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Meerkosten bloed 2006

De meerkosten bloed 2006 worden voor 1,31 miljoen gecompenseerd door de nietproductiekosten van de individuele ziekenhuizen per 1 januari 2006 met 0,817% te
verhogen.
Geachte heer/mevrouw,
In zijn vergadering van 20 maart 2006 heeft CTG/ZAio besloten dat de ziekenhuizen voor
1,31 miljoen gecompenseerd kunnen worden voor de meerkosten van bloedproducten.
Deze meerkosten vloeien voort uit de door de Minister van VWS goedgekeurde begroting
2006 van Sanquin en de daarbij behorende tarieven. Het compensatiebedrag is als volgt
opgebouwd:
Trendmatige aanpassingen (loon- en prijsbijstelling)
Huisvesting, afschrijving, automatisering
Beleidswijzigingen en efficiencywinst
Totaal te compenseren

-

1,41
1,08
1,04
1,45

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

Omdat in de begroting van Sanquin geen onderscheid is gemaakt tussen A- en B-segment
heeft CTG/ZAio besloten 90% van het beschikbaar gestelde bedrag van 1,45 miljoen
( 1,31 miljoen) in de ziekenhuisbudgetten te verwerken. Het resterende deel wordt geacht
via het B-segment verrekend te worden.
De productie- en niet-productiekosten van bloed tezamen bedragen in 2005, na schoning
voor het B-segment, in totaal 153,71 miljoen, waarvan 30,02 miljoen in de FBparameters is opgenomen. De trendmatige aanpassing voor de materiële kosten 2006
bedraagt 1%, dat wil zeggen dat van de 1,31 miljoen compensatiemiddelen 0,30 miljoen
via het calculatieschema in de FB-parameters wordt opgenomen. De totale compensatie
wordt over de niet-productiekosten verdeeld. De totale niet-productiekosten 2005 bedragen
123,69 miljoen. Omdat de tarieven van alle bloedproducten door Sanquin met eenzelfde
percentage zijn verhoogd, kunnen de niet-productiekosten van het individuele ziekenhuis
met (1,01 / 123,69 =) 0,817 % worden verhoogd.
De besluiten zullen in de rekenstaten van de ziekenhuizen worden verwerkt. Met de
eerstvolgende centrale ronde worden deze mutaties van de regel bloed meegenomen.
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Voor vragen over de inhoud van deze circulaire kunt u contact opnemen met uw vaste
contactpersoon bij CTG/ZAio.
De tekst van de beleidsregels CI-890 (Aanpassing aanvaardbare kosten algemene
ziekenhuizen 2006) en CI-889 (Aanpassing aanvaardbare kosten academische
ziekenhuizen 2006) treft u aan op de website van CTG/ZAio, www.ctg-zaio.nl. De
bekendmaking van dit besluit geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister
van VWS.
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.
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