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Vaststelling beleidsregel eerstelijns diagnostiek

3 oktober 2012

Geachte heer, mevrouw,
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in
zijn vergadering van 25 september 2012 de beleidsregel BR/CU - 2079
“Eerstelijnsdiagnostiek” met ingangsdatum 1 januari 2013 vastgesteld.
Ter toelichting merken wij het volgende op.
De NZa heeft aan het einde van het jaar 2011 een advies uitgebracht
over het versterken van de functie eerstelijnsdiagnostiek (ELD).
Hieronder wordt alle diagnostiek verstaan die wordt verricht op aanvraag
van eerstelijns zorgverleners. Het advies richt zich op een herziening van
de bekostigingssystematiek waarbij gekeken wordt naar een inrichting in
lijn met de functionele inrichting van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het
advies bestaat uit vier onderdelen. Eén van de onderdelen is het advies
een functiegericht prestatiemodel met integrale tarieven tot stand te
brengen. Door de verantwoordelijkheid voor het totale proces van ELD
bij de zorgaanbieder te beleggen, wordt samenwerking in de keten
gestimuleerd.
Ondanks het feit dat vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) nog geen reactie op het advies is ontvangen, is de NZa
op grond van haar wettelijke taken in 2012 gestart met een gedeeltelijke
implementatie van het advies. De NZa heeft in overleg met het veld
gewerkt aan het tot stand brengen van een generieke ingedikte
prestatielijst voor eerstelijnsdiagnostiek. In de huidige situatie zijn
immers nog veel prestaties die gezien kunnen worden als ELD
omschreven per aanbieder. Zo zijn bijvoorbeeld voor huisartsen de ELDprestaties gedefinieerd als M&I-verrichtingen, zijn er specifieke
verloskundige prestaties, maken huisartsenlaboratoria1 gebruik van de
Tarieflijst Instellingen en wordt in ziekenhuizen,
productiesamenwerkings-verbanden en ZBC’s gewerkt met prestaties
van de lijst met overige zorgproducten medisch specialistische zorg.

1

In het veld is de term Eerstelijns Diagnostisch Centrum (EDC) of Medisch Diagnostisch
Centrum (MDC) gebruikelijk, maar omdat wet-en regelgeving de term
huisartsenlaboratorium gebruikt, wordt deze term ook in deze circulaire gebruikt.

De nu vastgestelde generieke beleidsregel voor eerstelijnsdiagnostiek
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vormt een belangrijke stap op weg naar een versterkte functie
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eerstelijnsdiagnostiek. De beleidsregel maakt immers inzichtelijk welke
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prestatieomschrijvingen onder eerstelijnsdiagnostiek vallen en de functie
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wordt op deze manier beter in kaart gebracht. De prestaties kunnen
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daarmee door alle zorgaanbieders gedeclareerd worden die
eerstelijnsdiagnostiek kunnen leveren.
De beleidsregel ELD is opgebouwd uit bestaande prestaties die
momenteel nog in verschillende beleidsregels staan. Deze beleidsregels
zullen worden aangepast, in de zin dat de prestaties die op de
beleidsregel ELD staan van de huidige beleidsregels per 2013
verdwijnen. De beleidsregel ‘Tarieflijst instellingen 2012’ wordt met
ingang van 1 januari beëindigd. De beleidsregels ‘Huisartsenzorg – M&I
verrichtingen’ en ‘Verloskunde’ blijven nog in stand voor prestaties die
niet als ELD worden aangemerkt, maar worden wel geschoond voor wat
betreft de prestaties die als ELD aangemerkt zijn. Prestaties
eerstelijnsdiagnostiek op de lijst met overige zorgproducten van de
beleidsregel ‘Tarieven en prestaties medisch specialistische zorg’ worden
in stand gehouden. De overige zorgproducten die ook aangemerkt
worden als ELD op grond van de beleidsregel ‘Eerstelijnsdiagnostiek’
worden gekopieerd van de lijst overige zorgproducten naar de
prestatielijst ELD. Het kan dus zijn dat sommige prestaties zowel op de
prestatielijst ELD als de lijst voor overige zorgproducten staan.
Prestaties van de Tarieflijst Instellingen 2012 die niet op de beleidsregel
ELD terecht zijn gekomen, zijn wel te vinden op de lijst overige
zorgproducten medisch specialistische zorg. Voorheen bestond enige
onduidelijkheid of huisartsenlaboratoria overige zorgproducten mochten
declareren op basis van de beleidsregel ‘Tarieven en prestaties medisch
specialistische zorg’ en de daarbij behorende tariefbeschikking DOT.
Deze beleidsregel en tariefbeschikking zijn echter ook functioneel
omschreven, zodat iedere zorgaanbieder die medisch specialistische zorg
levert, prestaties kan declareren op basis van deze beleidsregel
De NZa heeft geen bevoegdheid de tariefsoorten te wijzigen. Hiervoor is
een aanwijzing van VWS benodigd. Voor bijna alle prestaties gelden
maximumtarieven. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. De in het
kader van Modernisering en Innovatie (M&I) in rekening te brengen
prestaties, verricht door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren
zoals huisartsen die bieden, kennen momenteel vrije tarieven. Voor
huisartsenlaboratoria gelden voor de prestaties die in 2012 op basis van
de beleidsregel ‘Tarieflijst instellingen 2012’ worden gedeclareerd vaste
tarieven. In geval van prestaties die niet voorkomen op de Tarieflijst
Instellingen 2012, maar wel op de beleidsregel ELD staan, zullen voor de
huisartsenlaboratoria maximum tarieven gaan gelden, zoals voor de
overige zorgaanbieders. Immers deze zorg kent momenteel ook
maximumtarieven omdat ze op de lijst overige zorgproducten medisch
specialistische zorg staan.

De prestatielijst voor eerstelijnsdiagnostiek is een dynamische lijst. Dit
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betekent dat er aan de lijst prestaties kunnen worden toegevoegd of
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geschrapt als uit de praktijk blijkt dat dit nodig is.
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Bij de beleidsregel ELD horen twee bijlagen. Bijlage 1 is de lijst met alle
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prestaties die onder ELD geschaard worden met eventuele nadere
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voorwaarden eraan gekoppeld. Doel van deze bijlage is om een overzicht
te geven waarin alle prestatiecodes op een rij staan met een
omschrijving en welke tariefsoort geldt voor de huisartsenlaboratoria
erachter.
Bijlage 2 bij de beleidsregel is in feite de onderbouwing van de
prestatielijst ELD zoals in bijlage 1 is opgenomen. Bijlage 2 geeft het
resultaat weer van wat uit de klankbordgroep ELD naar voren is
gekomen. Hierin zijn alle aanvragen voor diagnostiek opgenomen die
vanuit de eerstelijn gedaan worden. Aan de aanvragen zijn één of
meerdere prestatiecodes gekoppeld. Uiteindelijk worden deze codes
gedeclareerd. Bijvoorbeeld: een huisarts vraagt een voedsel
allergeenscreeningstest aan. Het laboratorium wat deze aanvraag
ontvangt voert vervolgens 072602 ´Allergenen, (Specifiek IgE Antistof
tegen, RAST)´ en/of 072603 ´Allergenen, screening op inhalatieallergie´ uit en declareert deze prestatie(s).
Door de prestatielijst op deze manier op te bouwen wordt inzichtelijk
gemaakt hoe een aanvraag zich vertaalt in de uit te voeren diagnostiek.
Ook krijgt door deze opbouw het probleemgericht aanvragen door de
huisarts een prominente plek. Hiervoor hebben betrokken
brancheverenigingen een richtlijn opgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat
minder onnodige diagnostiek wordt gedaan dan wanneer de huisarts
losse testen aanvraagt. De opzet van het probleemgericht aanvragen is
gebaseerd op de LESA-standaard2.
Ten slotte wijzen wij erop dat het begrip 'prestatie' in de Wmg een
andere betekenis heeft dan in de Zvw. Dat heeft tot gevolg dat een
prestatie eerstelijnsdiagnostiek zoals opgenomen in de generieke lijst
niet zondermeer voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking
komt. Dat is alleen het geval als die prestatie ook voldoet aan de criteria
van de Zvw.
(Eerstelijns)diagnostiek is geen apart omschreven prestatie in de Zvw.
Diagnostiek (waar die ook plaatsvindt) valt in haar geheel onder
'geneeskundige zorg', zoals omschreven in artikel 2.4 Besluit
zorgverzekering. Ook al behoort 'diagnostiek' tot de te verzekeren
prestaties, dan nog kan deze niet altijd (ook) in de eerste lijn ingezet
worden ten laste van de basisverzekering. Dit hangt o.a. af van de soort
diagnostiek en de kwalificaties van de zorgaanbieder om de uitkomsten
te interpreteren en de bijbehorende behandeling of verwijzing te
bepalen. Per saldo gaat het erom dat diagnostiek klinisch nuttig moet
zijn, wil deze behoren tot het basispakket Zvw3.

2

LESA staat voor Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak. Deze standaard is
opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse vereniging
voor Medische Microbiologie, de SAN Centra voor Medische diagnostiek en de
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde.
3
Zie in dit verband het CVZ-rapport Medische tests van 20 januari 2011, Publicatienr.
293.

De vastgestelde beleidsregel en bijlagen, en de daaruit voortvloeiende
tariefbeschikking kunt u vinden op de website van de NZa (www.nza.nl).
Over het aanpassen van de overige beleidsregels wordt u nog voor 1
januari 2013 geïnformeerd.
Wij vertrouwen erop dat de LHV en KNOV hun achterban informeren over
de inhoud van dit schrijven.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure
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