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Beleidsregel voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ

13 april 2007

Aanpassing Beleidsregel overige producten GGZ

Met ingang van 1 januari 2008 worden zorgaanbieders voor op genezing
gerichte GGZ gefinancierd op basis van declaratie achteraf. De
Beleidsregel voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ
stimuleert dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken
over het afgeven van voorschotbetalingen gedurende de doorlooptijd van
DBC's. In geval een zorgverzekeraar niet bereid is voorschotten te
betalen kan de zorgaanbieder op grond van de beleidsregel bij de
zorgverzekeraars rentekosten in rekening brengen.
De Beleidsregel overige producten GGZ wordt per 1 april 2007 aangepast
voor gewijzigde tarieven voor rijbewijskeuringen en per 1 januari 2008
uitgebreid voor de stof methadon.

Geachte heer of mevrouw,
Hierbij informeert de NZa u met betrekking tot een tweetal beleidsregels.
1. Beleidsregel Voorschotten en rentevergoeding onderhanden
DBC's GGZ (CA-175)
De beleidsregel stimuleert enerzijds het betalen van voorschotten door
zorgverzekeraars aan zorgaanbieders en geeft anderzijds zorgaanbieders
een instrument om, bij het uitblijven van een voorschotregeling,
rentekosten in rekening te brengen.
De beleidsregel heeft niet de intentie om exact aan te geven welke
rentederving bij zorgverzekeraars in rekening kan worden gebracht. De
nadruk ligt op de procedure die moet worden gevolgd om onderling tot
afspraken te komen binnen de randvoorwaarden.

De beleidsregel geeft aan welke criteria zorgaanbieders en
zorgverzekeraars in acht moeten nemen. Deze criteria hebben zowel
betrekking op de tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar af te
sluiten overeenkomst, als op (de wijze van) in rekening brengen van
rentevergoeding. Een belangrijk uitgangspunt is dat een zorgaanbieder
alleen rente in rekening mag brengen als de zorgverzekeraar, ondanks
een daartoe strekkend verzoek, geen voorschotten betaalt aan de
zorgaanbieder. Uit oogpunt van transparantie en van het
consumentenbelang staat de beleidsregel niet toe dat rentekosten in
rekening worden gebracht aan individuele patiënten.
Afwijkend ten opzichte van de Beleidsregel heffingsrente voor de
ziekenhuizen is onderdeel 5.3. Bij de ziekenhuizen is hier een vaste
periode aangegeven waarover (per zorgverzekeraar) de omzet kan
worden genomen voor de berekening van de rentekosten. In de GGZ is
door de grote verscheidenheid aan doorlooptijden moeilijk te werken met
een vaste periode (doorlooptijd). In verband hiermee is voor de GGZ
gekozen voor een flexibele periode afhankelijk van de werkelijk
gemiddelde doorlooptijd van DBC's.
De opbrengsten van de extra rentevergoeding mogen door
zorgaanbieders worden behouden. Voor monitoringsdoeleinden zal
jaarlijks aan de zorgaanbieders worden gevraagd het totaalbedrag aan in
rekening gebrachte rente op te geven.
2. Aanpassing Beleidsregel overige producten GGZ (CA-176)
De Beleidsregel overige producten GGZ is op twee onderdelen veranderd.
Ten eerste is de beleidsregel aangepast op het onderdeel tarieven voor
rijbewijskeuringen door psychiaters/neurologen. De herijking van deze
tarieven leidt tot een tariefstijging per 1 april 2007 van circa 50% voor
zowel de eigen verklaringsprocedure als de vorderingsprocedure.
Ten tweede is per 1 januari 2008 aan de beleidsregel als overig product
toegevoegd de stof methadon. Hierdoor is het voor zorgaanbieders
mogelijk om kosten van door hen aan ambulante cliënten verstrekte
methadon in rekening te brengen bij zorgverzekeraars.

De beide beleidsregels kunt u downloaden via de website www.nza.nl.
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt
u deze mailen naar uw vaste contactpersoon bij de NZa.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. H. Lagerwaard
directeur zorgmarkten Care
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