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Beleidsregels 2006

In deze circulaire wordt u geïnformeerd over de beleidsregels 2006. De beleidsregelwaarden
zijn trendmatig aangepast rekening houdend met de taakstelling ziekteverzuim. Daarnaast is
het onderdeel automatiseringskosten in de Beleidsregel bureaukosten aangepast als gevolg
van de ingebruikname van het automatiseringssysteem Praeventis / Praemis. Verder is de
beleidsregelwaarde in de Beleidsregel kosten onderzoeksets verhoogd naar aanleiding van de
invoering van een nieuwe hielprikset.

Geachte heer/mevrouw,
Onderstaand treft u een overzicht aan van de beleidsregels 2006 en een gewijzigde
beleidsregel voor 2005. De beleidsregels worden gepubliceerd op de CTG/ZAio-website. Dit
onder voorbehoud van de formele goedkeuring door de Minister van VWS.
Beleidsregel
CA-25
CA-26
CA-27
CA-28
CA-29
CA-30

Onderwerp
Aanvaardbare kosten
Bureaukosten
Kosten vaccins
Kosten drukwerk
Kosten onderzoeksets
Kosten laboratoriumonderzoek

Ingangsdatum
01-01-2006
01-01-2006
01-07-2006
01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006

Geldig tot en met
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald

CA-63

Kosten onderzoeksets

01-01-2005

31-12-2005

CTG/ZAio heeft het onderstaand neventarief per enting vastgesteld.
Neventarief
Ten behoeve van de entgemeenschap

Bedrag
€ 5,90

Ingangsdatum
01-01-2006

Geldig tot en met
Onbepaald

De bedragen in de beleidsregels en het neventarief zijn aangepast met de definitieve
indexen voor 2005. Voor de personeelskosten bedraagt deze index 0,92%. Dit percentage is
berekend door de OVA (0,99%) te corrigeren met de taakstelling ziekteverzuim (0,07%). De
index voor de materiële kosten bedraagt 1,42%. De voorlopige index 2006 voor loon- en
materiële kosten bedraagt respectievelijk 0,40% en 1%. Zowel de definitieve als de
voorlopige percentages zijn tevens van toepassing op de kosten laboratoriumonderzoek.
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In de tweede helft van 2005 is een landelijk informatiesysteem en datawarehouse
(Praeventis / Praemis) ingevoerd. Dit leidt tot gewijzigde afschrijvingsbedragen met ingang
van 2006 welke tot uitdrukking komen in het onderdeel automatiseringskosten in de
beleidsregelwaarden van de Beleidsregel bureaukosten (CA-26).
Met ingang van 2006 worden verbeterde hielpriksets in gebruik genomen. Omdat de
onderzoeksets worden ingekocht in het jaar voorafgaande aan het jaar dat de sets worden
gebruikt is de beleidsregel voor 2005 aangepast. De beleidsregelwaarde is met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 verhoogd naar € 1,60. De beleidsregelwaarde voor
de onderzoeksets in de Beleidsregel kosten onderzoeksets voor 2006 bedraagt € 1,65.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. Lagerwaard,
directeur Care

