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Beleidsregel, toelichting op de tariefberekening en tariefbeschikking kaakchirurgie

22 juli 2013

Geachte heer, mevrouw,
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe
honorariumbedragen voor kaakchirurgische zorg voor 2014 vastgesteld.
Met deze circulaire willen wij u hierover informeren.
De aanleiding voor de aangepaste honorariumbedragen is de opdracht
van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om voor
2014 herijkte tarieven voor het honorariumdeel kaakchirurgie vast te
stellen.1 Kaakchirurgen vallen niet onder de afspraken over
uitgavenbeheersing medisch specialisten. Daarom heeft VWS voor de
kaakchirurgie een taakstellende besparing van 20 miljoen ingeboekt per
2014. Onderdeel van de opdracht van VWS is dat de nieuwe
honorariumtarieven gebaseerd moeten worden op een verdeling van
beschikbare middelen voor kaakchirurgie als onderdeel van het
Budgettair Kader Zorg (BKZ). Dit beschikbare BKZ dient verdeelt te
worden over de bestaande kaakchirurgische prestaties. Deze methodiek
wijkt af van de tot nu tot gehanteerde wijze van tariefberekening in de
kaakchirurgische zorg.
Ter voorbereiding op deze herijking hebben wij een uitgebreid
gegevensonderzoek laten uitvoeren onder alle instellingen die
kaakchirurgische zorg leveren. Met dit onderzoek is de honorariumomzet
van kaakchirurgen, de productieaantallen en het aantal fte kaakchirurgen
over het jaar 2011 in Nederland in kaart gebracht. Dit onderzoek hebben
wij aangeboden aan de Minister.2
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De aanbiedingsbrief en het rapport zijn te vinden op de website van de NZa
(http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/kaakchirurgie/actueel/NZapubliceert-uitkomsten-onderzoek-kaakchirurgie/)
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Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek heeft de minister van Kenmerk
VWS besloten om het honorariumbedrag voor de kaakchirurgen met € 38 CI/13/27c
miljoen te korten.3 Deze korting wordt in twee stappen doorgevoerd,
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€ 20 miljoen in 2014 en € 18 miljoen in 2015. Op basis van het
beschikbaar gestelde kader, waarbij rekening is gehouden met de
korting, hebben wij vervolgens de nieuwe honorariumtarieven berekend.
In de beleidsregel Kaakchirurgie (BR/CU-7083) is de nieuwe methode
van het berekenen van de honorariumtarieven 2014 verwerkt. Tevens
heeft de beleidsregel een einddatum gekregen, omdat VWS voor het jaar
2015 een nieuw kader vaststelt. In de Toelichting op de
honorariumberekening kaakchirurgie hebben wij uitgebreid beschreven
hoe de honorariumbedragen zijn berekend, inclusief het gevolgde proces.
De tarieven voor 2014 vindt u terug in de tariefbeschikking (TB/CU7064). U kunt deze documenten vinden op onze website: www.nza.nl.
Wij hebben DBC-Onderhoud opdracht gegeven deze tarieven ook op te
nemen in de tarieventabellen van het DOT-pakket 2014 (RZ14a). Nadat
wij deze tabellen hebben vastgesteld, publiceert DBC-Onderhoud het
pakket RZ14a. Vaststelling en publicatie staan gepland voor eind
september 2013.
Vragen naar aanleiding van één van deze documenten kunt u stellen via
vragencure@nza.nl.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure
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