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Macrobeheersinstrument huisartsenzorg
en macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg

17 december 2014

Geachte heer, mevrouw,
Met ingang van 1 januari 2015 geldt er een macrobeheersinstrument
voor zorgaanbieders die huisartsenzorg leveren. Daarnaast is er een
macrobeheersinstrument van kracht voor aanbieders die
multidisciplinaire zorg leveren. In deze brief worden de achtergronden
toegelicht.
Ultimum remedium
In de uitwerking van het akkoord ’Eerste lijn 2014 tot en met 2017’ is de
minister van VWS overeengekomen met partijen dat bij overschrijding
van het budgettair kader huisartsenzorg en het budgettair kader
multidisciplinaire zorg eventueel een zogenaamd
macrobeheersinstrument kan worden ingezet. Dit is een set aan
afspraken, met als doel om geld (deels) terug te halen bij de huisartsen
als er meer zorg wordt verleend dan is afgesproken.
De minister is met partijen overeengekomen dat inzetten van het
macrobeheersinstrument een ultimum remedium is: aan het besluit van
de minister gaat een proces vooraf waarin convenantspartijen een
eventuele overschrijding onderzoeken op de precieze oorzaken en de
beleidsmatige wenselijkheid daarvan. Wenselijke ontwikkelingen, zoals
substitutie en het meekijkconsult worden hierbij meegewogen. Dit kan
leiden tot het accepteren van de eventuele overschrijding zonder verdere
maatregelen. Maar uiteindelijk kan de minister ook besluiten een
overschrijding van het Budgettair Kader ten dele of volledig terug te
halen bij de aanbieders van huisartsenzorg of multidisciplinaire zorg. Dit

besluit deelt de minister mee aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
waarna de NZa voor de uitvoering zorgdraagt. Voor de volledigheid
schets ik de procedure die jaarlijks wordt gevolgd.
Hoofdlijnen procedure
Stap 1 – eind 2014: De minister van VWS informeert de NZa per brief
over het beschikbare budgettaire kader huisartsenzorg en het
beschikbare budgettaire kader multidisciplinaire zorg voor 2015. Op
basis hiervan wordt de tariefopbrengst van zorgaanbieders van
huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voorafgaand aan het jaar 2015
aan een maximum gebonden. De grens is geformuleerd als een
algemene rekenregel. Er wordt dus geen bedrag per aanbieder
vastgesteld.
Stap 2 – na afloop van 2015: De minister van VWS beoordeelt of er
sprake is van een overschrijding van het budgettair kader. Indien dit het
geval is, gaat de minister in overleg met veldpartijen over de precieze
oorzaken en de beleidsmatige wenselijkheid daarvan. De minister van
VWS bepaalt of het macrobeheersinstrument ingezet wordt en, zo ja, wat
de omvang is van het bedrag dat verhaald moet worden. Het jaar 2015
is het eerste jaar waarop het macrobeheersinstrument huisartsenzorg en
het macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg van toepassing zal
zijn. Het besluit of het daadwerkelijk ingezet wordt, neemt de minister
na 2015. Indien de minister van mening is dat het
macrobeheersinstrument (als ultimum remedium) moet worden ingezet,
krijgt de NZa hiertoe expliciet opdracht.
Stap 3 - uitvoering: Wanneer besloten wordt dat het
macrobeheersinstrument wordt ingezet, dienen zorgaanbieders die
hieronder vallen hun aandeel in de overschrijding terug te storten in het
Zorgverzekeringsfonds. De NZa zal dit aandeel vaststellen aan de hand
van het aandeel van de omzet van de individuele zorgaanbieder in het
totaal van de (onder het macrobeheersinstrument vallende) omzet van
alle zorgaanbieders.
Regelgeving macrobeheersinstrument
De minister heeft de NZa op 14 juli 2014 een aanwijzing gestuurd met
daarin de opdracht om de regelgeving rondom macrobeheersing uit te
voeren. Hoe de NZa het macrobeheersinstrument uitvoert, is vastgelegd
in de bijgevoegde beleidsregels, nadere regels en beschikkingen.
De NZa heeft de volgende regelgeving voor het macrobeheersinstrument
huisartsenzorg vastgesteld:
− Beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015’, met
kenmerk BR-CU-7121.
− Nadere regel ‘Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015’ met
kenmerk NR-CU-729.
De NZa heeft de volgende regelgeving voor het macrobeheersinstrument
multidisciplinaire zorg vastgesteld:
− Beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015’,
met kenmerk BR-CU-7120;
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− Nadere regel ‘Macrobeheersinstrument multidiciplinairezorg 2015’ met Kenmerk
kenmerk NR-CU-728.
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Beschikkingen
Pagina
Met de beschikkingen wordt stap 1 uitgevoerd: de tariefopbrengst van de 3 van 3
zorgaanbieders worden voorafgaand aan het jaar door de NZa aan een
jaarlijks maximum per zorgaanbieder gebonden.
Bekendmaking
De hierboven beschreven nadere regels en de tariefbeschikkingen
worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast worden de nadere
regels, de beleidsregels en de tariefbeschikkingen op de website van de
NZa geplaatst (www.nza.nl). Ik verzoek u deze informatie met uw
achterban te delen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J.C.E. Kursten
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
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