Toelichting bij gebruikte documenten van DBC-O in berekening korting honoraria
Inleiding
In deze toeliching wordt ingegaan op de documenten die gebruikt zijn als bron voor de
berekening van de kortingen medisch specialisten door de NZa. De documenten waar het om
gaat zijn “Gebruikersdocument v20071201 deel 2” en “20071129_01 Ontwikkeling
Honorariumomzet per specialisme (VWS-NZA) v1 31". Beide documenten zijn bedoeld voor de
verantwoording van de tarieven en honoraria bij de oplevering van pakketten januari 2008 resp.
april 2008. In deze toelichting wordt kort beschreven wat het doel en de status van deze
documenten is en in welke context deze nu worden gebruikt.
Doel en status documenten
Het doel van verantwoordingsdocumenten in het algemeen is om een onderbouwing te geven
van tariefswijzigingen in de DBC’s en een inschatting van de effecten als gevolg van wijzigingen
in de productstructuur, gebruikte gegevens of berekeningsmethodiek. Bij elke uitlevering wordt
een verantwoordingsdocument voorgelegd aan de NZa ter beoordeling en vaststelling van de
tarieven. Het gebruikersdocument bij de release is hiervan afgeleid.
De cijfers in de beide documenten zijn gebaseerd op gegevens die in 2007 voorhanden waren.
Zoveel mogelijk is per wijziging aangegeven wat het effect voor elk specialisme is.
Effectberekeningen zijn gedaan bij gelijke productie, dat wil zeggen dat wordt verondersteld dat
de productie in 2007 en 2008 gelijk wordt verondersteld. Er wordt dus geen groei of krimp
prognose gedaan.
Gebruik van de cijfers in de berekening van de gedifferentieerde kortingen
De Nza heeft in het voorjaar van 2010 een gedifferentieerde korting berekend op honoraria. Naar
aanleiding van het eerste consultatiedocument heeft DBC-Onderhoud een reactie aan de Nza
gegeven over de gebruikte gegevens en specificaties. De NZa heeft DBC-Onderhoud verzocht
om de informatie in de verantwoordingsdocumenten nogmaals toe te lichten. Deze informatie
heeft de NZa gebruikt ten behoeve van de berekening van de gedifferentieerde op- en afslagen
honoraria medisch specialisten. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de berekening,
waarvoor bijgaande documenten input zijn geweest.
In de berekening van de gedifferentieerde korting op de honoraria maakt de NZa gebruik van het
verschil tussen de honorariumomzet 2007 en de honorariumomzet 2008. Enkele bewust in de
honoraria verwerkte wijzigingen moeten worden gecorrigeerd om te voorkomen dat deze teniet
worden gedaan door de gedifferentieerde kortingen. Dit zijn de incidentele compensatie van het
enkelvoudig consult, die in de tarieven 2007 was opgenomen ter correctie van tarieven 2006 en
de nieuwe normtijden uit de rondrekening 2007, die de basis vormen voor de honoraria 2008.
Er is gebruik gemaakt van:
- tabel 51, p.90 van “Gebruikersdocument v20071201 deel 2”. Deze tabel geeft een
inschatting van effecten weer op de omzetprognose 2008 tov 2007 op basis van DISdata 2005. In de tabel worden de afzonderlijke effecten per kolom weergegeven. De
kolommen die het effect weergeven van het wegvallen van de incidentele compensatie
voor het enkelvoudig consult (GnIncidCmpEC) en het gebruik van nieuwe normtijden
(NaRRNT07) voor de poorthonoraria zijn gebruikt in de berekening van de
gedifferentieerde kortingen (boven de rode streep).
- Tabel 2, p.8 van “20071129_01 Ontwikkeling Honorariumomzet per specialisme (VWSNZA) v1 31”. Deze tabel geeft weer hoe de honorarium-omzet zich per specialisme
ontwikkelt, in procenten en voor elke wijziging apart. De kolom die het effect weergeven
van het wegvallen van de incidentele compensatie voor het enkelvoudig consult
(GnIncidCmpEC) voor ondersteunende productie is gebruikt in de berekening van de
gedifferentieerde kortingen voor de honoraria (cijfers onder de rode streep).
Voor exacte toepassing van de cijfers verwijzen wij u naar het consultatiedocument van de Nza.

