TARIEFBESCHIKKING

Eerstelijnsdiagnostiek

Nummer

Datum ingang

Datum beschikking

Datum verzending

TB/CU-7138-01

1 januari 2016

27 november 2015

30 november 2015

Geldig tot

Behandeld door

1 januari 2017

Directie Zorgmarkten Cure

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2
en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
en meer in het bijzonder:
de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en c, 52, aanhef en onder e, 53, en
onder b, van de Wmg
alsmede de beleidsregel:
Eerstelijnsdiagnostiek (BR/CU-2148)
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren als omschreven bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet (Zvw), voor zover dit diagnostische onderzoeken door of in
opdracht van een eerstelijns zorgverlener betreft
aan:
zorgverzekeraars, en
(niet-)verzekerden
de volgende prestaties en bijbehorend tarieven (in euro’s):
de bedragen, vermeld achter de desbetreffende prestaties, zoals omschreven in de bij de
tariefbeschikking TB/CU-2066-011 en tariefbeschikking TB/CU-7130-012 gevoegde
tarievenlijsten, alsmede de M&I verrichtingen zoals omschreven in bijlage 2 van de
beleidsregel Huisartsenzorg – en Multidisciplinaire zorg3, in rekening mogen worden
gebracht.
Overig
De in deze beschikking genoemde tariefbeschikkingen en bijlagen zijn te raadplegen en
te downloaden via de website van de NZa.

Voor de tariefbeschikking DOT zie: www.nza.nl > Beleid en regels > Tarieven en prestaties
> selecteer: ziekenhuiszorg > Instellingen die werken met DBC's > Tarieven, prestaties,
applicaties DBC/DOT > Prestatie- en tariefbeschikking DOT per 1-1-2016.

1

Tariefbeschikking TB/CU-2066-01. is de prestatie- en tariefbeschikking DOT met ingangsdatum 1
januari 2016 tot 1 januari 2017.
2
Tariefbeschikking TB/CU-7130-01 is de tariefbeschikking behorende bij de verloskunde met
ingangsdatum 1 januari 2016.
3
Kenmerk: BR/CU-7144.
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Voor de tariefbeschikking verloskundige zorg zie: www.nza.nl  Beleid en regels 
Tarieven en prestaties  selecteer: vrije beroepsbeoefenaren , Tarieven en prestaties
2016  Tariefbeschikking verloskundige zorg.
Voor de bijlagen zie: www.nza.nl  Beleid en regels  Beleidsregels  selecteer:
huisartsenzorg.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen
Ten aanzien van het hierboven gestelde geldt/gelden de navolgende voorwaarden,
voorschriften en/of beperkingen:
1. Bij het in rekening brengen van prestaties op grond van deze tariefbeschikking
zijn de verplichtingen uit artikel 33 (declaratiebepalingen voor overige
zorgproducten) en artikel 36 (informatieverplichting bij declaratie van overige
zorgproducten) van de regeling ‘Medisch specialistische zorg’ van toepassing.
2. Deze vastgestelde tarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTWheffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het
eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
3. Voor alle prestaties eerstelijnsdiagnostiek gelden maximumtarieven, behalve voor
de verrichtingen in het kader van Modernisering & Innovatie (M&I) gelden vrije
tarieven. Deze prestaties kunnen alleen in rekening worden gebracht indien
hiervoor een overeenkomst met de zorgverzekeraar (of gemoedsbezwaarde) is
overeengekomen. Voor hulp in het kader van M&I kunnen naast de daarvoor
vastgestelde verrichtingen geen andere verrichtingen in rekening worden
gebracht.

Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2016.
Deze beschikking vervangt de Tariefbeschikking Eerstelijnsdiagnostiek, met kenmerk
TB/CU-7102-03.
Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal deze
tariefbeschikking in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Bezwaar en beroep
Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 7:1 lid 1 Awb kan
een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een
bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse
Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de
linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift.
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Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden
ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden
besluit bij te voegen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

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

