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Neventarief uitvoering van de hielprik door
thuiszorginstellingen

In deze circulaire wordt u geïnformeerd over de invoering per 1 januari 2006 van een
neventarief van € 15,50 voor de uitvoering van de hielprik door thuiszorginstellingen. Met
ingang van dezelfde datum is de hielprik niet langer opgenomen onder de prestatie AIVpreventie in de Beleidsregel extramurale zorg. Verder wordt kort ingegaan op de
uitvoeringspraktijk.

Geachte heer/mevrouw,
Met ingang van 1 januari 2006 treedt een neventarief in werking voor de uitvoering van de
hielprik door thuiszorginstellingen.
Neventarief
Voor de uitvoering van de hielprik

Bedrag
€ 15,50

Ingangsdatum
01-01-2006

Geldig tot en met
Onbepaald

Met deze wijziging komt een einde aan de bekostigingswijze via de prestatie AIV-preventie
bij thuiszorginstellingen in de afgelopen jaren. Met ingang van 1 januari 2006 is de hielprik
niet langer opgenomen onder de prestatie AIV-preventie in de Beleidsregel extramurale
zorg. Daarmee is de mogelijkheid voor de thuiszorginstellingen om de hielprik rechtstreeks
ten laste van de AWBZ te declareren komen te vervallen. Dit ongeacht van het feit of zij zelf
of gecontracteerde verloskundigen deze hielprik, namens de thuiszorginstelling uitvoerden.
Het is de bedoeling dat de entadministratie uitsluitend afspraken maakt met
thuiszorginstellingen over de uitvoering van de hielprik. Wanneer de hielprik wordt
uitgevoerd door bijvoorbeeld een verloskundige, zal deze de hielprik uitvoeren als
onderaannemer van de thuiszorginstelling. De thuiszorginstelling zal deze hielprikken
vervolgens bij de entadministratie declareren.
Gekozen is voor een systematiek met een neventarief aangezien de hielprik zal worden
uitgevoerd tijdens een regulier contactmoment. Naast de hielprik zal tevens de neonatale
gehoorscreening plaatsvinden. Deze activiteit is niet begrepen in het berekende neventarief.
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Omdat de overige componenten voor de screening (hielprikset en laboratoriumonderzoek) al
via de entadministratie worden bekostigd, zal vanaf 2006 ook de uitvoering van de hielprik
via deze organisaties plaatsvinden. In het budgetformulier wordt ieder jaar reeds gevraagd
naar het aantal hielprikken per entadministratie. Vanaf 2006 zal dit aantal ook worden
gebruikt voor de vergoeding van het neventarief voor de uitvoering van de hielprik.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. Lagerwaard,
directeur Care

