BELEIDSREGEL BR/CU-2123
Beleidsregel voor trombosediensten
Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen
van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te
stellen.
Ingevolge artikel 52, aanhef en onder e Wmg, worden tarieven en
prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien
ambtshalve door de NZa vastgesteld.
De tarieflijst trombosediensten 2013, zoals opgenomen in bijlage 1,
maakt onderdeel uit van deze beleidsregel.

1

Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij
of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) die wordt geleverd door
trombosediensten en instellingen voor medisch specialistische zorg met
een WTZi-toelating als trombosedienst.

2

Doel van de beleidsregel

In deze beleidsregel worden de incalculeerbare kosten voor
trombosediensten weergegeven. Daarnaast wordt in deze beleidsregel in
bijlage 1 aangegeven welke tarieven gelden voor instellingen, die onder
de reikwijdte van deze beleidsregel vallen, indien en voor zover deze
tarieven op de individuele tariefbeschikking van de desbetreffende
instelling zijn vermeld.

3

Beleidsregelbedragen loonkosten

Onder deze beleidsregel vallen alle personeelscategorieën werkzaam in
de trombosedienst, zoals directie, medische administratie, financiële
administratie, prikpersoneel, laboratoriumpersoneel, doseringsartsen,
civiele dienst en dergelijke alsmede diensten door derden.
3.1

Beleidsregelbedragen bloedafnames

Ten behoeve van de loonkosten van het personeel is maximaal
incalculeerbaar:
a.
€ 8,09 per bloedafname
b.
voor de trombosediensten die in 1984 tussen de 100.000 en
200.000 afnames hadden geldt een toeslag van € 4,87 per
bloedafname over de bloedafnames in 1984, voor zover die in 1984
tussen 100.000 en 200.000 hebben bedragen.
In het geval dat het aantal bloedafnames in het begrotings/exploitatiejaar lager is dan het aantal in 1984, wordt bij de
beleidsregelberekening uitgegaan van dit lagere aantal
bloedafnames.
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3.2

Beleidsregelbedragen zelfmeting
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In het kader van de zelfmeting van bloedstollingwaarden is ten behoeve
van de loonkosten van het personeel maximaal in de tarieven
incalculeerbaar:
c.
€ 247,72 per patiënt voor de jaarlijkse begeleiding en controle door
de trombosedienst
d.
€ 291,01 per patiënt voor de éénmalige training en intensieve
begeleiding (gedurende 3 maanden)
door de hiervoor aangewezen trombosediensten.

4
4.1

Beleidsregelbedragen Materiële kosten
Beleidsregelbedragen bloedafnames

Maximaal is incalculeerbaar:
a.
€ 2,28 per bloedafname
Onder materiële kosten worden verstaan:
1.
laboratoriumkosten, zoals spuiten, naalden, glaswerk, reagentia,
onderhoud laboratoriuminstrumenten, kosten kwaliteitscontrole en
overige laboratoriumkosten;
2.
administratiekosten, zoals telefoonkosten, drukwerk en kantoorbehoeften, porti, bankkosten en overige administratiekosten;
3.
huisvestingskosten, zoals schoonmaakkosten en overige huisvestingskosten;
4.
algemene beheerskosten, zoals reis- en verblijfkosten,
vergaderkosten, accountantskosten, contributie federatie en overige
algemene kosten;
5.
overige personeelskosten.
Indien in deze kosten de kosten van werkzaamheden derden begrepen
zijn, worden deze aangemerkt als loonkosten en aan de beleidsregelbedragen loonkosten getoetst.
4.2

Beleidsregelbedragen zelfmeting

In het kader van de zelfmeting van bloedstollingwaarden is ten behoeve
van de materiële kosten maximaal incalculeerbaar:
b1. € 742,45 per patiënt voor de jaarlijkse begeleiding en controle. Dit
bedrag is inclusief de huur van de apparatuur (afschrijvingen en
rente) en bijkomende materiële kosten, zoals strips, vloeistof en
lancetten.
b2. € 431,16 per patiënt voor de jaarlijkse begeleiding en controle. Dit
bedrag is inclusief bijkomende materiële kosten zoals strips,
vloeistof en lancetten maar exclusief de huur van de apparatuur
(afschrijvingen en rente)
b3 € 0 per patiënt voor de jaarlijkse begeleiding en controle indien de
bijkomende materiële kosten zoals strips, vloeistof en lancetten en
de kosten van de apparatuur door anderen in rekening worden
gebracht.
In het kader van de training voor zelfmeting van bloedstollingwaarden is
ten behoeve van de materiële kosten maximaal incalculeerbaar:
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c1. € 233,61 per patiënt voor de éénmalige training en intensieve
begeleiding (gedurende 3 maanden) door de hiervoor aangewezen
instellingen. Dit bedrag betreft de bijkomende materiële kosten
zoals strips, vloeistof en lancetten.
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c2.

€ 0 per patiënt voor de éénmalige training en intensieve begeleiding
(gedurende 3 maanden) indien de bijkomende materiële kosten
zoals strips, vloeistof en lancetten door anderen in rekening worden
gebracht.

5

Beleidsregelbedragen Vervoerskosten

Maximaal incalculeerbaar is € 0,48 per verreden kilometer.
Onder vervoerskosten wordt verstaan alle kosten samenhangend met
vervoer, zoals huur auto´s, reparatie en onderhoud eigen auto´s,
benzine, verzekeringspremie, wegenbelasting, afschrijving op auto´s en
overige vervoerskosten.

6

Substitutie

Overschrijding van de onderdelen loon-, materiële kosten en
vervoerskosten komen voor incalculeren in aanmerking, voor zover deze
worden gecompenseerd door onderschrijdingen op de andere
onderdelen. Hierbij geldt dat het totaal van de genoemde onderdelen
niet wordt overschreden.

7

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Maximaal incalculeerbaar zijn de kosten van salarissen en secundaire
arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO ziekenhuiswezen

8

Indexering

De budgetparameters worden in beginsel jaarlijks geïndexeerd. De NZa
zal de parameterwaarden in het jaar 2013 ambtshalve op de volgende
wijze indexeren.
Loonkosten
Het totaal van de in de aanvaardbare kosten opgenomen loonkosten
wordt aangepast op basis van de door de Minister van VWS aangegeven
overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova). Zolang de
overheidsbijdrage nog niet bekend is, wordt de door de Minister van VWS
vastgestelde voorcalculatie toegepast.
Materiële kosten
De aanpassing van de materiële kosten in jaar t wordt gebaseerd op
gegevens uit de tabel 'middelen en bestedingen' van het Centraal
Economisch Plan (CEP) van het jaar t en bestaat uit een eindcalculatie
voor het jaar t en uit een structurele doorwerking van de uit het CEP van
jaar t blijkende afwijking van de eindcalculatie van het jaar t-1. Zolang
de eindcalculatie nog niet bekend is wordt de door de Minister van VWS
vastgestelde voorcalculatie toegepast.

Eindcalculatie jaar t (A):
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particuliere consumptie jaar t in
prijzen t
particuliere consumptie jaar t in
prijzen t-1
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Structurele doorwerking afwijking jaar t-1 (B):
particuliere consumptie jaar t-1 in prijzen t-1
(particuliere consumptie jaar t-1 in prijzen t2)*(1+eindcalculatie t-1)

-1

Totale aanpassing jaar t: [(1+A)*(1+B)] – 1.

9

Prijspeil

De beleidsregelbedragen in deze beleidsregel zijn op peil ultimo 2012.
9a Opbouw weerstandsvermogen 2012-2013
Voor zowel 2012 als 2013 mag een instelling, in overeenstemming met
representerende zorgverzekeraars, een opslag van maximaal 5% van de
werkelijke kosten toevoegen aan de begroting voor het opbouwen van
weerstandsvermogen. Voor 2012 en 2013 geldt nog steeds dat, los van
de toeslag van 5%, de werkelijke kosten door de NZa gemaximeerd
worden aan de vastgestelde aanvaardbare kosten.
10 Intrekking oude beleidsregel(s)
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de
beleidsregel voor trombosediensten, met kenmerk BR/CU-2098,
ingetrokken.

11 Overgangsbepaling
De beleidsregel voor trombosediensten, met kenmerk BR/CU-2098, 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.

12 Inwerkingtreding en citeerregel
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20,
tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na
31 december 2012, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de
mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

