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Uitlevering DBC-pakket 2010

2 oktober 2009

Geachte heer/mevrouw,
Begin november 2009 zal het DBC-pakket 2010 voor de curatieve
somatische zorg door DBC-Onderhoud worden uitgeleverd aan het veld.
Via deze circulaire informeren wij u over de vaststelling en uitlevering
van het DBC-pakket 2010.
Binnen de huidige werkwijze vindt de uitlevering van het DBC-pakket
standaard rond begin oktober plaats. Belangrijkste reden hiervoor is dat
er voldoende tijd voor partijen moet zijn om de ICT-systemen aan te
kunnen passen. Voor de komende pakketuitlevering wordt deze datum
niet gehaald vanwege de extra tijd die nodig is om de korting op de
honoraria van de medisch specialisten te verwerken. Daarbij speelt mede
een rol dat de NZa onlangs besloten heeft de bovengenoemde korting op
een andere manier in de tarieven te verwerken dan aanvankelijk was
gepland. Daarnaast werkt DBC-Onderhoud momenteel op verzoek van de
NZa aan nadere impactanalyses op de voorgestelde tariefmutaties.
De wijzigingen in het nieuwe pakket zijn evenwel beperkt en vergen
geen ICT-aanpassingen. De implementatie van het pakket 2010 door
zorgverzekeraars en aanbieders zal daarom naar verwachting minder tijd
in beslag nemen dan in de afgelopen jaren. Desondanks realiseren wij
ons dat de latere uitlevering van invloed is op uw bedrijfsvoeringsprocessen en voor u mogelijk extra inspanningen met zich brengt. Onze
excuses voor het ongemak.

De verdere planning ziet er als volgt uit. Eind oktober 2009 zal het
Kenmerk
DBC-pakket 2010 in een extra adviescommissie Cure Instellingen
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worden besproken. Besluitvorming door de Raad van Bestuur van de NZa 09d0041641
is voorzien begin november 2009. Na vaststelling door de NZa zal DBCPagina
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Onderhoud het DBC-pakket zo spoedig mogelijk uitleveren, met als
ingangsdatum 1 januari 2010.
Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure

