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productieafsprakenformulier 2005/formulier ex post budgetschoning

Het Productieafsprakenformulier 2005 en het formulier Voorlopige budgetaanpassingen/
opbrengstverrekening 2004 zijn samengevoegd en beschikbaar gesteld via internet. Het
formulier voorziet tevens in de mogelijkheid om de voorlopige nacalculatie over de
gerealiseerde productie in 2004 op te geven. Daarnaast is de vormgeving van het formulier
aangepast om de wijzingen die verband houden met de DBC-invoering te ondersteunen.
In aansluiting hierop is ook het formulier voor de nacalculatie op de budgetschoning in
verband met de invoering van het DBC B-segment beschikbaar gesteld.

Geachte heer/mevrouw,

Het Productieafsprakenformulier 2005 inclusief het voormalige formulier Voorlopige
budgetaanpassingen/opbrengstverrekening 2004 en het formulier Ex post budgetschoning
zijn in de vorm van excel-spreadsheets opgenomen op de CTG/ZAio website (www.ctgzaio.nl). Aangezien alle ziekenhuizen vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het
elektronische productieafsprakenformulier, is besloten de papieren versie niet meer
automatisch toe te zenden. Wenst u toch een papieren versie te ontvangen, dan wordt u op
verzoek een exemplaar toegezonden.
Beide formulieren kunnen worden gedownload van de CTG/ZAio-website. U kunt deze
vinden door via de CTG/ZAio-homepage (www.ctg-zaio.nl) naar de rubriek Circulaires en
brieven te gaan. De formulieren zijn als bijlage 1 (Productieafsprakenformulier) en bijlage 2
(formulier Ex post budgetschoning) bij deze circulaire opgenomen.
Hieronder geven we een beknopte toelichting op de inhoud van de formulieren.

PRODUCTIEAFSPRAKENFORMULIER 2005

Op onze website is als bijlage 1 bij deze circulaire het Productieafsprakenformulier
opgenomen. Met dit formulier worden de volgende onderdelen verwerkt:
- Budgetaanpassingen per 1 januari 2004 op grond van voorlopige nacalculatie productie
2004;
- Budgetaanpassingen per 1 januari 2005 op grond van productieafspraken 2005;
- Voorlopige budgetaanpassingen/opbrengstverrekening 2004.
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Voorlopige nacalculatie 2004
Zoals bekend vindt over de gerealiseerde productie 2004 nacalculatie plaats. De
gerealiseerde productie wordt definitief vastgesteld bij de nacalculatie over het gehele
budget 2004, waarvoor een controleprotocol voor de instellingsaccountant geldt.
In het formulier is een voorlopige nacalculatie op de productie 2004 opgenomen. CTG/ZAio
gaat er van uit dat tussen de voorlopige en de definitieve nacalculatie in het algemeen
weinig verschil zal zitten. Zoals bekend hebben partijen de mogelijkheid om tot de
definitieve nacalculatie nadere afspraken te maken over bijvoorbeeld meerproductie.
Voor de uitvoering van de nacalculatie wordt gevraagd naar de realisatiecijfers 2004. De
nacalculatie is in beginsel het verschil tussen de in het budget 2004 opgenomen (en bij
productieafspraken overeengekomen) aantallen en de gerealiseerde aantallen,
vermenigvuldigd met de beleidsregelwaarden voor 2004 op prijspeil ultimo 2004.
Als onderdeel voor de voorlopige nacalculatie gelden eveneens:
– nacalculatie Remicade 2004
– nacalculatie hemofilie 2004
– nacalculatie dure geneesmiddelen 2004
– nacalculatie lokale productiegebonden component 2004
– nacalculatie dieetadvisering en voedingsvoorlichting 2004. (Bij de voorlopige nacalculatie
2004 is hiervoor geen ondertekening door het zorgkantoor vereist).
De aanpassingen ten opzichte van het formulier 2004 zijn:
– Zoals eerder gemeld heeft CTG/ZAio besloten de tijdelijke vergoedingsregeling voor
infliximab (Remicade) per 1 mei 2004 te laten vervallen. Remicade is voor de indicatie
reumatoide artritis opgenomen bij de beleidsregel dure geneesmiddelen. Voor patiënten die
tot 1 mei 2004 met Remicade zijn behandeld, blijft de 100% vergoeding van kracht voor de
duur van de behandeling.
Op pagina 7 dienen de afspraken voor Remicade derhalve gesplitst te worden: op de eerste
regel 'Remicade' kunnen alleen de netto inkoopkosten voor die patiënten, die al vóór 1 mei
2004 met dit middel werden behandeld, worden ingevuld. De netto inkoopkosten voor
patiënten die na 1 mei 2004 werden behandeld, kunnen worden ingevuld op de tweede regel
'Remicade'. Deze splitsing geldt ook voor de voorlopige afspraak 2005.
Tevens is aan de lijst met stofnamen doxorubicine liposomal (Caelyx) toegevoegd met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2004. (Zie ook circulaire AGOB/cwoe/I/04/27c van 29
april 2004).
– Voorlopige nacalculatie op de volumeafspraak dieetadvisering en voedingsvoorlichting is
toegevoegd. Wij verwijzen hiervoor naar onze circulaire IUFN/cwoe/I/04/29c van 29 april
2004 en de beleidsregel extramurale zorg I-771/II-726/III-923.
Productieafspraken 2005
De productieafspraken voor 2005 kunnen op de gebruikelijke wijze worden ingevuld. Hoewel
het hele jaar door productieafspraken kunnen worden gemaakt tussen zorgverzekeraars en
aanbieders verzoekt CTG/ZAio u een zo nauwkeurig mogelijke productieraming in de
afspraken vast te leggen.
DBC-invoering
Met ingang van 2005 wordt de DBC-systematiek ingevoerd. Dit leidt tot de volgende
aanpassingen in het formulier:
– De productieafspraken voor 2005 dienen betrekking te hebben op de volgende 3
onderdelen: alle DBC's uit het A-segment die in 2005 geopend worden, de DBC's uit het Aen B-segment die ultimo 2004 onderhanden waren en de DBC's uit het B-segment die in de
maand januari 2005 worden geopend. De onderliggende FB-parameters van de B-DBC's die
op of na 1 februari 2005 worden geopend, dienen buiten beschouwing te blijven bij de
productieafspraken 2005.

3
Circulairenummer:EGES/amer/CI/05/2c

– De rekenstaten 2005 (vanaf rekenstaatnummer 2) zijn geschoond voor de DBC-B
productie. Om een juiste mutatie ten opzichte van het budget 2004 te kunnen berekenen, is
in een aantal overzichten een extra kolom 'in rekenstaat (RS) 2005' opgenomen.
– De tarieflijst instellingen is per 1 januari 2005 voor de ziekenhuizen vervallen. De
verwijzingen naar de tarieflijst instellingen hebben betrekking op het jaar 2004. Voor 2005 is
de lijst 'overige trajecten en verrichtingen' en de lijst 'ondersteunende en overige producten'
van toepassing.
– Over het onderwerp dieetadvisering wordt u per separate circulaire (EKEP/ihot/A/05/3c,
die binnenkort wordt verzonden) geïnformeerd.
Voorlopige budgetaanpassingen/opbrengstverrekening 2004
Het formulier 'Voorlopige budgetaanpassing/opbrengstverrekening' is toegevoegd aan het
Productieafsprakenformulier. De ondertekening door partijen op blad 1 van het
gecombineerde formulier heeft betrekking op blad A (de voorlopige budgetaanpassing en
opbrengstverrekening); blad B (de verwachte budgetmutaties, het overzicht
opbrengstverschillen ziekenhuis en verpleegdagen/verrekeneenheden voor de
tariefberekening) maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst.
Opbrengstontwikkeling 2005 (niet opgenomen in het formulier)
Met betrekking tot de verwachte opbrengstontwikkeling 2005 verzoekt CTG/ZAio u om de
opbrengststroom ter dekking van het (geschoonde) budget nauwkeurig te volgen en indien
daar aanleiding toe is opbrengsttekorten of overschotten zo snel mogelijk te melden, zodat
het verrekenpercentage kan worden bijgesteld.

FORMULIER EX POST BUDGETSCHONING

In onze circulaire DSWS/KKON/I/04/66c van 22 december 2004 is een toelichting gegeven
op de ex ante en de ex post budgetschoning in verband met de invoering van het DBC Bsegment. De ex ante budgetschoning is medio januari door CTG/ZAio verwerkt in de
rekenstaten 2005.
Op onze website is als bijlage 2 bij deze circulaire het formulier voor de ex post
budgetschoning opgenomen. In dit formulier kunnen lokale partijen de aantallen DBC´s ten
behoeve van de ex post nacalculatie opnemen. Eind december heeft CTG/ZAio aan de
ziekenhuizen bestanden gestuurd met een onderbouwing van de ex ante budgetschoning. In
dit formulier is ook een tabblad opgenomen waarop de aantallen voor de ex post
budgetschoning kunnen worden ingevuld (dit tabblad komt overeen met het formulier uit
bijlage 2), waarna op het volgende tabblad de restcorrectie wordt berekend.
Toelichting formulier:
Zoals vermeld in onze circulaire DSWS/KKON/I/04/66c is het uitgangspunt voor de
budgetschoning het aantal in 2004 geopende DBC´s, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt in het aantal dat hiervan is afgesloten in 2004 en het aantal dat nog onderhanden
is ultimo 2004. Voor het deel dat is afgesloten in 2004 vindt volledige budgetschoning in
2005 plaats. Voor het deel dat ultimo 2004 onderhanden is, geldt dat de FB-parameters die
in 2005 worden verricht nog in het budget 2005 kunnen worden opgenomen en met ingang
van 2006 worden geschoond. Ten aanzien van de restcorrectie van de ultimo 2004
onderhanden DBC´s geldt dat de helft met ingang van 1 januari 2005 wordt geschoond en
de andere helft met ingang van 1 januari 2006 (zie circulaire DSWS/KKON/I/04/66c).
In kolom (1) van het formulier kan het aantal in 2004 geopende DBC´s worden opgegeven.
In kolom (2) dient te worden aangegeven welk aantal van deze in 2004 geopende DBC´s
nog openstaat op 31 december 2004. In kolom (3) wordt het aantal afgesloten DBC´s dan
berekend.
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Consequentie van het uitstel van de WTG-ExPres tot 1 februari 2005 is dat voor de B DBC´s
die in januari 2005 worden geopend de vergoeding volledig via het budget verloopt. In kolom
(4) kan het aantal in januari 2005 geopende B DBC´s worden opgegeven. Voor deze DBC´s
worden zowel de FB-parameters als de restcorrectie in het budget 2005 opgenomen.

INDIENING FORMULIEREN

U dient de volledige formulieren ondertekend per post te retourneren aan CTG/ZAio. Wij
verzoeken u tevens de ingevulde elektronische formulieren te mailen naar kamer1@ctgzaio.nl. Eventuele opmerkingen of bijlagen kunnen als nieuw werkblad bij de formulieren
worden opgenomen.
CTG/ZAio merkt op dat aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in de formulieren
geen rechten kunnen worden ontleend. Alleen de formele besluiten ex-WTG van CTG/ZAio
over verzoeken tot budgetaanpassing zijn rechtsgeldig. Aanvragen voor budget- en/of
tariefsaanpassing worden slechts in behandeling genomen als deze door een of meerdere
partijen ondertekend bij CTG/ZAio worden ingediend.
Voor eventuele vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire en/of de
formulieren kunt u bij uw vaste contactpersoon bij CTG/ZAio terecht.

INDIENINGSTERMIJN

Wij verzoeken u beide formulieren vóór 1 april 2005 in te zenden. In een later stadium zullen
de definitieve aantallen ten behoeve van de ex post budgetschoning worden opgevraagd.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit
adjuct-directeur Cure

