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nacalculatieformulier 2004

Met deze circulaire wordt u het nacalculatieformulier voor 2004 aangeboden. Het formulier kan
als bijlage van deze circulaire worden gedownload van de website van CTG/ZAio (www.ctgzaio.nl). Een papieren versie wordt u op verzoek toegezonden. De uiterste inzenddatum is
31 december 2005.

Geachte heer/mevrouw,

Het nacalculatieformulier voor 2004 is beschikbaar. CTG/ZAio heeft besloten de papieren
versie van het formulier niet meer automatisch mee te zenden bij de circulaire maar deze
uitsluitend nog op verzoek toe te sturen. U kunt het nacalculatieformulier downloaden van
de website van CTG/ZAio. U vindt het formulier op de website als bijlage bij de circulaire.
De inzenddatum van het nacalculatieformulier is 31 december 2005. Voorzover u geen
jaarrekening 2004 vooruit zendt, wordt u verzocht een exemplaar mee te zenden met het
nacalculatieformulier.
Ten aanzien van vorige jaren zijn er enige wijzigingen aangebracht in het nacalculatieformulier. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.
Dure geneesmiddelen
De tijdelijke regeling Remicade is per 1 mei 2004 vervallen. Het middel is toegevoegd aan
de stofnamenlijst van de beleidsregel dure geneesmiddelen.
Voor patiënten die vóór 1 mei 2004 al werden behandeld met dit middel blijft de 100%
budgettaire vergoedingsregeling bestaan. Voor patiënten die na 1 mei 2004 beginnen met
het middel kan maximaal 75% budgettaire vergoeding worden overeengekomen.
De zorginstelling dient aan de verzekeraar inzichtelijk te maken om welke patiëntengroep
het gaat. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de beleidsregel dure geneesmiddelen.
Dieetadvisering
De aanvaardbare kosten voor de extramurale zorgprestatie dieetadvisering worden gevormd
door het maken van volume- en prijsafspraken. Als voorwaarde geldt dat de prestatie dient
ter invulling van de functie waarvoor de instelling is toegelaten. De maximale prijs is gelijk
aan de beleidsregelwaarde € 63,90. Indien het werkelijke volume vermenigvuldigd met de
goedgekeurde tarieven lager is dan het totaal van het afgesproken volume vermenigvuldigd
met de goedkeurde tarieven, worden de aanvaarbare kosten 2004 met het berekende
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verschil verlaagd. Omgekeerd kunnen de aanvaardbare kosten 2004 bij een hogere uitkomst
met maximaal het verschil worden verhoogd op gezamenlijk verzoek van instelling en
aangewezen zorgkantoor.
Decentralisatie Huisvesting Academische ziekenhuizen (DHAZ)
De formulieren zijn aangepast aan de besluitvorming met betrekking tot de DHAZ. Mede
naar aanleiding van enkele vragen die opkwamen over de interpretatie van de DHAZregelgeving, nog de volgende opmerkingen:
– substitutie tussen projecten:
zoals in de beleidsregel instandhoudinginvesteringen academische ziekenhuizen is
opgenomen, is onder het DHAZ-regime substitutie tussen bouwprojecten toegestaan. Dit
betekent dat de accountant bij zijn verklaring niet hoeft te toetsen of de projecten conform
de ingediende begroting zijn uitgevoerd maar moet toetsen of het totale investeringsbedrag
en de splitsing over de onderscheiden investeringscategorieën correct is;
– mutatie m2:
bij overgangsprojecten kan sprake zijn van mutaties in het aantal m2 voor de
exploitatievergoeding. In het geval de accountant niet in staat is om een
accountantsverklaring bij het aantal m2 te geven, zal de mutatie gebaseerd worden op de
oorspronkelijke CBZ-vergunning, waarbij de accountant het financieel eindkostenoverzicht
van een accountantsverklaring voorziet en de zorgverzekeraar de uitvoering van het plan (in
termen van m2) accordeert;
– in de beleidsregels is in overleg met Coziek (het overleg van de ziekenhuisaccountants)
de term "onderhoud" vervangen door "technische instandhouding". De betreffende circulaire
en aangepaste beleidsregels ontvangt u op korte termijn;
Het voorblad dient ondertekend te worden namens het orgaan van de instelling, waarmee
wordt aangegeven dat de nacalculatie 2004 naar waarheid en in overeenstemming met de
beleidsregels van CTG/ZAio is ingevuld.
CTG/ZAio merkt op dat aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in het formulier geen
rechten kunnen worden ontleend. Alleen de formele besluiten ex-WTG van CTG/ZAio over
verzoeken tot budgetaanpassing zijn rechtsgeldig. Voor wat betreft het indienen van
aanvragen verandert er vooralsnog niets. Dit betekent dat CTG/ZAio alleen aanvragen voor
budget- en/of tariefaanpassing in behandeling neemt als die door één of meerdere partijen
ondertekend bij CTG/ZAio worden ingediend.
Voor vragen over het nacalculatieformulier kunt u contact opnemen met uw vaste
contactpersoon bij CTG/ZAio.

Hoogachtend,
College tarieven Gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
adjunct-directeur

