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Toelichting bij rekenstaten en tariefbeschikking (mei 2012)

21 mei 2012

Geachte heer, mevrouw,
In deze circulaire geven wij een toelichting op de rekenstaten van mei
2012 en de tariefbeschikking FB horend bij de rekenstaten t/m 2011.
Toelichting rekenstaten 2012
Bij de rekenstaten is ook een rekenstaat voor het jaar 2012 bijgevoegd.
Hierin zijn eventuele doorwerkingen uit voorgaande jaren verwerkt.
Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat deze 2012 rekenstaat louter
informatief is en slechts als indicatie voor het schaduwbudget dient te
worden beschouwd.
Ten aanzien van de bijgevoegde tariefbeschikking FB merken we op dat
deze alleen betrekking heeft op eventuele rekenstaten t/m 2011.
Benadrukt wordt dat de rekenstaat met een indicatie van het
schaduwbudget 2012 niet onder de reikwijdte van deze tariefbeschikking
valt.
Adherentie 2012 (alleen voor 010 en 020)
Een van de posten in de rekenstaat die jaarlijks aangepast wordt, is de
adherentie. De adherentie in de rekenstaat is gebaseerd op een 3jaarlijks gemiddelde. In de 2012 rekenstaat wordt de adherentie bepaald
op basis van 2008, 2009 en 2010 cijfers. De Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ontvangt de adherentiecijfers jaarlijks van Kiwa/Prismant.
Kiwa/Prismant kan deze cijfers alleen aan de NZa leveren indien
individuele ziekenhuizen toestemming verlenen aan Kiwa/Prismant om
deze cijfers door te leveren.
Indien de NZa geen adherentiecijfers heeft ontvangen van Kiwa/Prismant
dan heeft de NZa bij de centrale ronde van mei voor de berekening van
het 2012 adherentiecijfer voor 2010 een nul gebruikt. De adherentie in
de rekenstaat zal daardoor lager uitkomen dan normaal. Bij de
definitieve vaststelling van het schaduwbudget kan dit dan gecorrigeerd
worden.

Als u Kiwa/Prismant niet hebt gemachtigd om de adherentiecijfers
rechtstreeks aan de NZa ter beschikking te stellen, dan kunnen de
adherentiecijfers in het formulier ‘Vaststelling Schaduwbudget en
berekening transitiebedrag’ opgenomen worden. U dient dan wel een
kopie van de opgave van Kiwa/Prismant mee te zenden.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen
naar aanleiding van deze circulaire stuurt u deze dan naar
vragencure@nza.nl. Vermeld daarbij uw instellingscode en
instellingsnaam.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J.E.W. Vrijhoeven
unitmanager Tweedelijns Somatische zorg
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