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kamer1@ctg-zaio.nl
Gevolgen wijzigingen DBC-systematiek per 1 februari
2006 voor DBC-invoering bij categorale instellingen.

Naar aanleiding van het besluit van de Minister van VWS om alle wijzigingen in de DBCsystematiek voor de ziekenhuizen niet per 1 januari 2006 maar per 1 februari 2006 in te laten
gaan, heeft CTG/ZAio herziene beleidsregels vastgesteld. Voor instellingen die overgaan op
verplichte DBC-declaratie (radiotherapeutische instellingen en dialysecentra) wordt de
invoeringsdatum uitgesteld tot 1 februari 2006. Voor instellingen die alleen op verplichte DBCregistratie overgaan (epilepsiecentra en longrevalidatie- en astma-instellingen) blijft de
ingangsdatum 1 januari 2006 van kracht. Voor alle categorale instellingen geldt dat in de
maand januari 2006 gedeclareerd wordt volgens de Tarieflijst Instellingen 2005.

Geachte heer/mevrouw,

Met circulaire MKOK/jprn/CI/05/54c van 2 december 2005 bent u geïnformeerd over de
invoering van de DBC-systematiek bij categorale instellingen; met circulaire
EGES/jprn/CI/05/54c van 5 december 2005 zijn radiotherapeutische centra en dialysecentra
tevens geïnformeerd over wijzigingen in de DBC-systematiek per 1 januari 2006.
Hierbij informeren wij u over de gevolgen voor de DBC-invoering bij categorale instellingen
naar aanleiding van het besluit van de Minister van VWS om de betreffende wijzigingen in
de DBC-systematiek niet per 1 januari 2006 maar per 1 februari 2006 door te voeren.

Gevolgen voor instellingen die overgaan op verplichte registratie en declaratie van
DBC's (radiotherapeutische instellingen en dialysecentra)
– Invoering van verplichte registratie en declaratie wordt uitgesteld naar 1 februari 2006.
– De Tarieflijst Instellingen 2005 blijft van toepassing voor de maand januari 2006. In de
DBC-tarieven wordt een extra indexering van 12/11 verwerkt voor de periode van 1 februari
2006 tot 1 januari 2007; hiermee wordt een inhaal voor de maand januari bewerkstelligd.
– Voor de overlopende DBC's wijzigt de peildatum van 1 januari 2006 in 1 februari 2006:
De algemene regel voor de declaratie van een DBC is dat het tarief in rekening kan worden
gebracht dat geldt op het moment van openen van die DBC.
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DBC´s die zijn geopend vóór 1 februari 2006 en na deze datum worden afgesloten, worden
'overlopende DBC´s' genoemd. CTG/ZAio heeft besloten dat alleen DBC's gedeclareerd
kunnen worden, die na 1 februari 2006 zijn geopend. Voor de DBC´s die zijn geopend vóór
1 februari 2006 geldt het 'oude' verrichtingentarief. Dit betekent dat van de 'overlopende
DBC's' alleen die verrichtingen kunnen worden gedeclareerd die vóór 1 februari 2006 zijn
uitgevoerd. De overige verrichtingen van de betreffende DBC, die op of na deze datum
worden uitgevoerd, kunnen niet worden gedeclareerd. Verrekening hiervan gebeurt via het
verrekenpercentage. Deze verrichtingen tellen voor zover relevant wel mee voor de
berekening van het budget.
– De nadere regels Kaderregeling AO/IC en Aanlevering en verspreiding MDS worden met
ingang van 1 januari 2006 van toepassing (ongewijzigd). Bij de handhaving van deze nadere
regels zal CTG/ZAio coulance betrachten ten aanzien van de maand januari 2006.
– In januari 2006 geldt nog geen verrekenpercentage, maar het oude sluittarief. Per
1 februari 2006 zal het verrekenpercentage ingevoerd worden als sluittarief. Dit betekent dat
wij geen herziene tariefbeschikking zullen afgeven per 1 januari 2006. In de periode
1 januari 2006 tot 1 februari 2006 dient u het sluittarief te hanteren, dat vermeld staat op uw
laatste tariefbeschikking in 2005. Wij merken hierbij op dat dit sluittarief wel afwijkt van het
sluittarief dat geldt tot 1 januari 2006.

Gevolgen voor instellingen die overgaan op verplichte registratie van DBC's
(epilepsiecentra en longrevalidatie- en astma-instellingen)
– Verplichte DBC-registratie wordt (ongewijzigd) ingevoerd per 1 januari 2006; per deze
datum zijn ook de nadere regels Kaderregeling AO/IC en Verplichte aanlevering en
verspreiding MDS van kracht.
– De Tarieflijst Instellingen 2005 blijft van toepassing voor de maand januari 2006; de
Tarieflijst Instellingen 2006 wordt van toepassing vanaf 1 februari 2006. In de Tarieflijst
Instellingen 2006 wordt een extra indexering van 12/11 in de tarieven verwerkt voor de
periode van 1 februari 2006 tot 1 januari 2007; hiermee wordt een inhaal voor de maand
januari bewerkstelligd.

Gevolgen voor overige categorale instellingen (audiologische centra en revalidatieinstellingen)
– De Tarieflijst Instellingen 2005 blijft van toepassing voor de maand januari 2006; de
Tarieflijst Instellingen 2006 wordt van toepassing vanaf 1 februari 2006. In de Tarieflijst
Instellingen 2006 wordt een extra indexering van 12/11 in de tarieven verwerkt voor de
periode van 1 februari 2006 tot 1 januari 2007; hiermee wordt een inhaal voor de maand
januari bewerkstelligd.
Ingangsdata beleidsregels en nadere regels DBC-systematiek bij categorale
instellingen
Het overzicht van beleidsregels uit circulaire MKOK/jprn/CI/05/54c van 2 december 2005
staat hieronder weergeven met de aangepaste ingangsdata.
Nr.

Nadere regels

100.024 Declaratiebepalingen
100.023 Kaderregeling AO/IC registratie en
facturering
100.026 Kaderregeling AO/IC registratie
100.021 Verplichte aanlevering en
verspreiding MDS voor categorale
instellingen

DBC-registratie en -declaratie
per 2006 (radiotherapeutische
centra en dialysecentra)

DBC-registratie per 2006
(epilepsiecentra en
longrevalidatie- en
astma-instellingen)

1 februari 2006
1 januari 2006
(coulance t.a.v. maand januari
2006)
1 januari 2006
(coulance t.a.v. maand januari
2006)

1 januari 2006
1 januari 2006
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Nr.

Beleidsregels

CI-884
CI-886

Declaratiebepalingen
Normtijden

1 februari 2006
1 februari 2006

CI-893

DBC-bedragen en overige
bedragen

1 februari 2006

CI-887

Verrichtingenlijst

1 februari 2006

CI-888

Verplichte DBC-registratie
(verrichtingen- en typeringslijst)
Kostenbedragen A-segment

CI-880
CI-883
CI-876

Trendmatige aanpassing en
afronding
Heffingsrente*

DBC-registratie en -declaratie
per 2006 (radiotherapeutische
centra en dialysecentra)

DBC-registratie per 2006
(epilepsiecentra en
longrevalidatie- en
astma-instellingen)

1 januari 2006
1 februari 2006
1 februari 2006
(1 januari 2006)

* alleen van toepassing voor radiotherapeutische centra; feitelijk kan hier pas met ingang van de invoeringsdatum
1 februari 2006 door radiotherapeutische centra gebruik van worden gemaakt.

Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
adjunct directeur Cure

