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Beste contactpersoon,
Dit is de eerste nieuwsbrief modelovereenkomsten voor het polisjaar
2019. In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de hierboven
genoemde zaken.
Toetsingskader 2019.
Op basis van de verwachte pakketwijzigingen is het toetsingskader
Modelovereenkomsten voor 2019 niet aangepast. Wel zijn enkele kleine
wijzigingen opgenomen ten aanzien van het Zvw-PGB. U ontvangt bij
deze nieuwsbrief een aangepast toetsingskader Modelovereenkomsten
2019.
Conceptbesluit wijziging van het Besluit zorgverzekering in
verband met het zorgpakket Zvw 2019.
Dit conceptbesluit is op vrijdag 2 juni bij de Tweede Kamer
voorgehangen. In het conceptbesluit zijn de voorgenomen wijzigingen
van het basispakket in het Besluit Zorgverzekeringswet opgenomen met
ingang van 1 januari 2019 (Bijlage X). Het Bzv wordt gewijzigd vanwege:
Gesuperviseerde oefentherapie bij Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) wordt met ingang van 1 januari 2019 voor
verzekerden van 18 jaar of ouder vanaf de eerste behandeling in het
basispakket op genomen. Deze behandeling wordt momenteel vanaf
de 21e behandeling vergoed vanuit de Zvw;
Uitbreiding aanspraak ziekenvervoer. Vervoer ten behoeve van
consulten, (na)controles en (bloed)onderzoek wordt per 1 januari
2019 vergoed;
Vitaminen, mineralen en paracetamol. Per 1 januari 2019 zullen
vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor een gelijkwaardig of
nagenoeg gelijkwaardig alternatief bestaat in de vrije verkoop niet
meer worden vergoed vanuit het basispakket.
Nieuwe zaaknummers polisjaar 2019.
Hieronder hebben wij de nieuwe zaaknummers opgenomen die u dient te
vermelden bij een verzoek om een bestuurlijk rechtsoordeel. Wij
verzoeken u dit nummer in de onderwerpregel van iedere email te
vermelden. Indien u schriftelijk stukken toezendt kunt u dit zaaknummer
als kenmerk vermelden. Indien u dit nummer niet vermeldt bestaat het
risico dat uw verzoek onjuist wordt geregistreerd.

Zaaknummer Zorgverzekeraar
292982
292984
292986
292987
292988
292991

CZ
Iptiq
VGZ
Menzis
ASR
Eno

292993 ONVZ

292992 DSW

Kenmerk

292994 Zorg en zekerheid
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292996 Zilveren Kruis
293002 Interpolis
293003 De Friesland

2 van 2

Zvw PGB
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor uw reglement Zvw PGB. Wij
hebben dit voorjaar alle reglementen Zvw PGB integraal beoordeeld.
Daaruit is gebleken dat de NZa bij de beoordeling vorig jaar in een aantal
gevallen de reglementen te dwingend heeft beoordeeld. De eisen voor
toewijzing en de weigeringsgronden zijn op grond van artikel 13a lid 5
Zvw dwingendrechtelijk geregeld. Ten aanzien van de inhoud van de
zorg waarvoor een PGB wordt gegeven kunnen ook regels worden
gesteld. Waar die niet worden gesteld is het aan de zorgverzekeraar zelf
om hierover al dan niet nadere regels in het reglement op te nemen.
Voor de specifieke wijzigingen verwijzen wij naar het toetsingskader
2018.
Voor de uitvoering van de Zvw-pgb zijn tussen per Saldo, ZN en VWS
een aantal bestuurlijke afspraken gemaakt. De looptijd van deze
afspraken is januari 2017 tot en met december 2018. In het
onderhandelingsakkoord wijkverpleging 2019-2022 is besloten dat op dit
akkoord wordt voortgebouwd.
Correspondentie
Bezoekadres:
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Postadres:
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017
3502 GA Utrecht.
E-mail: info@nza.nl
Website: www.nza.nl
Met vriendelijke groet,
Drs. J. van Hijum
Coördinator proces modelovereenkomsten
Directie Toezicht en Handhaving
Telefoon: (030) 29 68 158
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