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Evaluatie verzekerde zorg
Het is weer tijd voor een inventarisatie om een goed beeld te krijgen hoe het declaratieproces momenteel door GGD’en ervaren wordt en welke
knelpunten nog aangepakt moeten worden. 13 juni jl. hebben de contactpersonen verzekerde zorg voor Infectieziektebestrijding én
Tuberculosebestrijding een uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst uiterlijk 2 juli in te vullen. Helaas hebben we van een aantal GGD’en
nog geen ingevulde vragenlijst voor IZB en/of TBC terug gezien. Bij deze nogmaals de vraag om hier even tijd voor te nemen. We stellen jullie
bijdrage hierin zeer op prijs. In de volgende nieuwsbrief zullen we jullie de resultaten terugkoppelen.
Bestedingen uit bestemmingsreserve verzekerde zorg
De DPG Raad heeft in december 2013 ingestemd met het voorstel om 25% van de extra inkomsten uit de verzekerde zorg landelijk te reserveren
in een bestemmingreserven om in te kunnen zetten voor gezamenlijke activiteiten t.b.v. uniformiteit, doelmatigheid en kwaliteit van de TBC en
IZB. Afgelopen jaren zijn de volgende bestedingen uit de bestemmingreserve gedaan:
Voor TBC: Overeenkomst LRCB t.b.v. WBO-vergunning tbc-screening, Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016 – 2020 én visie op de organisatie
van de tbc-bestrijding, Promeetec declaratieservice, ondersteuning Verzekerde zorg.
Voor IZB: Ondersteuning programmacommissie IZB, Osiris registratiecommissie en visitatiecommissie, Promeetec declaratieservice, ondersteuning
Verzekerde zorg.
In 2018 zijn een aantal nieuwe afspraken gemaakt:


Voor de IZB heeft GGD GHOR Nederland een overeenkomst met het College Zorg Opleidingen (CZO) afgesloten voor de erkenning van de
opleiding tot Deskundige Infectiepreventie in de Publieke Gezondheid (DI-PG).



Voor TBC heeft de DPG Raad op 29 juni 2018 ingestemd met de TBC meerjarenbegroting. In deze begroting zijn alle aan iTBC gerelateerde
inkomsten en uitgaven opgenomen. Het TBC-deel van de bestemmingsreserve verzekerde zorg maakt onderdeel uit van deze
meerjarenbegroting en draagt zodoende bij aan de ontwikkeling en onderhoud van iTBC. De bestemmingsreserve voor IZB wordt
gecontinueerd. Kosten en baten gerelateerd aan infectieziektebestrijding vallen hiermee buiten de TBC meerjarenbegroting.

Declareren TBC zorg voor asielzoekers
Arts en Zorg heeft vanaf 1 januari 2018 de curatieve zorg voor asielzoekers in de opvanglocaties van het COA voor haar rekening genomen.
Zorgverzekeraar DSW, onder de noemer Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA), vergoedt de verzekerde TBC zorg voor asielzoekers inclusief
de verrichtingen Intercollegiaal overleg / Overdracht en Consult niet verschenen zonder bericht. Er wordt hiervoor geen aparte overeenkomst
tussen RMA en de GGD opgesteld hierover opgesteld

Declareren rabiësvaccin PEP
Er is een landelijk tekort aan rabiësvaccin, waardoor GGD’en veelal onvoldoende voorraad in huis hebben om rabiës postexpositieprofylaxe (PEP) te
verstrekken. Een aantal GGD’en haalt het rabiës vaccin elders. Dit maakt dat de kostprijs van het rabiësvaccin vaak een stuk hoger ligt dan op de
website medicijnkosten van Zorginstituut Nederland, waar de gemiddelde vergoeding van entstoffen worden weergegeven. Om deze reden
adviseren we GGD’en, wanneer het rabiësvaccin elders verkregen wordt mogelijk tegen een hoger tarief, hiervoor de kostprijs te verrekenen op
prestatiecode 20313 Entstoffen ivm vaccinatie. Hierbij houden we vast aan de Beleidsregel overige geneeskundige, namelijk “aan de
zorgaanbieder in rekening gebrachte laboratoriumkosten en entstoffen in verband met vaccinatie kunnen enkel tegen kostprijs worden
doorberekend”.
Tarieven 2019
Per 1 januari 2019 gelden er nieuwe consulttarieven, vastgesteld in de Prestatie –en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg 2019.
Aanvullend diagnostisch onderzoek door de GGD kan op basis van de Prestatie-en tariefbeschikking Medisch-specialistische zorg in rekening
worden gebracht en niet meer op basis van de Beleidsregel eerstelijnsdiagnostiek. De prestatiecodelijst en bijbehorende tarieven voor 2019 voor
tuberculosebestrijding en infectieziektebestrijding worden rond november op GGD GHOR Kennisnet geplaatst.

Meer informatie
Deze nieuwsbrief is ook in pdf-versie beschikbaar. Meer informatie over de beleidsregel en declareren bij zorgverzekeraars kun je hier vinden. Voor
IZB en TBC zijn aparte dossiers aangemaakt. In de Q&A is de laatste informatie te vinden.
Contactgegevens GGD GHOR Nederland
Secretariaat

Maike Kuijken

T 030 2525060

E mkuijken@ggdghor.nl

Projectleider

Laura Rust

T 030 2525060

E lrust@ggdghor.nl

Projectleider

Debora Wattel

T 030 2525060

E dwattel@ggdghor.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van GGD GHOR Nederland en is bedoeld voor contactpersonen bij de GGD’en voor het declareren van verzekerde
IZB en TBC zorg. Aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via (mkuijken@ggdghor.nl).

