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Maximumtarieven voor kraamzorg per 1 januari 2006

De maximumtarieven voor de kraamzorg zijn voor 2006 trendmatig aangepast. Tevens zijn de
maximumtarieven verhoogd in verband met de overheveling van middelen uit het sectorfonds
Zorg.

Geachte heer/mevrouw,
CTG/ZAio heeft de maximumtarieven 2006 voor kraamzorg vastgesteld. Dit heeft
plaatsgevonden na vaststelling van de Beleidsregel tariefstructuur C-865 (bijlage 1). De
wijzigingen houden verband met de trendmatige bijstelling van de personele en materiële
kosten en de overheveling van middelen uit het sectorfonds Zorg.
De volgende stukken treft u in de bijlagen aan:
Bijlage
1

Beleidsregel
CI-865

Onderwerp
Tariefstructuur

Bijlage
2

Nummer tariefbeschikking
210-06-1

Ingangsdatum
01-01-2006

Geldig tot en met
onbepaald

Ingangsdatum
01-01-2006

Geldig tot en met
onbepaald

Onderstaand treft u een toelichting op de wijzigingen aan.

TRENDMATIGE AANPASSING

De maximumtarieven 2006 zijn trendmatig bijgesteld in verband met de definitieve trend
2005. De bijstelling 2005 van de personele component (ova) bedraagt 0,92% en de
materiële component 1,42%. Het voorschotpercentage voor de bijstelling van de personele
kosten 2006 bedraagt 0,40% en de materiële component 1,00%. De tijdelijke toeslag vanaf
1 januari 2005 betreft een inhaal voor het verschil tussen de voorschotpercentages 2005
en de definitieve indexcijfers 2005.
Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB)
inzake de beroepsprocedure met betrekking tot de ombuigingsbijdrage, heeft CTG/ZAio
besloten de incidentele korting van 0,8% voor de tweede helft van 2003 terug te draaien.
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Derhalve is de incidentele korting ad 0,8% zoals toegepast in 2003, teruggedraaid in het
tarief 2006. Dit resulteert in een verhoging van de tarieven per inschrijving met € 0,10 en per
partusassistentie met € 0,10,– (na afronding).
OVERHEVELING MIDDELEN SECTORFONDS ZORG

Door beëindiging van de subsidieregeling voor het sectorfonds Zorg vallen voor de
kraamzorg middelen vrij. Deze middelen werden tot op heden op basis van een
subsidieregeling via de sectorfondsen aan de zorgaanbieders beschikbaar gesteld. Het
Ministerie van VWS heeft het CTG/ZAio met schrijven van 10 november 2004 verzocht
deze gelden conform de reguliere financieringssystematiek in de beleidsregels op te
nemen. Voor de Kraamzorg gaat het in 2006 om € 5,9 miljoen. De middelen zijn bedoeld
voor arbeidsmarktbeleid. Aangezien deze gelden tot op heden geen onderdeel van de
afspraak vormden is ten behoeve van de lokale onderhandelingen tussen
ziektekostenverzekeraars en zorgaanbieders in de Beleidsregel tariefstructuur de volgende
passage opgenomen:
"Het aandeel van de overheveling van de middelen uit het sectorfonds Zorg (= arbeidsmarkt
beleid) bedraagt 1,9% van de maximumtarieven exclusief de tijdelijke toeslag."
Dit betekent dat in de maximumtarieven 2006 voor de kraamzorg de volgende additionele
bedragen zijn verdisconteerd in verband met arbeidsmarktbeleid:
Per uur kraamzorg
Per inschrijving
Per intake:
− of bij de cliënt thuis
− of telefonisch
Per partusassistentie

€
€

0,70
0,60

€
€
€

1,00
0,30
1,30

TARIEVEN EXCLUSIEF MATERIAALKOSTEN

In de tarieven zijn, evenals voorheen, geen materiaalkosten begrepen. Hierbij valt te
denken aan luiers, flesvoeding, flessen, wasmiddelen, waterkokers en
verzorgingsmaterialen voor de baby. Kraamvrouwen brengen vaak ook een aantal uren in
een ziekenhuis door, waar luiers, voeding, verzorgingsmaterialen ter beschikking worden
gesteld. Dergelijke materialen worden verondersteld aanwezig te zijn bij en betaald te
worden door het kraamgezin. De materialen die kraamverzorgenden gebruiken in de
uitoefening van de functie (zoals handschoenen, maskers, uniform/schort) zijn in de
bedrijfskosten verwerkt en derhalve in de tarieven.
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
adjunct-directeur Cure
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