Aan de besturen van de
– categorale ziekenhuizen
– epilepsiecentra
– radiotherapeutische centra

(011)
(040)
(090)

en aan de zorgverzekeraars

Utrecht,
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnr:
Afdelingsfax:
E-mail:
Onderwerp:

Korte inhoud:

3 maart 2006
JHYM/erug/CI/06/15c
drs. J. van Hijum
030 296 82 97
kamer1@ctg-zaio.nl
Productieafspraken 2006

Het productieafsprakenformulier 2006 is beschikbaar gesteld via internet. Het formulier
voorziet naast de opgave van de productieafspraken in de mogelijkheid om de voorlopige
nacalculatie over de gerealiseerde productie in 2005 op te geven.

Geachte heer/mevrouw,
Het productieafsprakenformulier 2006 is in de vorm van een excel-spreadsheet
opgenomen op de CTG/ZAio website (www.ctg-zaio.nl). U kunt het formulier vinden door
op de website naar de rubriek zorginstellingen te gaan en hier te kiezen voor categorale
ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen of radiotherapeutische centra. Wenst u een papieren
versie te ontvangen, dan wordt u op verzoek een exemplaar toegezonden.
Het formulier bevat naast ruimte voor de indiening van productieafspraken tevens ruimte
voor de indiening van de voorlopige nacalculatie 2005. Hieronder geven wij een beknopte
toelichting op de inhoud van het formulier.
PRODUCTIEAFSPRAKEN 2006

De productieafspraken voor 2006 kunnen op de gebruikelijke wijze worden ingevuld. Het
formulier kent de volgende aanpassing ten opzichte van het formulier 2005:
– In verband met de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek voor
opleidingsplaatsen met ingang van 2006 is een pagina opgenomen waarin de herschikking
van het budget 2006 op basis van de realisatie 2005 wordt bepaald. De herschikking vindt
budgetneutraal plaats. Daartoe wordt op de betreffende pagina een restcorrectie berekend.
Deze restcorrectie zal in het budget worden opgenomen.
VOORLOPIGE NACALCULATIE 2005

In het productieafsprakenformulier is tevens een voorlopige nacalculatie op de productie
2005 opgenomen. CTG/ZAio gaat er van uit dat tussen de voorlopige en de definitieve
nacalculatie weinig verschil zal zitten. Partijen hebben de mogelijkheid om tot de
definitieve nacalculatie nadere afspraken te maken over bijvoorbeeld meerproductie.
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Als onderdeel voor de voorlopige nacalculatie gelden eveneens:
– nacalculatie dure geneesmiddelen 2005
– nacalculatie lokale productiegebonden component 2005.
De aanpassingen ten opzichte van het formulier 2005 zijn:
– Conform het CTG/ZAio-besluit van 16 januari 2006 zijn een aantal nieuwe
geneesmiddelen met de registratiecodes 190516 tot en met 190519 aan de lijst dure
geneesmiddelen 2005 toegevoegd.
INDIENING FORMULIER

U dient het ondertekende formulier uiterlijk op 1 april 2006 te retourneren aan CTG/ZAio.
Wij verzoeken u tevens het ingevulde elektronisch formulier te mailen naar kamer1@ctgzaio.nl. Eventuele opmerkingen of bijlagen kunnen als nieuw werkblad bij het
productieafsprakenformulier worden opgenomen.
CTG/ZAio merkt op dat aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in het formulier
geen rechten kunnen worden ontleend. Alleen de formele besluiten ex-WTG van CTG/ZAio
over verzoeken tot budgetaanpassing zijn rechtsgeldig. Voor wat betreft het indienen van
aanvragen verandert er vooralsnog niets. Dit betekent dat CTG/ZAio alleen aanvragen voor
budget- en/of tariefaanpassing in behandeling neemt als die door een of meerdere partijen
ondertekend bij CTG/ZAio worden ingediend.
Voor eventuele vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire en het formulier
kunt u bij uw vaste contactpersoon bij CTG/ZAio terecht.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
adjunct-directeur

