep van kinderen die, in het jaar
t-1, 18 jaar geworden is.
4.3 Enting
Een enting is een vaccinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma
(RVP).
4.4 Neventarief
Prijs voor een prestatie, een deel van een prestatie of geheel van
prestaties van een zorgaanbieder die niet direct productieafspraken
maakt met het zorgkantoor. De bekostiging vindt plaats via de
zorgaanbieder waarop deze beleidsregel betrekking heeft.

4.5 Entgemeenschap
Verzamelnaam voor de verschillende uitvoerende organisaties die
verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke toediening van de
vaccinatie.
4.6 Hielprikgemeenschap
Verzamelnaam voor de verschillende uitvoerende organisaties die
verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke afname van de hielprik.

5.

Kosten

5.1 Tariefsoort
De maximale bedragen die voor een prestatie kunnen worden
afgesproken zijn gelijk aan de in deze beleidsregel genoemde bedragen.
De op basis van deze beleidsregel overeengekomen tarieven dienen ieder
te worden beschouwd als een vast tarief.
5.2 Kosten Rijksvaccinatieprogramma
5.2.1 Personeelskosten
Onderdeel

Personeelskosten

Eenheid

Totaalwaarde
per eenheid

Per jaar

€ 4.478.012

Per vaccinatie

€ 0,26

Eenheid

Totaalwaarde
per eenheid

Per jaar

€ 722.099

Per record

€ 0,03

5.2.2 Automatiseringskosten
Onderdeel

Automatiseringskosten

5.2.3 Overige kostencomponenten
Onderdeel

Eenheid

Totaalwaarde
per eenheid

Overige materiële kosten

Per vaccinatie

€ 1,08

Kosten farmaceutisch toezicht

Per jaar

€ 20.409

Kosten groothandelaarsvergunning

Per jaar

€ 2.307

Huisvestingskosten

Per jaar

€ 970.573

5.2.4 Overhead bureaukosten
Voor de kosten van overhead, waaronder de kosten van medisch toezicht,
wordt 5% van de totale kosten van de artikelen 5.2.1 tot en met 5.2.3
genomen.
5.2.6 Kosten drukwerk
Onderdeel

Kosten drukwerk

Eenheid

Totaalwaarde
per eenheid

Per vaccinatie

€ 0,03

Per geboorte

€ 1,32

Kenmerk

CA-300-606
Pagina

2 van 5

5.3 Kosten neonatale hielprikscreening
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CA-300-606

5.3.1 Personeelskosten

Pagina

Eenheid

Totaalwaarde
per eenheid

Per jaar

€ 1.395.617

Per hielprik

€ 0,74

Onderdeel

Eenheid

Totaalwaarde
per eenheid

Automatiseringskosten

Per jaar

€ 542.480

Onderdeel

Personeelskosten

5.3.2 Automatiseringskosten

5.3.3 Overige kostencomponenten
Onderdeel

Eenheid

Totaalwaarde
per eenheid

Overige materiële kosten

Per hielprik

€ 2,69

Huisvestingskosten

Per jaar

€ 180.614

5.3.4 Overhead bureaukosten
Voor de kosten van overhead, waaronder de kosten van medisch toezicht,
wordt 5% van de totale kosten van de artikelen 5.3.1 tot en met 5.3.3
genomen.
5.3.5 Kosten uitvoering
Onderdeel

Eenheid

Totaalwaarde
per eenheid

Kosten hielpriksets

Per hielprik

€ 2,10

6.

Declaratie neventarieven

De entgemeenschap kan per uitgevoerde enting éénmaal het
neventarief, als bedoeld in de Tarieflijst AWBZ-instellingen onder H 006
(0 - 4 jaar) respectievelijk H 007 (9 – 12 jaar), declareren.
De hielprikgemeenschap kan per uitgevoerde hielprik éénmaal het
neventarief, als bedoeld in de Tarieflijst AWBZ-instellingen onder H 003,
declareren.
Een laboratorium kan per uitgevoerd laboratoriumonderzoek voor de
neonatale hielprikscreening éénmaal het neventarief, als bedoeld in de
Tarieflijst AWBZ-instellingen onder H 004 declareren.

7.

Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de
Beleidsregel bureaukosten en overige kosten, met kenmerk
CA-300-566, ingetrokken.
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8.

Overgangsbepaling

Kenmerk
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De Beleidsregel kosten Rijksvaccinatieprogramma en neonatale
hielprikscreening, met kenmerk CA-300-566, blijft van toepassing op
besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die
beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die
beleidsregel gold.

9.

Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum
van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in
artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari
2014.
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel kosten
Rijksvaccinatieprogramma en neonatale hielprikscreening.
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Toelichting
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Artikel 6
Voor de bekostiging van de uitvoering van de vaccinatie, het afnemen
van de hielprik of het uitvoeren van het laboratoriumonderzoek voor de
neonatale hielprikscreening moet de uitvoerende organisatie een
declaratie indienen bij RIVM.
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