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formulierenset verrekening externe lumpsumhonorering
2004

In deze circulaire wordt u geïnformeerd over de voorlopige en definitieve verrekening 2004 van
de externe lumpsumhonorering medisch specialisten. Bij deze circulaire is een formulierenset
gevoegd. Daarnaast worden ook enkele aspecten van de gehanteerde mutatiesystematiek voor
de lumpsum 2004 besproken. Tevens wordt kort teruggekomen op de opschoning van de
lumpsum in 2005.

Geachte heer/mevrouw,

Verrekeningsformulieren 2004
Hierbij ontvangt u een formulierenset voor de voorlopige en definitieve verrekening 2004
van de externe lumpsumhonorering medisch specialisten (bijlage 2).
In dit formulier is een toelichting op de waarmerking opgenomen. Een overzicht van de te
onderscheiden stappen inzake de verrekening (voorlopig en definitief) treft u aan in bijlage
1.
De voorlopige verrekening 2004 dient vóór 1 september 2005 bij CTG/ZAio te zijn
ingediend. De uiterste indieningtermijn voor de definitieve verrekening voor 2004 is
1 september 2006. Wij verzoeken alle partijen in het lokaal initiatief erop toe te zien dat
deze indieningtermijnen ook daadwerkelijk gehaald worden. Om verrekeningsverzoeken te
kunnen afhandelen is het van belang dat de verrekeningen van de lumpsum voor oude jaren
definitief zijn vastgesteld. CTG/ZAio zal pas overgaan tot voorlopige vaststelling van de
verrekening voor 2004, indien minimaal de verrekening van de lumpsum 2002 door
CTG/ZAio definitief is vastgesteld. Wij dringen er derhalve op aan om uw
verrekeningsverzoeken zo spoedig mogelijk bij ons in te dienen. Indien uw vragen heeft over
de stand van zaken betreffende uw verrekeningsverzoeken kunt u contact opnemen met uw
vaste contactpersoon binnen CTG/ZAio inzake uw lokaal initiatief.
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Capaciteit
Om inzicht te blijven houden in de capaciteit binnen de lokale initiatieven gedurende 2004
vindt u in bijlage 3 een formulier waarin u gevraagd wordt een overzicht in te vullen van de
aantallen specialisten en arts-assistenten, die er gemiddeld over 2004 werkelijk aanwezig
waren binnen het lokaal initiatief. Wij verzoeken u deze bijlage tegelijkertijd met uw verzoek
tot voorlopige verrekening 2004 in te dienen. Overigens zullen de aangeleverde gegevens
geenszins van invloed zijn op de hoogte van de vast te stellen verrekening.
Mutatiesystematiek 2004
Voor het lumpsumjaar 2004 geldt 'Beleidsregel specifieke aanpassingssystematiek en
verrekening lumpsum honorering lokale initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten'
(I-663) als vigerende beleidsregel.
Voor de aan het lokaal initiatief deelnemende polikliniekhoudende specialismen inclusief de
pijnbestrijding wordt het verschil berekend tussen de aantallen geproduceerde eerste
polikliniekbezoeken, dagverpleging en opnamen volgens de definitie in de functiegerichte
budgettering voor ziekenhuizen in het jaar t enerzijds, en de aantallen in het jaar t-1
anderzijds. Bedoeld worden hier de aantallen die bij de verrekening van het
ziekenhuisbudget in het jaar t respectievelijk t-1 in aanmerking zijn genomen.
De op deze wijze berekende mutaties worden vermenigvuldigd met voor elk specialisme
specifiek berekende parameterbedragen voor eerste polikliniekbezoek, dagverpleging en
opname op prijsniveau van het jaar t. Over de hoogte van de parameterwaarden zoals deze
worden gehanteerd in de lumpsumberekening 2004 bent u reeds geïnformeerd in onze
circulaire van maart 2005 met kenmerk: SORE/escs/CV/5600/1900/05/1c. Bij de berekening
van de lumpsum wordt de totale mutatie van alle specialismen nog verhoogd met de
structurele prijscompensatie (1,20%).
Zoals bekend is, geldt voor de specialismen inwendige geneeskunde en cardiologie naast
de parametersystematiek een aanvullende mutatiesystematiek. Voor deze specialismen kan,
indien van toepassing, in het formulier ten behoeve van de voorlopige én de definitieve
verrekening zowel het gedeclareerde honorarium in het kader van dialyseverrichtingen als in
het kader van WBMV-functies voor het jaar 2004 worden opgegeven.
Opschoning lumpsum 2005
Met onze circulaire van maart 2005 met kenmerk: SORE/escs/CV/5600/1900/05/1c bent u
geïnformeerd over de gevolgen van de ex ante opschoning van de lumpsum 2005 in
verband met de invoering van de DBC's in het B-segment. In paragraaf 1.4 van de
genoemde circulaire staat vermeld dat over de verplichte nacalculatie en de wijze waarop de
opgave plaats dient te vinden nog nadere berichtgeving zal volgen.
In beleidsregel I-690 'Beleidsregel opschoning lumpsum externe honorering lokale
initiatieven vrijgevestigde medisch specialisten in verband met de introductie van het DBCsegment met vrije prijzen' is vastgelegd dat op het ex ante berekende volume verplichte
nacalculatie plaatsvindt. Dit geschiedt op basis van het gerealiseerde DBC-volume 2004
aan de hand van de LMR-gegevens en de kenmerkende verrichtingen, dat bij de definitieve
opschoning van het FB-budget in aanmerking zijn genomen. In onze circulaire van
10 februari 2005 met kenmerk: EGES/amer/CI/05/2c is reeds aangegeven op welke wijze
deze gegevens aangeleverd dienen te worden. Deze circulaire heeft zowel betrekking op het
productieafsprakenformulier 2005 als op het formulier ex post budgetopschoning. Gelet op
het feit dat voor de ex post opschoning volledig wordt aangesloten bij het volume dat wordt
gehanteerd bij de opschoning van het FB-budget, behoeven voor de opschoning van de
lumpsum geen aparte gegevens te worden aangeleverd.
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Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de lumpsum alleen voor deelnemende
specialismen wordt opgeschoond.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. van Vliet,
directeur Cure

Bijlage(n): 3

Kopie aan:
– Orde van Medisch Specialisten
– ZN
– KPZ
– NVZ
– VWS

