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Voorlopige schoning budgetten i.v.m. uitbreiding B-segment

22 januari 2008

Geachte heer of mevrouw,
In de rekenstaten 2008-1 en 2008-2 is de voorlopige schoning in verband met de
uitbreiding van het B-segment per 1 januari 2008 verwerkt. Tot onze spijt hebben
we geconstateerd dat de complexe berekening van de voorlopige
schoningbedragen, die onder grote tijdsdruk moest worden uitgevoerd, niet
correct verlopen is. Dit heeft geleid tot een onjuiste schoning van de
ziekenhuisbudgetten.
De NZa is inmiddels bezig één en ander te herstellen en neemt hierbij de op- en
aanmerkingen mee, die ontvangen zijn via de mailbox Vragencure@nza.nl. De
voornaamste correcties zijn:
•
Een lagere vaststelling van de casemix 2008 waarin de aantallen geopende
DBC’s volgens productstructuur 2008 worden vermeld;
•
Rekening houden met de wegingsfactoren voor de budgetparameters ‘Eerste
Polikliniek Bezoeken’ en ‘Opnamen’;
•
Het opnemen van het specialisme Gynaecologie in de schoning.
Per ziekenhuis zal een nieuwe berekening worden gemaakt van de voorlopige
schoningbedragen 2008. De uitkomst van deze hernieuwde berekening van de
voorlopige schoning wordt wederom in rekenstaten verwerkt, waarmee de
voorlopige schoning in de rekenstaten 2008-1 en 2008-2 komt te vervallen.
De NZa beseft het belang van de schoning voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars
en stelt alles in het werk om zo snel mogelijk een juiste en volledige weergave
van de schoning van de ziekenhuisbudgetten te geven. We streven ernaar dat u
uiterlijk medio februari, of zoveel eerder als mogelijk is, de nieuwe rekenstaten en
onderliggende berekeningen van ons ontvangen heeft.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. L.M. Hoppen
directeur Zorgmarkten Cure

