Overzicht wijzigingen
Bijlage bij brief ‘Definitief besluit tariefonderbouwing orthodontie’
In deze bijlage worden de wijzigingen weergegeven waartoe de NZa
heeft besloten voor de definitieve tariefonderbouwing orthodontie ten
opzichte van het voorgenomen besluit d.d. 11 juni 2010. De
gedetailleerde uitwerking van de berekening is beschreven in de brief
‘Definitief besluit tariefonderbouwing orthodontie’.
Technische wijzigingen tariefberekening
- De puntwaarde is berekend op basis van de meest voorkomende
praktijkvorm en niet op basis van de totale populatie. Uit de aanvullende
rapportage van Significant blijkt dat voor de meest voorkomende
praktijkvorm het best de 3,4,5-stoelspraktijken kan worden gekozen.
Door uit te gaan van de meest voorkomende praktijkvorm beïnvloeden
de kleinste en grootste praktijken (de ‘uitbijters’) de berekening van de
puntwaarde niet.
- De puntwaarde is berekend op basis van de geschoonde omzet en niet
op basis van de totale, ongeschoonde omzet. De omzet die voortkomt uit
niet-orthodontische bedrijfsvoering wordt door deze wijziging niet
meegeteld bij het opbrengstentotaal. Hierdoor worden voor de
berekening van de orthodontietarieven alleen de opbrengsten
meegerekend die daadwerkelijk voortkomen uit orthodontische
bedrijfsvoering.
- Tabel 6, inzake de normatieve financieringslasten, is aangepast ten
opzichte van het voorgenomen besluit als gevolg van correctie van een
rekenfout. In plaats van 5,2% was gerekend met 7% voor kosten
vreemd vermogen. Dit is in de definitieve berekening aangepast.
- De incidentele verlaging was in het voorgenomen besluit verwerkt in de
rekennorm. Dit is aangepast, door in de nieuwe rekennorm per 1 januari
2011 alleen de structurele verlaging van de puntwaarde te verwerken.
De incidentele verlaging is berekend als een bedrag waarmee de
structurele puntwaarde verlaagd wordt. Dit is technisch zuiverder en is
de gebruikelijke methode voor de technische verwerking van incidentele
aanpassingen in het tarief.
- De in het voorgenomen besluit weergegeven onafgeronde bedragen
zijn vervangen door afgeronde bedragen. In het rapport en aanvullende
analyse van ConQuaestor/Significant worden de afgeronde bedragen
weergegeven. Door deze aanpassing wordt de transparantie van de
berekening bevorderd.
- De definitieve puntwaarde is herberekend aan de hand van de
hierboven beschreven (technische) wijzigingen. Dit leidt er toe dat de
cijfers in de tabellen, die op zichzelf al in het voorgenomen besluit
stonden, zijn aangepast aan de definitieve berekening. Deels zijn extra
tabellen toegevoegd waarin de berekening voor de 3,4,5-stoelspraktijk is
uitgewerkt, zodat het verschil met de totale populatie zichtbaar is
gemaakt.
Beleidsmatige wijzigingen
- De NZa heeft besloten de door individuele aanbieders van
orthodontische zorg aangedragen problematiek rond speciale
patiëntencategorieën nader te onderzoeken (zie brief, paragraaf 10.1).
- De NZa heeft besloten om de marktontwikkelingen voor de
orthodontiemarkt in 2011 in beginsel te monitoren (zie brief, paragraaf
10.2).

