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Maximumtarieven voor extramurale dieetadvisering met ingang van 1 januari 2008

4 februari 2008

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij sturen wij u de tariefbeschikking (met ingangsdatum 1 januari
2008) inzake de maximumtarieven voor extramurale dieetadvisering. De
tariefbeschikking gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 in.
Met betrekking tot het tarief voor vrijgevestigde diëtisten geldt het
volgende met ingang van 1 januari 2008: Door het feit dat de te
declareren tarieven hoger lagen voordat de diëtisten zich moesten
houden aan de maximumtarieven van de NZa is er ten tijde van de
invoering een overgangsregeling vastgesteld met een duur van twee
jaar. Per 1 januari 2008 loopt deze overgangsregeling af. Het
maximumtarief per reguliere behandeling per kwartier bedraagt per
1 januari 2008 hierdoor € 14,20. De overige tarieven zijn
overeenkomstig de beleidsregels vastgesteld.
In gevolge van artikel 2 van de beleidsregel ‘tariefstructuur extramurale
dieetadvisering’ (CI-960 / CA-167) is het maximumtarief voor de
extramurale dieetadvisering gelijk gesteld aan het maximumtarief voor
de vrijgevestigde dieetadvisering.
Voor de instellingen die DBC’s declareren geldt dat de tarieven voor de
prestaties 290164, 290165 en 290166 zoals opgenomen in de DBC
Tarieven Tabel (v20071201) komen te vervallen met de publicatie van
deze tariefbeschikking. Materieel heeft dit geen gevolgen voor de
zorgaanbieders.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. L.M. Hoppen,
directeur Zorgmarkten Cure

Bijlage(n):
- tariefbeschikking met toelichting
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