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Datum

Vervroegen tijdspad beheersmodel

31 juli 2013

Geachte heer/mevrouw,
Deze circulaire geldt voor instellingen voor medisch specialistische zorg
waar vrijgevestigde medisch specialisten werkzaam zijn.
vrijgevestigd medisch specialisten. .
Met deze circulaire wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u informeren
over het vervroegen van het tijdspad van het beheersmodel vrijgevestigd
medisch specialisten.
Zorgverzekeraars hebben de ambitie uitgesproken om vóór 19 november
2013 de contracten voor 2014 met zorgaanbieders afgesloten te hebben.
Zo kunnen zorgverzekeraars hun verzekerden tijdig informeren over de
aanbieders met wie er contracten zijn afgesloten.
Vervroegen tijdspad beheersmodel
Om aan te sluiten bij deze ambitie is het tijdspad van het beheersmodel
hierop aangepast. Dit houdt in dat de tijdsplanning van het
beheersmodel naar voren wordt gehaald.
Hieronder ziet u een overzicht van data die gewijzigd zijn ten opzichte
van de vorige beleidsregel. In dit overzicht staan de nieuwe data waarop
u een beschikking van de NZa kunt verwachten en wanneer u aanvragen
in kunt dienen.
Stap
NZa geeft concepthonorariumomzetplafonds 2014 af
Aanbieders geven splitsing AAN – VIA
2014 door (optioneel)
Aanbieders en verzekeraars vragen
tweezijdig mutatieruimte aan
(optioneel)
NZa stelt honorariumomzetplafonds
2014 vast

Datum
1 september 2013
1 september tot en met 1
november 2013
1 september tot en met 1
december 2013
15 januari 2014

Kenmerk

Hoogte basis- en mutatiekader
CI/13/26c
Het ministerie van VWS heeft het macrobudget voor de honoraria van de Pagina
2 van 2
vrijgevestigd medisch specialisten (BKZ MS) voor 2014 vastgesteld op
€ 2214 miljoen (volumeniveau 2014, prijspeil 2014). Daarvan is 4,3 %
(€ 95,2 miljoen) bestemd voor de mutatieruimte.
Met inhouding van € 95,2 miljoen bestemd voor de mutatieruimte
betekent dit dat er € 2118,8 miljoen beschikbaar is om de
conceptomzetplafonds 2014 vast te stellen.
Beleidsregel en Nadere regel
De Raad van Bestuur van de NZa heeft op 30 juli 2013 de beleidsregel
Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (BR/CU-2106) en de
Nadere regel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (NR/CU223) vastgesteld. Hierin staan de nieuwe aanleverdata opgenomen en de
hoogte van het BKZ MS 2014. Zowel de Beleidsregel als de Nadere regel
zijn te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl ->
zorgonderwerpen -> ziekenhuiszorg / medisch-specialistische zorg ->
beheersmodel.
Heeft u nog verdere vragen? Deze kunt u sturen naar
vragencure@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
de Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Tweedelijns Somatische zorg

