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Beleidsregel Tarieflijst Instellingen 2005

Met ingang van 1 juli 2005 zijn een aantal wijzigingen opgenomen in de Tarieflijst Instellingen
2005. Op onze website is de gewijzigde beleidsregel CI-857 Tarieflijst Instellingen 2005
opgenomen.

Geachte heer/mevrouw,
In een drietal CTG/ZAio-vergaderingen in 2005 is een aantal tariefswijzigingen vastgesteld
die met ingang van 1 juli 2005 in de beleidsregel Tarieflijst Instellingen 2005 zijn verwerkt.
De gewijzigde beleidsregel Tarieflijst Instellingen 2005, inclusief de bijlage, is opgenomen
op onze website (www.ctg-zaio.nl, onder Tarieven). Op verzoek wordt u een papieren versie
toegezonden. Voor de volledigheid merken wij hierbij op dat de Tarieflijst Instellingen 2005
tarieven bevat voor instellingscategorieën, niet zijnde AWBZ-instellingen, die per 1 januari
2005 niet over zijn gegaan op de DBC´s.
In deze circulaire wordt ingegaan op de doorgevoerde tariefswijzigingen:

1.

TARIEVEN FYSIOTHERAPIE

Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de prestatiebeschrijvingen die gelden voor
fysiotherapeuten in loondienst van zorginstellingen, zodat de verrichtingen in
overeenstemming zijn met de prestatiebeschrijvingen voor vrijgevestigde fysiotherapeuten.
Onderstaande verrichtingen worden met ingang van 1 juli 2005 toegevoegd, voorzien van
een tarief. Voor de volledigheid merkt CTG/ZAio op dat voor instellingen met
fysiotherapeuten in loondienst vaste tarieven gelden.
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Bekkenfysiotherapie

€

32,60

E 013 /193016
E 014 /193017

Fysiotherapeutische behandeling bij een groep meer dan 10 personen
Instructie / overleg ouders van de patiënt

€
€

1,55
32,60

E 015 /193018
E 016 /193019

Verstrekte verband- en hulpmiddelen
Eenvoudige, korte rapporten

Kostprijs
€
21,80

E 017 /193020

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€

E 012 /193015

43,50

Als gevolg van de toevoeging van code 193016 is de omschrijving van de bestaande code
E 004/ 193004 gewijzigd in "Fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 5 t/m 10
personen".
Tevens zijn enkele declaratiebepalingen aangepast teneinde de aansluiting te houden met
de bepalingen die voor de vrijgevestigde fysiotherapeuten gelden.

2.

AMBULANCEZORG

Middels onze circulaire van 3 februari 2005 (kenmerk ATUN/amer/CI/05/7c) hebben wij u al
geïnformeerd over het tarief grensoverschrijdende ambulances. Het bandbreedtetarief voor
grensoverschrijdende inzet van ambulances is inmiddels verwerkt in de Tarieflijst
Instellingen.
I 005 / 196005 Grensoverschrijdende inzet van ambulances € 600 - € 967,50 per uur inzet.
Het tarief geldt met ingang van 1 februari 2005.
3.

RADIOTHERAPEUTEN WERKZAAM IN RADIOTHERAPEUTISCHE CENTRA (A802)

Met ingang van 1 januari 2005 is het tariefboek medisch specialisten komen te vervallen.
Radiotherapeutische centra kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 voor de
honorariumbedragen de honorariumbedragen declareren, die zijn opgenomen in de lijst
´Overige en ondersteunende producten´, die onderdeel uitmaakt van de ´Tarieflijst DBC en
overige tarieven medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling´. Dit is
formeel geregeld door op de tariefbeschikkingen van de radiotherapeutische centra en de
Tarieflijst Instellingen de code A802 toe te voegen.

4.

DIAGNOSTIEK /FUNCTIEONDERZOEK

De tarieven voor de analyse van een 24-uurs elektrocardiografie registratie (code 039755)
en de diagnostische (fiets)ergometrie (code 039844) zijn met ingang van 1 juli 2005
verhoogd. CTG/ZAio heeft naar aanleiding van het verzoek van de SAN besloten om deze
tarieven te verhogen, omdat met ingang van 1 januari 2005 geen honorariumtarieven meer
voor deze verrichtingen kunnen worden gedeclareerd. De betreffende verrichtingcodes
ontbreken namelijk op de lijst ´Overige en ondersteunende producten´.Tevens is in de
Tarieflijst Instellingen 2005 met ingang van 1 juli 2005 een nieuwe verrichtingcode
opgenomen voor de verslaglegging ECG voor de eerstelijn. Bovenstaande heeft geleid tot
de volgende aanpassingen:
B 506 / 039755 Analyse van een 24-uurs elektrocardiografie registratie
B 510 / 039844 Diagnostische (fiets)ergometrie
B 511 / 039761 Verslaglegging ECG voor de eerstelijn

€ 103,35
€ 83,30
€
5,30
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5.

EXTRAMURALE DIEETADVISERING

Voor de extramurale dieetadvisering zijn twee tariefcodes vastgesteld; een vast tarief voor
de periode van 1 januari 2005 tot 1 februari 2005 (code 290163) en een maximumtarief
voor de periode vanaf 1 februari 2005 (code 290164). Bovendien is de declaratie-eenheid
gewijzigd van een uur naar een kwartier.
vanaf 1-1-2005: E 011/ 290163 Dieetadvisering € 15,90 per medewerker per kwartier
vanaf 1-2-2005: E 011/ 290164 Dieetadvisering max. € 15,90 per medewerker per kwartier
U wordt door middel van een afzonderlijke circulaire nader geïnformeerd over de wijzigingen
ten aanzien van de extramurale dieetadvisering.
Voor vragen over de inhoud van deze circulaire kunt u zich tot uw vaste contactpersoon bij
CTG/ZAio wenden.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
adjunct-directeur Cure

