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Vaststelling release DBC GGZ 2012 (RG12a)

31 augustus 2011

Geachte heer, mevrouw,
Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over
het vaststellen van release DBC GGZ 2012 en bijbehorende regelgeving:
a. Beleidsregel DBC Tarifering Behandeling en Verblijf in de
Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg (BR/CU-5047);
b. Regeling Instructie DBC Registratie GGZ (NR/CU-511);
c. Regeling DBC GGZ Validatie (NR/CU- 510);
d. Tariefbeschikking DBC GGZ (TB/CU-5047-01).
In juli heeft de NZa van DBC-Onderhoud de release DBC GGZ 2012
(RG12a) ontvangen. Deze release is tot stand gekomen binnen de
onderhoudscyclus en is opgesteld in nauwe samenwerking met de sector.
Diverse wijzigingsverzoeken - vanuit het veld en vanuit de
onderhoudspartijen - heeft DBC-Onderhoud verwerkt in de
productstructuur voor 2012. De productstructuur ziet er daardoor anders
uit dan in 2011. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere de nieuwe
verblijfsmethodiek en de introductie van nieuwe productgroepen.
Tevens zijn de uitkomsten van het recente kostprijstraject verwerkt in
RG12a. Dit heeft geleid tot veranderingen in de prijsverhoudingen tussen
verblijf en behandeling. Gemiddeld genomen dalen de verblijfstarieven
en stijgen de behandeltarieven. Ook de verhoudingen tussen
verschillende behandelgroepen onderling veranderen.
De NZa stelt de release vast conform het voorstel van DBC-Onderhoud.
Wel zal er een afslag worden toegepast op de productprijzen waardoor
tarieven van 2012 gemiddeld genomen op het niveau komen van de
tarieven van 2011. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

Stijging productprijzen
Belangrijk aandachtspunt betreft de hoogte van de in RG12a
voorgestelde productprijzen. De behandelgroepen stijgen met 18% en
verblijf daalt met 11,2%. Wanneer deze productprijzen zouden worden
overgenomen, zou dit leiden tot een gemiddelde tariefstijging van 7,5%.
De veranderende onderlinge verhoudingen worden door de NZa gezien
als een verbetering. Echter, dat de tarieven met 7,5% stijgen om
gemiddeld kostendekkend te worden, vindt de NZa niet aannemelijk.
De NZa stelt vast dat het huidige DBC-tariefniveau (DBC GGZ 2011)
gemiddeld toereikend is. Een belangrijke reden hiervoor is dat er sprake
is van een overdekking van DBC inkomsten in vergelijking met de
bekostiging volgens de budgetsystematiek. De DBC inkomsten van 2010
liggen 11% hoger dan de budgetbekostiging. Ook wanneer als
conservatieve berekening een correctie voor het verrekenpercentage
wordt toegepast, liggen de DBC-inkomsten zo’n 5% hoger dan de
bekostiging via het budget.
Risico’s kostprijsonderzoek
De productprijzen zijn het resultaat van het in het kostprijsonderzoek
gehanteerde kostprijsmodel. Dit kostprijsmodel kent een aantal risico’s
en vrijheidsgraden in de toerekening van kosten aan individuele
kostendragers. Voor de NZa is dit aanleiding om de tariefgrondslagen te
onderzoeken. Daarbij wordt zowel naar het verbeterpotentieel van de
huidige methodiek als naar alternatieven gekeken.
Afslag
Om bovengenoemde reden wordt een afslag toegepast op de
productprijzen tot op het niveau van de gemiddelde DBC tarieven van
2011.1 De afslag heeft tot doel een niet-noodzakelijke stijging van de
productprijzen tegen te gaan.
De afslag wordt alleen op de behandelgroepen toegepast. Dit betekent
dat de productprijsdaling van 11,2% voor verblijf wordt overgenomen in
de tarieven. De productprijsstijging voor de behandelgroepen wordt
beperkt tot 6,25% (i.p.v. 18%). Dit leidt tot een afslag van 9,96% op de
productprijzen voor behandeling. De reden om de afslag alleen toe te
passen op de behandelgroepen is dat het niet wenselijk is om verblijf nog
verder te laten dalen dan de voorgestelde 11,2%.

1

Indexering naar 2012 wordt – na het toepassen van de afslag - op de reguliere manier
toegepast.
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Voornemen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De minister van VWS zal voor 2012 maatregelen doorvoeren in de
GGZ. Dit zal tot aanpassingen in de productstructuur (prestaties en/of
tarieven) leiden. Nadat de NZa formeel de opdracht heeft gekregen, zal
de NZa de uitwerking ter hand nemen en DBC-Onderhoud vragen een
update van de release uit te leveren.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. K. Noorlag
plv. directeur Zorgmarkten Cure
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