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Geachte heer, mevrouw,
Op 1 januari 2012 zijn de honorariumtarieven DOT 2012 voor medisch
specialistische zorg in werking getreden. De Nederlandse Zorgautoriteit
(hierna: NZa) maakt voor de berekening van de honorariumtarieven
gebruik van de brongegevens die door ziekenhuizen worden aangeleverd
aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Vanuit enkele wetenschappelijke
verenigingen heeft de NZa recentelijk het signaal ontvangen dat
tariefvertekening optreedt als gevolg van de registratie van intensive
care producten door ziekenhuizen. Met deze brief wil de NZa u verzoeken
om de toedeling van de IC-productie naar de diverse specialismen binnen
uw instelling te beoordelen en indien nodig te corrigeren. In het vervolg
van deze brief zullen we dit nader toelichten.
Toelichting tariefberekening honorariumtarieven DOT
De NZa heeft voor de totstandkoming van de honorariumtarieven 2012
gebruik gemaakt van een nieuwe berekeningsmethodiek waarbij het
Budgettair Kader Zorg voor medisch specialisten (BKZ MS) het
uitgangspunt vormt1. In deze methodiek worden de beschikbare
budgettaire middelen per specialisme verdeeld over de producten per
specialisme op basis van productiedata uit het DIS. Dit leidt uiteindelijk
tot een honorariumbedrag per DBC-zorgproduct.
De NZa heeft bovenstaande methodiek ook toegepast om de
honorariumbedragen voor de intensive care (IC) te berekenen. De
producten op de intensive care worden op basis van de registratie van de
ziekenhuizen toegerekend naar de onderliggende moederspecialismen.

1

Hierover bent u middels verschillende circulaires (kenmerk: CI/11/12c, CI/11/29c en
CI/11/43c) geïnformeerd. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij u dan
ook naar deze documenten.

Op het moment dat een onevenredige hoeveelheid productie
toegerekend wordt naar een bepaald specialisme heeft dit, als gevolg
van de toedeling van de budgettaire middelen over de verschillende
producten per specialisme, direct effect op de tariefhoogte van de eigen
producten van de betreffende specialismen.
Signaal en enquête IC-productie
Een aantal wetenschappelijke verenigingen die zorgproducten op de IC
leveren, heeft recentelijk bij de NZa aangegeven dat de registratie van
de IC-productie door de ziekenhuizen niet aansluit bij de werkelijke
tijdbesteding van de specialismen op de IC.
Uit gegevens van het DIS blijkt dat het merendeel van de ziekenhuizen
de behandelingen op de intensive care op één moederspecialisme
registreert.
Naar aanleiding van het signaal en omdat de berekeningsmethodiek voor
de honoraria DOT 2013 onverkort wordt doorgezet, wil de NZa een extra
controle uitvoeren op de aangeleverde brondata met betrekking tot de IC
aan het DIS.
Bijgevoegd in bijlage 1 vindt u een overzicht met de verdeling van de ICproductie over de moederspecialismen specifiek voor uw instelling. Dit
overzicht is gebaseerd op de door u aan het DIS aangeleverde IC
productieaantallen over het jaar 2010 en het specialisme waarop deze
productie geregistreerd is. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen welke
zorgactiviteiten het betreft. Wij vragen u te controleren of deze gegevens
juist zijn. Indien u van oordeel bent dat een correctie in de
productieverhouding op de IC over de verschillende specialismen dient
plaats te vinden verzoeken wij u een gecorrigeerde opgave bij de NZa
aan te leveren.
Wijze van aanlevering
De NZa is zich er terdege van bewust dat bovenstaande controle tijd van
u vraagt. Uw medewerking is echter zowel voor u zelf als ook voor de
NZa van groot belang. Immers, door gebruikmaking van ieders
deskundigheid, kan de NZa goed onderbouwde honorariumtarieven voor
medisch specialisten vaststellen.
Indien de verdeling van de IC-productie naar uw mening juist is, vragen
wij u dit per mail aan ons te bevestigen. U kunt uw mail sturen naar
formulierencure@nza.nl en vragen u hierbij in het onderwerp
“gegevensuitvraag IC 2010” en uw instellingsnummer te vermelden.
Indien u van mening bent dat een correctie dient plaats te vinden op de
verdeling van de IC-productie dan vragen wij u hiervoor het beschikbare
formulier gegevensuitvraag IC 2010 te gebruiken. Dit formulier kan
gedownload worden van de NZa-website. U kunt dit
vinden door via de NZa-homepage www.nza.nl naar de rubriek Wet- en
regelgeving te gaan, te kiezen voor Formulieren en vervolgens te kiezen
voor de Categorie Ziekenhuiszorg.
Het formulier voor de gegevensuitvraag IC 2010 kan
uitsluitend elektronisch worden ingediend. U wordt verzocht uw mail met
bijlagen te mailen naar formulierencure@nza.nl.
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Voor een juiste
elektronische verwerking verzoeken wij u:
– het Excel bestand van het formulier in te dienen;
– in het onderwerp “gegevensuitvraag IC 2010” en uw
instellingsnummer op te nemen;
– geen koppelingen of verwijzingen naar uw eigen bestanden op te
nemen en de structuur en de inhoud/formules niet te wijzigen;
– het ondertekende voorblad in te scannen en als PDF-bestand mee te
sturen met uw e-mail;
– geen papieren versie op te sturen.
De NZa vraagt u de aan te leveren informatie voor akkoord te laten
ondertekenen door zowel de Raad van Bestuur van uw ziekenhuis als de
vertegenwoordiger van de medisch staf. Indien uw instelling bestaat uit
meerdere deellocaties, waar ook IC-activiteiten plaatsvinden, verzoeken
wij u bij de totstandkoming van de verhoudingsgetallen afstemming te
zoeken met deze deellocaties.
Termijn
De informatie dient uiterlijk 14 mei 2012 door de NZa te zijn
ontvangen, zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden in de
tariefberekening voor de honoraria DOT 2013.
Indien u met het verstrijken van de termijn niet, of onvolledig, de
verzochte informatie heeft aangeleverd, kan de NZa haar
handhavinginstrumenten inzetten.
Vragen
Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met Margoleen Honcoop (mhoncoop@nza.nl, tel 030296 8938).
Wij vertrouwen op uw medewerking en willen u hiervoor bij voorbaat
hartelijk danken.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure
Bijlage 1:

Verdeling IC-productie
Bijlage 2:
Specificatie IC-productie
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