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13 januari 2006
EGES/erug/CI/06/03c
030 296 82 97
kamer1@ctg-zaio.nl
Begroting 2006, afrekening 2004

Begroting 2006 en afrekening 2004 voor zelfstandige audiologische centra

Geachte heer/mevrouw,
Het formulier voor de exploitatie 2004 en de begroting 2006 is in de vorm van een excel
spreadsheet opgenomen op onze website www.ctg-zaio.nl. De papieren versie wordt niet
meer automatisch toegezonden. Wenst u toch een papieren versie te ontvangen dan wordt u
op verzoek een exemplaar toegezonden.
Wij verzoeken u om naast de papieren (getekende) versie ook een digitaal ingevuld
exemplaar aan ons toe te zenden via het e-mailadres kamer1@ctg-zaio.nl, zodat wij het
formulier elektronisch kunnen verwerken. Hiermee kan een versnelde en geüniformeerde
afhandeling van de aanvraag plaatsvinden. In aanvulling op het formulier van voorgaande
jaren is de toets op de salariskosten en de tariefberekening ingebouwd in het formulier.
Hieronder geven wij een beknopte toelichting op de inhoud van het formulier.
1A. TOETSING EXPLOITATIE 2004

In de toetsingsbedragen voor de particuliere en overheidsinstellingen is als trend voor de
loonkosten 2004 een verhoging van 1,65% opgenomen. De taakstelling ziekteverzuim van
0,07% voor 2004 is in mindering gebracht op de definitieve OVA van 1,72% (zie circulaire
40c van 14 juli 2004).
Maximaal is in te calculeren:
Loonkosten particuliere instellingen
Vast
<
500 patiënteneenheden
27.600
500 – <
1.000 patiënteneenheden
27.600
1.000 – <
2.000 patiënteneenheden
30.000
2.000 – <
3.500 patiënteneenheden
32.400
3.500 – <
5.800 patiënteneenheden
32.400
Voor het meerdere boven de 5.800 patiënteneenheden

Per patiënteneenheid
Variabel
225,82
225,82 –
216,60
217,65 –
199,03
200,15 –
172,24
172,24
158,15
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Loonkosten overheidsinstellingen

Per patiënteneenheid

Vast
<
500 patiënteneenheden
27.100
500 – <
1.000 patiënteneenheden
27.100
1.000 – <
2.000 patiënteneenheden
29.400
2.000 – <
3.500 patiënteneenheden
31.800
3.500 – <
5.800 patiënteneenheden
31.800
Voor het meerdere boven de 5.800 patiënteneenheden

Variabel
221,57
221,57 –
212,52
213,52 –
195,28
196,36 –
168,93
168,93
155,18

1B. TOETSING EXPLOITATIE 2005 EN BEGROTING 2006

In de toetsingbedragen is als definitieve index voor de loonkosten 2005 een verhoging
opgenomen van 0,92%. De taakstelling ziekteverzuim van 0,07% voor 2005 is in mindering
gebracht op de definitieve OVA van 0,99% (zie circulaire 40c van 14 juli 2004).
In de toetsingsbedragen voor de loonkosten 2006 is tevens een voorcalculatorische
verhoging van 0,33% verwerkt, waarin ook de taakstelling ziekteverzuim van 0,07% voor
2006 is meegenomen.
Maximaal is in te calculeren:
Loonkosten particuliere instellingen

Per patiënteneenheid

Vast
<
500 patiënteneenheden
28.000
500 – <
1.000 patiënteneenheden
28.000
1.000 – <
2.000 patiënteneenheden
30.400
2.000 – <
3.500 patiënteneenheden
32.800
3.500 – <
5.800 patiënteneenheden
32.800
Voor het meerdere boven de 5.800 patiënteneenheden
Loonkosten overheidsinstellingen

Variabel
228,65
228,65 –
219,31
220,37 –
201,52
202,66 –
174,39
174,39
160,13
Per patiënteneenheid

Vast
<
500 patiënteneenheden
27.400
500 – <
1.000 patiënteneenheden
27.400
1.000 – <
2.000 patiënteneenheden
29.800
2.000 – <
3.500 patiënteneenheden
32.200
3.500 – <
5.800 patiënteneenheden
32.200
Voor het meerdere boven de 5.800 patiënteneenheden

Variabel
224,35
224,35 –
215,19
216,19 –
197,73
198,82 –
171,04
171,04
157,13

Met circulaire BSIK/erug/CI/05/58c van 29 december 2005 bent u geïnformeerd over de
overheveling van de subsidieregeling Spraak- en taaldiagnostiek per 1 januari 2006. In de
begroting 2006 kunnen de maximale loonkosten zoals hierboven vermeld vermeerderd
worden met de volgende bedragen (inclusief 0,33% voorcalculatorische aanpassing van de
loonkosten in 2006):
Per kind

Vast
19.244

Variabel
613,30
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2.

RENTEPROTOCOLLERING

In verband met de invoering van de beleidsregel renteprotocollering is per 1 januari 2003
een bijlage voor renteprotocollering toegevoegd. U bent hierover geïnformeerd via onze
circulaires JM/ru/I/02/69c van 16 december 2002 en JM/ru/I/03/37c van 27 juni 2003.
3.

DEFINITIES

– Patiënteneenheden
Onder het totaal aantal patiënteneenheden wordt verstaan het aantal behandelde/te
behandelen patiënten gedurende een jaar, vermenigvuldigd met de factor 1 voor patiënten
van 16 jaar en ouder en met een factor 1,5 voor patiënten jonger dan 16 jaar. In geval van
een eenmalige behandeling korter dan 1,5 uur geldt een halve patiënteneenheid. Het aantal
patiënteneenheden is bepalend voor de hoogte van het vaste en variabele
beleidsregelbedrag en de in de tarieven in te calculeren (loon)kosten, overeenkomstig de
tabellen voor de particuliere- en overheidsinstellingen.
– Tariefeenheden
Onder het totaal aantal tariefeenheden wordt verstaan het aantal behandelde/te behandelen
patiënten gedurende een jaar, vermenigvuldigd met de factor 1 voor patiënten van 16 jaar
en ouder en met de factor 1,5 voor patiënten jonger dan 16 jaar. In deze gevallen wordt een
jaarkaart in rekening gebracht.
Voor een eenmalige behandeling korter dan 1,5 uur geldt een halve tariefeenheid en wordt
een halve jaarkaart in rekening gebracht. In geval van een eenmalig consult van maximaal
driekwartier, waarbij slechts één discipline is betrokken, geldt een kwart tariefeenheid. Voor
de eenmalige consulten geldt een kwart jaarkaart.
Het aantal tariefeenheden is bepalend voor de dekking van de (getoetste) kosten, dus voor
de tariefberekening.
– Spraak- en taaldiagnostiek (per 1 januari 2006)
Het aantal behandelde / te behandelen kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden waarbij
multidisciplinaire diagnostiek noodzakelijk is om de vorm en de inhoud van de noodzakelijke
therapie te bepalen. De multidisciplinaire diagnostiek moet plaatsvinden in
overeenstemming met de eindrapportage KITS 2005. Het betreffende rapport kan ook aldaar
worden opgevraagd (FENAC).
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
secretaris

