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Voorgenomen besluit DOT

14 april 2011

Geachte heer, mevrouw,
In deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over de
beoordeling van de productstructuur DOT en het voorgenomen besluit van
de NZa. Dit besluit is aangekondigd in onze circulaire van 11 februari 2011
(kenmerk CI/11/7c).
Op 1 maart 2011 heeft de NZa de voorlopige DOT-productstructuur 2012
(RS08), exclusief kostentarieven en honoraria, van DBC-Onderhoud
opgeleverd gekregen. Om partijen voldoende voorbereidingstijd te geven,
heeft de NZa deze productstructuur reeds beoordeeld. Op de website van
de NZa kunt u het eindrapport van deze beoordeling, ‘Beoordeling
productstructuur DOT’, downloaden.1
Op basis van de in het rapport beschreven overwegingen heeft de NZa
met een bestuursbesluit van 12 april 2011 besloten dat DOT geschikt is
als productstructuur voor de medisch specialistische zorg 2012.
Daarnaast heeft de Raad van Bestuur van de NZa een voorgenomen
besluit genomen tot vaststelling van prestaties en tarieven voor medisch
specialistische zorg op basis van DOT. Daarbij is het voorbehoud
gemaakt dat de productstructuur ook in samenhang met de kostendelen
van de tarieven positief moet worden beoordeeld.
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Eind juni 2011 zal de NZa het definitieve besluit nemen over de nieuwe
productstructuur en de kostentarieven voor de medisch
specialistische zorg per 2012 op basis van de aanlevering van het
definitieve pakket door DBC-Onderhoud op 15 mei. De honorariumdelen
van de tarieven worden in verband met de nog lopende herijking na de
zomer vastgesteld.
De NZa gaat uit van de invoering van DOT per 2012 en heeft hier ook
haar planning op ingericht. Met dit voorgenomen besluit wil ik u oproepen
de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de implementatie van
DOT.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure
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