Goede tarieven ggz en fz? Zo komen ze tot stand!
In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit voert Sira Consulting samen met Capgemini Invent en Steens & Partners het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg
en forensische zorg (ggz en fz) uit. Zij berekenen de kostprijzen van de zorg geleverd in 2017. De kostprijzen vormen de basis voor de NZa-tarieven voor de ggz (in de
Zorgverzekeringswet) en fz die gelden vanaf 2020. Hier gaan een aantal stappen aan vooraf:

Opzetten
kostenonderzoek

Invullen
gegevens

Opsturen
gegevens

Berekenen
kostprijzen

Controleren
kostprijzen

Vaststellen
tarieven

Aanbieders tijdig
informeren over
hun rol in het
kostprijsonderzoek. 1
Wie: NZa

5 december 2018:
Informatieverzoek naar
aanbieders met toelichting, inloggegevens voor
het uitvraagsjabloon. 3
Wie: NZa

Opsturen ingevuld
uitvraagsjabloon naar
Sira Consulting.
Let op! Dit kan tot
1 februari 2019.
Wie: ggz en
fz-aanbieders

Analyseren van aangeleverde gegevens en
berekenen kostprijzen.
Wie: Sira Consulting

Controleren berekening
van de kostprijzen door
een onafhankelijke
accountant. 8
Wie: Steens&partners

De kostprijzen
worden vertaald
naar
productprijzen.
Wie: NZa

In het kostprijsmodel
uitwerken hoe
we de kostprijzen
berekenen. 2
Wie: NZa met Sira
Consulting
Uitvraagsjabloon
maken voor de gegevens
die aanbieders moeten
invullen.
Wie: Sira Consulting

6 december 2018:
Webinar vrijgevestigden
Wie: vrijgevestigden
10 december 2018 tot 1
februari 2019: Invullen
gegevens boekjaar 2017
in uitvraagsjabloon. 4
Wie: ggz en
fz-aanbieders

Afgeven
bestuursverklaring. 5
Wie: ggz en
fz-aanbieders

Berekenen van
de kostprijs per
behandelaar,
verblijfsdag en
verrichtingen. 7
Wie: Sira Consulting

Vaststellen maxmax-tarieven voor
de ggz en fz voor
2020 op basis van
beleid tarieven. 9
Wie: NZa

Controleren ingevulde
gegevens door
accountmanager. 6
Wie: Sira Consulting

17 t/m 20 december 2018
en 14 t/m 17 januari
2019: Informatiebijeenkomsten instellingen
Wie: instellingen
Beleidsregel kostprijzen
ggz/fz publiceren.
Wie: NZa
apr
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Beleid tarieven ggz/fz
publiceren.
Wie: NZa
dec

jan
2019
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Toelichting
We zijn transparant over: begrippen, afspraken
en rekenregels. We geven vooraf aan hoe we het
onderzoek uitvoeren en welke keuzes we daarin maken.
Branchepartijen, verzekeraars en aanbieders nemen
deel aan een driewekelijkse expertbijeenkomst (of zijn
agendalid en ontvangen alle stukken).

1 Deelnemers
Deelname van bijna 1000 ggz/fz-aanbieders van
vrijgevestigden tot ziekenhuizen. Dit garandeert
een representatief onderzoek. Deelnemers zijn: alle
instellingen met een omzet van meer dan € 250.000 in
2017. En een steekproef van vrijgevestigde aanbieders
met een omzet van meer dan € 30.000 in 2017.
2 Kostprijsmodel
De kostprijzen van behandelaren, verblijfsdagen
en verrichtingen worden zo opgebouwd dat ze alle
relevante kosten bevatten (integrale kostprijzen).
Voor alle aanbieders rekenen we de kosten op
dezelfde manier toe aan de verschillende
kostendragers (activiteiten). Zo voorkomen we
toerekeningsverschillen tussen aanbieders. Een
kostendrager is bijvoorbeeld één uur inzet van een
psychiater of een dag verblijf in een gesloten kliniek.
Indirecte en materiële kosten rekenen we via
verdeelsleutels toe aan kostendragers. Als bron voor
de verdeelsleutels vragen we aanvullende gegevens
uit zoals het aantal fte.
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3 Onbewerkte data
Aanbieders leveren in het sjabloon onbewerkte
gegevens aan waardoor ze zo min mogelijk zelf
hoeven te rekenen of gegevens hoeven te bewerken.
4 Uitvraag gegevens
Naast de kosten over het boekjaar 2017 vullen
aanbieders ook productiegegevens in. Vergeleken
met eerdere onderzoeken vragen we kosten- en
productiegegevens op een hoger detailniveau, namelijk
per kostenplaats in plaats van per instelling. Zo doen
we zo goed mogelijk recht aan de werkelijke situatie
en verzamelen we bruikbare informatie om verschillen
tussen zorgaanbieders te verklaren.

5 Bestuursverklaring
We vragen geen accountantsverklaring bij de ingevulde
gegevens. Bestuurders van de zorgaanbieders
bevestigen dat de ingevulde gegevens akkoord zijn
door een bestuursverklaring mee te sturen. We
borgen dat informatie juist, logisch en volledig is door
geautomatiseerde controles in het uitvraagsjabloon en
validatie.
6 Verklaren van verschillen
Verschillen in de data kan voorkomen tussen
individuele aanbieders, maar ook tussen groepen
aanbieders. Samen met aanbieders wordt gezocht
naar verklaringen voor verschillen. Daarnaast worden
aanvullende gegevens verzameld om inzicht te krijgen
in de oorzaken van het ontstaan van deze verschillen.

7 Productiviteit
Voor het berekenen van de kostprijzen wordt ook
gebruik gemaakt van productiviteitscijfers. Het Ecorysrapport Productiviteit in de curatieve geestelijke
gezondheidszorg en forensische zorg vormt de basis
voor productiviteit. U downloadt het rapport hier.

8 Controle accountant
Tot slot controleert de accountant of het berekenen van
de kostprijzen goed is uitgevoerd. De onafhankelijke
accountant controleert de gegevens in verschillende
fases van het onderzoek.

9 Contract
De nieuwe max-max-tarieven zijn landelijk geldende
maximumtarieven. Met deze tarieven kunnen aanbieders met zorgverzekeraars in gesprek voor een
contract.
Benchmarkgegevens
Aanbieders ontvangen als dank voor hun deelname
benchmarkgegevens. Hiermee kunnen zij hun kosten
vergelijken met de kosten van soortgelijke aanbieders.

