TARIEFBESCHIKKING 2014
kaakchirurgische prestaties 234041, 234050,
234051, 234070, 232152 en 231901

Nummer

Datum beschikking

Datum verzending

Datum ingang

13 december 2016

1 januari 2014

Geldig tot

Behandeld door

31 december 2014

Directie zorgmarkten Regulering

TB/CU-2124-01

6 december 2016

De Nederlandse Zorgautoriteit
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg
en meer in het bijzonder:
artikel 35 juncto artikel 52, aanhef en onder e, Wmg
alsmede de beleidsregel(s):
‘Prestaties en tarieven medisch
2111;
‘Prestaties en tarieven medisch
2121;
‘Prestaties en tarieven medisch
2130;
‘Prestaties en tarieven medisch
2134;

specialistische zorg’, kenmerk BR/CUspecialistische zorg’, kenmerk BR/CUspecialistische zorg’, kenmerk BR/CUspecialistische zorg’, kenmerk BR/CU-

en de nadere regel (s):
‘Medisch specialistische zorg’, kenmerk NR/CU-240;
‘Medisch specialistische zorg’, kenmerk NR/CU-247;
‘Medisch specialistische zorg’, kenmerk NR/CU-257;
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren als omschreven bij of
krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw)
aan:
alle zorgverzekeraars, en alle (niet-)verzekerden1

1

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

• krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is
en
• in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
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de volgende prestatiebeschrijvingen en bijbehorend kostenbedrag van
het tarief (in euro’s):
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Zorgproduct

Omschrijving

Maximum
kostendeel van
het tarief

234041

Operatieve verwijdering van één of meerdere
gebitselementen of één of meerdere radices of
een corpus aliënum per kaakhelft - met splijten
van het mucoperiost.
Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde
wortel(inclusief eventueel noodzakelijke
wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of
apicale afsluiting).

€137, 69

Apexresectie, elke volgende wortel.
Excisie torus palatinus of mandibularis en/of
correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris
per kaak.

€78,75

232152

Plastische sluiting oro-antrale perforatie.

€88,58

231901

Dagverpleging kaakchirurgie

€263,07

234050

234051
234070

€79,45

€199,16

Vervallen oude kostenbedragen voor de betreffende kaakchirurgische
prestaties
De tarieven van de hierboven opgenomen prestatiebeschrijvingen in de
prestatie- en tariefbeschikking DOT d.d. 27 november 2013 met
kenmerk TB/CU- 2012-02 respectievelijk de prestatie- en
tariefbeschikking DOT d.d. 1 mei 2014, met kenmerk TB/CU- 2012-03,
vervallen middels deze beschikking en worden vervangen door de
kostenbedragen behorend bij de hierboven in de tabel genoemde
prestatiebeschrijvingen.
Voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen
- De in deze beschikking genoemde tarieven zijn maximumtarieven als
bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg.
- De levering van (delen van) prestaties en het in rekening brengen van
(honorarium)tarieven aan instellingen voor medisch specialistische zorg
is voorbehouden aan vrijgevestigd medisch specialisten.
- Vrijgevestigd medisch specialisten brengen uitsluitend het
honorariumdeel van het tarief in rekening, tenzij sprake is van
zelfstandig, buiten instellingen voor medisch specialistische zorg,
werkzame medisch specialisten.
Inwerkingtreding
Deze beschikking 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 d, van de Wet marktordening

• krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel
krachtens een door Nederland
ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen
overeenkomstig het
bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg,
gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-, respectievelijk Wlz-verzekerde.

gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst en werkt terug van 1 januari
2014 tot en met 31 december 2014.
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Deze beschikking maakt onderdeel uit van de beslissingen op bezwaar
van 6 december 2016 met kenmerken 192799-300771 en 163677303320.
Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto 8:6 Awb
juncto hoofdstuk 2, artikel 4 van Bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspraak) kan een belanghebbende binnen zes weken na de
datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA
's-Gravenhage. Het beroep dient conform artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk
en ondertekend te worden ingediend en moet ten minste de volgende
gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het
beroep. Indien beschikbaar dient een afschrift van het besluit te worden
meegezonden.
Toelichting
Naar aanleiding van de uitspraak van het College voor het bedrijfsleven2
en een separate beroepsprocedure over enkele kostenbedragen van de
tarieven 2014 behorend bij kaakchirurgische prestaties, heeft de NZa
opnieuw onderzoek verricht naar de tarieven van deze prestaties in
2014. Dit is de aanleiding voor het vaststellen van deze
tariefbeschikking, waardoor een aantal maximumtarieven over het jaar
2014 wijzigen.
Met ingang van 1 januari 2015 zijn op aanwijzing van de minister van
VWS (kenmerk 371987-120847-MC) integrale tarieven binnen de MSZ
ingevoerd. De tarieven zoals van toepassing t/m 31 december 2014
bestaan uit een honorarium en een kostendeel component. De in deze
tariefbeschikking aangepaste bedragen betreffen alleen de
kostendeelcomponent.
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