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Door middel van deze circulaire wordt u geïnformeerd over het formulier
'Specificatie budget 2007 en reaiisatie 2006' en het formuiier
'Nacalculatie 2006' De aanleiding voor de NZa om nieuwe formulieren te
ontwikkelen is dat de 'oude' formulieren niet langer aansloten bij het
Rijksvaccinatieprogramma '

Geachte heer, mevrouw/
Door middel van deze circulaire wordt u geï'nformeerd over het formulier
'Specificatie budget 2007 en realisatie 2006' en het formulier
'Nacalculatie 2006'" Deze formulieren zijn beschikbaar in de vorm van
een Excel-spreadsheet, Evenals de overige publicaties van de NZa zijn
deze te downloaden van onze website (www.nza.nl)l.
Budget 2007 en realisatie 2006
Naar aanleiding van de door de NZa terugontvangen budgetformulieren
2007 en voorlopige nacalculatie 2006 is geconstateerd dat de
formulieren op verschillende wijze zijn ingevuld, De verschillen hebben
met name betrekking op de in 2006 geintroduceerde combinatievaccins
en het DKTP-vaccin voor 4-jarigen dat vanaf 2007 wordt gebruikt
Omdat de formulieren niet eenduidig zijn ingevuld is de NZa niet in staat
geweest deze te verwerken,

Er is gebleken dat de formulieren van de NZa niet langer aansloten bij de
werkelijkheid van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Voor een juiste
gegevensaanlevering is een nieuw formulier ontwikkeld" Dit formulier
sluit aan bij het huidige vaccinatieschema" Daarbij verzoeken wij u
nadrukkelijk de werkelijke aantallen in te vullen. Wanneer bijvoorbeeld
het DKTP-Hlb wordt gebruikt, wordt u ver.zocht dit op de betreffende
regel aan te geven en niet te noteren als een separaat DKTP- en
separaat Hib-vaccin,
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Wij verzoeken u het formulier 'Specificatie budget 2007 en realisatie
Kenmerk
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naar de NZa te zenden
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Nacalculatie 2006
Vanwege de wijzigingen in het RVP is ook het nacalculatieformulier 2006
aangepast., In de nieuwe versie is het onderdeel 'Algemene gegevens'
aangepast, De aantallen vaccins worden gevraagd volgens een
specificatie die beter aansluit bij het RVP.. Wij verzoeken u deze versie
van het nacalculatieformulier in te dienen in plaats van de versie
waarover u op 29 januari 2007 bent geïnformeerd.

Wij verzoeken u het formulier 'Nacalculatie 2006' vóór 1 oktober 2007
naar de NZa te zenden

