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Herziene regeling Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016

8 december 2015

Geachte heer of mevrouw,
Op 1 december 2015 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) een herziene versie van de beleidsregel voor
“huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg” vastgesteld. Ook is een
herziene nadere regel “multidisciplinaire zorg” vastgesteld. Beide regels
zullen met ingang van 1 januari 2016 van kracht gaan. Dit leidt tot een
gewijzigde tariefbeschikking over 2016 voor “huisartsenzorg en
multidisciplinaire zorg” De herziene regels treft u aan op onze website:
www.nza.nl. Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen.
Wijzigingen
De prestatiebeschrijving van de prestatie “Intensieve zorg” is aangepast.
In de in juli vastgestelde regels werd ten onrechte nog gerefereerd aan
de (oude) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en aan
zorgzwaartepakketten (ZZP-indicaties). Inmiddels hebben wettelijke
aanpassingen ertoe geleid dat we nu spreken over respectievelijk de
Wet langdurige zorg en zorgprofielen.
In de naamgeving van de prestatie “IUD aanbrengen / Implanteren of
verwijderen implanonstaafje” is de term ‘implanonstaafje’vervangen door
de neutralere term ‘etonogestrel implantatiestaafje’.
In de nadere regel voor multidisciplinaire zorg zijn een aantal tekstuele
aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te vergroten.
Module POH-GGZ
In de beleidsregel “huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg” is bij de
berekening van het moduletarief voor POH-GGZ een fout gemaakt.
Deze fout is al in de opbouw van de tariefberekening 2015 gemaakt, en
werkt ook door in de beleidsregel 2016 en verder.
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Het module bedrag voor POH-GGZ volgt in de huidige beleidsregel uit de
volgende formule:
0,708 x (arbeidskosten POH-GGZ + praktijkkosten POHGGZ)/rekennorm POH-GGZ).
De geconstateerde fout zit in de berekening van de factor 0,708.
Wij komen tot de conclusie dat deze factor 0,699 zou moeten zijn.
De huidige factor van 0,708 het gevolg is geweest van een foutieve
rondrekening ten tijde van het opstellen van de beleidsregel over 2015.
Het maximumtarief voor de module POH-GGZ valt daarmee 1,3% hoger
uit dan op basis van de juiste berekening het geval zou zijn.
De Raad van Bestuur van de NZa heeft besloten om deze fout niet met
ingang van 1 januari 2016 te herstellen, gelet op de mogelijke
consequenties die een aanpassing van deze berekening zo laat in het
jaar zou hebben voor de nu al aangeboden en afgesloten contracten. De
foutieve berekening wordt herzien met ingang van 2017.
Wanneer u, naar aanleiding van deze circulaire, vragen heeft dan kunt u
deze per e-mail sturen naar vragencure@nza.nl of contact opnemen via
bovengenoemd telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J. Rijneveld
wnd. unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
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