Aan de besturen van
– ambulancediensten

(240)

en de zorgverzekeraars

Utrecht,
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnr:
Afdelingsfax:
E-mail:
Onderwerp:

Korte inhoud:

20 februari 2006
JHYM/erug/CI/06/12c
drs. J. van Hijum
030 296 82 97
kamer1@ctg-zaio.nl
Productieafsprakenformulier 2006 voor
ambulancediensten

Met deze circulaire wordt u het productieafsprakenformulier 2006 aangeboden. De uiterste
inzenddatum is 1 april 2006. Het formulier kan als bijlage van deze circulaire worden
gedownload van de website (www.ctg-zaio.nl). Een papieren versie wordt u op verzoek
toegezonden.

Geachte heer/mevrouw,
Het productieafsprakenformulier 2006 is beschikbaar. U kunt het formulier downloaden van
de website van CTG/ZAio (www.ctg-zaio.nl). U vindt het formulier als bijlage bij de
circulaire op de website. Een papieren versie van de formulieren wordt u op verzoek
toegezonden.
CTG/ZAio wijst u er met nadruk op dat het ter beschikking stellen van deze spreadsheet
alleen bij wijze van extra dienstverlening gebeurt. Aan de uitkomsten van eventuele
berekeningen in de spreadsheets kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de formele besluiten
ex WTG van CTG/ZAio over verzoeken tot budgetaanpassing zijn rechtsgeldig.
CTG/ZAio neemt alleen aanvragen voor budget- en/of tariefaanpassing in behandeling die
als een door één of meerdere partijen ondertekend verzoek bij CTG/ZAio worden ingediend.
U kunt desgewenst wel een digitale versie ter informatie aan CTG/ZAio zenden. Hiervoor
kunt u het volgende e-mail adres gebruiken: kamer1@ctg-zaio.nl.
Let op: om te voldoen aan de indieningtermijn kunt u niet volstaan met het per e-mail en ter
informatie toezenden van de aanvraag. De datum van ontvangst van het getekende
(papieren) verzoek is bepalend voor het al dan niet voldoen aan de indieningtermijn.
De door CTG/ZAio beschikbaar gestelde spreadsheet is gecontroleerd op virussen.
CTG/ZAio kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor problemen die desondanks
mogelijk met uw apparatuur en/of programmatuur ontstaan als gevolg van het binnenhalen
van de CTG/ZAio website van documenten en werkbladen.
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CTG/ZAio verzoekt u met klem de uiterste indieningdatum van 1 april 2006 voor het
productieafsprakenformulier 2006 in acht te nemen.
Indien u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met
uw vaste contactpersoon bij CTG/ZAio.
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
adjunct-directeur

