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Aanpassing beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijnszorg

20 november 2008

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij u informeren over het besluit van de NZa voor
aanpassingen in de Beleidsregel ‘samenwerking ten behoeve van
geïntegreerde eerstelijnszorgproducten’.
Deze beleidsregel was geldig tot 1 januari 2009. De geldigheidsduur is
met een jaar verlengd tot 1 januari 2010. De redenen hiervoor zijn:
•

De beleidsregel hangt samen en kent overlap met andere
bekostigingssystematieken, zoals de Beleidsregels ‘innovatie ten
behoeve van nieuwe zorgprestaties’ en ‘de reguliere bekostiging van
huisartsenzorg’. Hierdoor is het niet zinvol de beleidsregel te
vervangen voor een nieuwe beleidsregel. Een nieuwe systematiek
vraagt om bredere aanpak.

•

VWS is voornemens de NZa een visie op de functionele bekostiging
eerstelijnszorg te vragen. De NZa vindt het daarom zinvol eerst deze
visie te formuleren en op basis daarvan een bekostigingssystematiek
uit te werken in een beleidsregel.

De aangepaste beleidsregel (CV-7000-3.0.-2) is bijgesloten in bijlage 1
en treedt per 1 januari 2009 in werking.
De volgende nieuwe prestatiebeschrijvingbeschikkingen zijn opgesteld op
basis waarvan de marktpartijen kunnen declareren (zie bijlage 2 en 3):
•
Module geïntegreerde eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden
die een rechtspersoonlijkheid bezitten (7000-1900-09-1)
•
Module geïntegreerde eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden
die geen rechtspersoonlijkheid bezitten (7100-1900-09-1)

Voor verdere informatie van de beleidsregel verwijs ik u naar de NZawebsite*.
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Wij willen u vragen uw leden of contractpartners hiervan op de hoogte
te stellen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder
directeur a.i. Zorgmarkten Cure

*http://www.nza.nl/dossier/geintegreerde_eerstelijnszorg/intro_geint.eerstelijnszorg
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