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1996 no. 34
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
UIT houdende algemene m|tregelen, van 31 mei 1996 ter
LANDSBESL ,
itvoering van artikel 2 , tweede en derde lid , van de Prijzenverorde|ng
u
AB 1991 no. GT 1#?) ( Besluit huisartsentarieven particu|ex patiënlen) (
Uitgegeven, 31 |ei 1996
De minister van Justitie:
E-J . Vos
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE WND . GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende :
dat het wenselijk is hoogst toel|tbare tarieven vast te stellen die huisartsen particuliere patiënten in rekening mogen brengen voor het verrichten
van medische handelingen;
|at het voorts wenselijk is voorschriften te geven voor het bekend maken
van deze tarieven;
Gelet op artikel 2, tweede en derde lid , van de Prijzenverordening
(AB 1991 no. GT 17)*J
Gehoord de Sociaal-Eeonomische Raad en de Huisartsenvereni|ng
Amzba;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstnnn onder:
|rticuliex |tiënl : een patiënt die niet voor geneeskundige hulp is
verzekerd krachtens een sociale verzekering of
v|rziening waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Sociale Verzekerin|bank;
huisarts : degene die voldoet |n de omschrijving van dit
begrip in artikel 1 van de Landsvexrdening
algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.
18) .
* waat. teàtl x gewt|m&qd b&, lanûgveror||nq van 9 luàt zgga oot wll|lçkng van de ert|zen|rordening (AB 1191 no. |T 17) (afkondi; kRç wàlrïçïn| pràl œ-||tregel|lt| 1:92 no. 85)
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Artikel 2
Een huisarts mag de in de bij dit Iandsbesluit behorende bijlage
genoemde geneeskundige hulp aan een particulie- patiënt slechts Mnbieden of verlenen voor ten hoogste het bij ieder verrichting in die bijlage
aangegeven tarief .
Artikel 3
Een huisarts dient ervoor zorg te dragen dat een overzicht van de
door hem |hanteerde tarieven op zodanige wijze in zijn wacht- of spreekkamer wordt neergelegd of opgehangen, dat de patiënten daarvan kennis
kunnen nemen.
Artikel 4
Een huisarts is verplicht op door hem uitgeschreven rekeningen en
kwitanties de in rekening gebrachte verrichtingen met de bijbehoxnde
codes volgens de bijlage , bedoeld in artikel 2 , te vermelden .
Artikel 5
De instanties die belast zijn met het vergoeden van de door particuliere patiënten betaalde rekeningen van huisartsen, verstxkken de Minister twee m|1 per jaar een schriftelijk overzicht van deze vergoedingen |spec|iceerd naar huisarts en soort verHchting.
>
Artikel 6
Huisartsen zijn verplicht op verzoek van de in artikel 5 bedoelde instanties sch|fte|jke informaties te verschefen omtrent |ndelingen,
verrichtin|n en andere zaken die vermeld zijn op de door een huisarts
aan een particu|em patiënt uit|schreven rekening of kwitanlie .
Artikel 7
De in artikel 2 bedoelde bijlage kan bij landsbesluit , houdende algemene maatregelen , worden gewijzigd . '
Artikel 8
1. Dil landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het A|ondi#n|blad van Aruba.
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2 . Het kan worden aangehaald als Besluit huisartsentarieven particuliere patiënten.
Gegeven te Oranjestad, 31 mei 1996
M . Croes
De minister van Eeonomische Zaken
R- R . Croes
De minister van Justitie ,
E .J. Vos
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B IJLAG E , bedoeld in artikel 2 van het |ndsbesluit : houdende algemene
maatregelen . ter uitvoerlng van artikel 2 , tweede en derde lid , van de
Prijzenverordening (AB 1991 no. GT 17)
Maximum particuliere tarieven voor lmisartsen te Aruba .
Code : Omschri.ivinR Tarief (in Af1)
1: Alzemeen:
1.0001
1.0002
1.0003
1.0004
1.0005
1.0006
1.0007
1.0008
1.0009
1.0010
1.0011
1.0012
1.0013
1.0014
1.0015
1.0016
1.0017
1,0018
11 . Kleine en bijzondere verdchtin|en:
(exclusief het van toepassing zijnde algemeen tarief , kostprijs medicatie
en materialen)
Tarief : 0 ,5 rekeneenheid
2 .0001 Injectie of ve|punctie 16 ,00
2 .0002 Aanleçgen dNkverband 16, 00
2 .0003 Hechtzngen ver|jderen 16 ,00
2 .0004 Visusonderzoek 16 ,00
2 .0005 Fluoxsceïneonderzoek 1G,00
2.0006 Paptest 16,00
2.0007 Oortoilet 16,00
2 . 0008 Schiotztonometrie 16 : 00
2 .0009 Fluoronderzoek incl. microscopie 16 , 00
Consult 32,00
Telefoniseh eonsult of recept 16 ,00
Telefonisch consult of recept (diensttijd) 32 â00
Visite 48,00
Spoedvisite 64 ,00
Avond- of weekend consult 64 |QQ
Avond- of weekend visite 96 , 00
Medische verklaring 32,00
Rijbewijskeuring 32 , 00
Kleine keuring 96 ,00
Grote keuring 144 ,00
Invaliditeitskeuring (inclusief medisch rapport) 192.00
Bedrijfs- eh sollicitatiekeuring 144 , 00
Periodiek |neeskundig onderzoek 144 y 00
Bevalling melusief pre- en postnatale zorg 960 , 00
Uitsluitend prenatale zorg 288 v 00
Uitsluitend hulp bij bevalling 480 > 00
Uitsluitend postnatale zorg 192 , 00
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111 : Kleine chirur|'sche verrichtin|en :
(exclusief het van toepassing zijnde algemeen Grief , kostprijs medicatie
en materialen )
Tatief : 1 ,0 rekeneenheid
3.0001 Behandeling distorsie/luxatie 32,00
3.0002 Wondbehandeling eventueel incl. hechtingen 32,00
3.0003 lncisie abces 32,00
3 .0004 Verwijdering corpus alienum 32,00
3.0005 Plaatsen of verwlderen I U . D . 32 .00
3 .0006 Plaatsen of verwildexn pessarium 32 ,00
3.0007 Catheterisatîe 32,00
3 .0008 W|tbehandeling middels euoe||latie 32 , 00
3.0009 lntra-articulaix injectie 32,00
3.0010 Punctie of inspuiting bij bursitis 32,00
3 .0011 Nagelextractie 32 :00
3 .0012 Electxcauterisatie 32 ,00
lV: Uitabreide kleine chirur|'e :
(exclusief het van toepassing zijnde algemeen tarief , kostprijs medicatie
en 'materillen)
Tarief : 2 , 0 rekeneenheid
4.0001 Excisie athexomcyste, ganglion, keratose, fibroom , lipoom , ep|theelcyste , naevus , etc. 64 ,00
4.0002 Wigexeisie 64 .00
v : overà
(exelusief het van toepassing zijnde algemeen tarief , kostprijs medicatie
en materialen)
Tarief : 1,0 rekeneenheid
5.0001 Overige niet genoemde verdchtingen 32.00
Toplichtin| op de tarieventabel:
Voor de om-keningsfacto-n voor bovenvermelde handelin|n is
uitgegaan van de om|keningsfactoren , zoals die in Nederland zijn vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) .
Deze factoèen luiden als volgt:
verloskundige hulp : 30 maal het tarief voor een consult (tarief
derde klasse)
p-natale hulp : 30% van 30 rrknnl het tarief voor een consult
hulp bij bevalling : 50% van 30 maal het tarief voer een eonsult
postnatale hulp : 20% van 30 maal het tarief voor een consult
medisch rapport : 1 maa.l het bedrag voor een consult (aangepast voor Amzba)
rijbewijskeuring : 1 maai het bedrag voor een consult (aangepast voor Aruba)
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kleine keuring : 3 maal het bedrag voor een eonsult
rote keuring : 4 ,5 maal het bedrag voor een consult
F
lnvaliditeitskeuring : 6 maal llet bedrag voor een eonsult (inelusief kosten medisch rapport)
bedrijfs- en sollicitatie keuring: 4 ,5 maal Net bedrag voor een eonsult
periodiek gen. onderzoek : 4 ,5 maal het bedrag voor een consult
telefonisch eonsult : 50% van het tarief voor een consult
her|lingsxeept : 50% van het tarief voor een consult
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