Beoordeling Modelovereenkomsten
Nieuwsbrief nr. 1 Polisjaar 2023

Datum: 13 juli 2022
Inhoud nieuwsbrief:
-

Toetsingskader 2023 (bijlage 1 en 2);
Conceptwijzigingen van het basispakket Zvw 2023 (bijlage 3);
Nieuwe zaaknummers voor polisjaar 2023;

Beste contactpersoon,
Dit is de eerste nieuwsbrief modelovereenkomsten voor het polisjaar
2023. In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de hierboven
genoemde zaken.
Toetsingskader 2023.
U ontvangt bij deze nieuwsbrief een aangepast toetsingskader
Modelovereenkomsten 2023. Op basis van de verwachte
pakketwijzigingen is het toetsingskader Modelovereenkomsten voor 2023
niet aangepast. Wel zijn enkele kleine wijzigingen opgenomen.
Kamerbrief wijzigingen basispakket zvw 2023 (bijlage 3).
De stukken zijn op 20 mei 2022 naar de kamer gezonden. In de stukken
zijn de voorgenomen wijzigingen van het basispakket met ingang van 1
januari 2023 opgenomen. De belangrijkste wijzigingen voor 2023 zijn:
het verwijderen van de combinatietest uit het basispakket;
het uitzonderen van de NIPT met medische indicatie van het
verplicht eigen risico;
Verlenging paramedische herstelzorg na Covid-19 tot 1 augustus
2023;
Pakketadvies Vitamine D bevattende geneesmiddelen;
Trajecten Voorwaardelijke Toelating.
Nieuwe zaaknummers polisjaar 2023.
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
430370
430382
430371
430374
430372

ASR
CZ
DSW
Eno
Eucare

430380 Menzis
430375
430377
430383
430376

ONVZ
VGZ
Zilveren Kruis
Zorg en zekerheid

Correspondentie
Bezoekadres:
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41

3584 BX Utrecht

Kenmerk

Postadres:
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017
3502 GA Utrecht.
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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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