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Tarieven kinderoncologie, aanwijzing obstetrische high care en tarieven kaakchirurgie

9 december 2016

Geachte heer, mevrouw,
Met deze circulaire informeren wij u over enkele ontwikkelingen in het
dbc-pakket voor de medisch-specialistische zorg.
Correctie maximumtarieven kinderoncologie
Voor patiënten waarbij de kinderoncologie-behandeling vóór 1 januari
2017 is gestart, dienen de dbc-zorgproducten conform de
productstructuur 2016 in rekening te worden gebracht. Dit om op
patiëntniveau een kostendekkend tarief te kunnen declareren. In de
RZ17b zijn de zorgproducten uit de productstructuur 2016 opnieuw
beschikbaar gesteld. Per abuis is bij zes van deze zorgproducten een
onjuist tarief vastgesteld. Deze kennelijke misslag is hersteld. De
definitieve tarieven zijn te vinden in de tariefbeschikking met het
kenmerk TB/REG-17620-03 en in de tarieventabel v20161208.

Aanwijzing obstetrische high care
Kenmerk
Per 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een los-declarabele CI/16/53c
prestatie met een maximumtarief voor obstetrische high care
0222888/0304103
vastgesteld. Bij besluitvorming over de RZ17b hebben wij hierbij het
Pagina
voorbehoud gemaakt van een aanwijzing van VWS.1 Op 29 november
2 van 2
2016 hebben wij deze aanwijzing ontvangen (1040369-157688-CZ).
Hiermee is definitief duidelijk dat de prestatie voor obstetrische high care
per 2017 geregistreerd en gedeclareerd kan worden.
Tarieven kaakchirurgie 2014 met terugwerkende kracht verhoogd
De NZa heeft besloten om voor zes kaakchirurgische prestaties de
maximumtarieven 2014 met terugwerkende kracht aan te passen.
Aanleiding hiervoor is de uitspraak van het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven (CBb) van 19 april 2016 en een aanhangige
beroepsprocedure met betrekking tot de tarieven kaakchirurgie 2014.
Het gaat hierbij om de volgende prestaties: 234041, 234050, 234051,
234070, 232152 en 231901. De bijbehorende maximumtarieven zijn
verhoogd. De aangepaste maximumtarieven gelden van 1 januari 2014
tot en met 31 december 2014 en zijn opgenomen in de tariefbeschikking
met het kenmerk TB 2124-01.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg
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