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Vaststelling beleidsregel overige geneeskundige zorg

21 juni 2013

Geachte heer, mevrouw,
Onlangs heeft de Raad van Bestuur van de NZa de beleidsregel ‘Overige
geneeskundige zorg (BR/CU-7082)’ vastgesteld. In deze beleidsregel zijn
prestaties opgenomen voor tuberculose en infectieziektebestrijding. De
prestaties kunnen met ingang van 1 juli worden gedeclareerd op basis
van de tariefbeschikking (TB/CU 7063-01) en zijn voorzien van een
maximumtarief.
De directe aanleiding voor vaststelling van de beleidsregel overige
geneeskundige zorg is het standpunt van het CVZ dat de individuele zorg
bij tuberculose en infectieziekte bestrijding valt onder de te verzekeren
zorg van de Zvw (brieven van 20 oktober 2011 en 17 juli 2012).
In overleg met het veld heeft de NZa gekozen voor een systematiek die
qua prestatieomschrijving en tarief de opbouw en onderbouwing volgt
zoals die geldt voor zorg aan passanten in de huisartsenzorg. Hiermee
wordt ook de lijn gevolgd zoals deze is toegepast voor beleid voor zorg
op afroep (BR/CU 7041).
Aan het declareren van zorg bij tuberculose en infectieziekten zijn
voorwaarden verbonden. Zo kan de zorg enkel gedeclareerd worden door
gekwalificeerde en landelijke geregistreerde artsen. De Registratie
commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG bepaalt
daarbij de registratiecriteria. In gezamenlijkheid met Zorgverzekeraars
Nederland stelt GGD Nederland een lijst op van landelijk geregistreerde
artsen waarbij de criteria van de Registratie commissie Geneeskundig
Specialisten (RGS commissie) van de KNMG worden gevolgd.
Eventuele laboratoriumkosten (waaronder Thoraxfoto’s) en entstoffen in
verband met vaccinatie zijn separaat, naast de genoemde prestaties, in
rekening te brengen. Dit is conform de wijze waarop laboratoriumkosten
nu door huisartsen in rekening worden gebracht.

Aanvullend diagnostisch onderzoek door de zorgaanbieder kan op basis
van de beleidsregel (BR/CU-2095)en tariefbeschikking (TB/CU-7041-01)
voor eerstelijnsdiagnostiek in rekening worden gebracht.

Kenmerk

CI/13/23c
Pagina

2 van 2

Voor de inhoud en levering van zorg wordt verwezen naar de LCIrichtlijnen Infectieziektebestrijding en de Landelijke Richtlijn
Prikaccidenten. Deze richtlijnen zijn te vinden zijn op de website van het
Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (Rivm) www.rivm.nl.
Algemene preventieve maatregelen zoals vaccinatie en bron- en
contactopsporing door de GGD’en zijn taken op het gebied van de
collectieve preventie en vallen buiten het bereik van de Zvw. Het is dus
niet mogelijk door de Nza vastgestelde prestaties te declareren voor
collectieve preventie.
De tariefbeschikking treft u tot slot aan in de bijlage en kunt u terug
vinden op de website van de NZa www.nza.nl. Wij vertrouwen er op dat
u uw achterban informeert over de inhoud van deze circulaire. Eventuele
vragen naar aanleiding van de tariefbeschikking en/of deze circulaire
kunt u richten aan vragencure@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
de Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure

