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Vertraging uitlevering DBC-pakket 2011 (RS07)

19 oktober 2010

Geachte heer, mevrouw,
De Nederlandse Zorgautoriteit (verder NZa) was voornemens het DBCpakket 2011 op 21 oktober 2010 uit te leveren (zie ook de eerdere
circulaire kenmerk CI/10/30c). In dit DBC-pakket is naast de reeds
verwerkte gedifferentieerde honorariakorting ook een additionele korting
verwerkt. Deze uitlevering loopt vertraging op, omdat VWS over nieuwe
cijfers beschikt over de overschrijding voor de medisch specialisten. Die
komen niet overeen met de overschrijding van € 648 miljoen over 2009,
waar het ministerie in juni nog van uitging en waar dus ook bij de
berekening van de honorariumtarieven van is uitgegaan.
Het ministerie heeft laten weten dat zij de nieuwe cijfers nader wil
bestuderen voor zij de NZa een definitieve aanwijzing geeft om de
tarieven te berekenen. Dit betekent dat ook nog niet duidelijk is hoe hoog
de korting op de honorariumtarieven voor de medisch specialisten voor
2011 uitpakt. Het ministerie van VWS zal de NZa een nieuwe aanwijzing
geven met het aangepaste kortingsbedrag om de DBC-tarieven vast te
stellen. Het is de wettelijke taak van de NZa om goede tarieven te bepalen
op basis van juiste cijfers.
In de honoraria voor de medisch specialisten voor 2010 is al een korting
van € 512 miljoen structureel verwerkt vanwege overschrijdingen in 2008.
In juni maakte toenmalig minster Klink van VWS bekend dat er in de
tarieven van volgend jaar nog een additionele overschrijding van 136
miljoen verrekend moest worden, maar dat wordt nu een ander bedrag.
Het is nog niet bekend hoeveel vertraging de uitlevering van het DBCpakket oploopt. De inzet van de NZa is om zo snel mogelijk het DBCpakket 2011 uit te leveren.

De NZa zal u via haar website (www.nza.nl) over de datum van
oplevering van het nieuwe DBC-pakket informeren zodra nadere
informatie beschikbaar komt. Met vragen over de inhoudelijke
overwegingen die ten grondslag liggen aan een nieuw DBC-pakket
kunt u terecht bij de NZa (vragencure@nza.nl).

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. K. Noorlag
plv. directeur Zorgmarkten Cure
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