
 

 

BELEIDSREGEL BR/CU – 2095 
 

EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK 

 

Kenmerk 

BR/CU-2095 

 

 

Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet 

marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen 

van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te 

stellen. 

 

Ingevolge artikel 52, sub e, Wmg, worden de tarieven en 

prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien, 

ambtshalve door de NZa vastgesteld. 

 

 

1. Reikwijdte 

 

Deze beleidsregel is van toepassing op geneeskundige zorg als 

omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor zover 

dit diagnostische onderzoeken door of in opdracht van een eerstelijns 

zorgverlener betreft. 

 

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is 

deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op 

het terrein van eerstelijnsdiagnostiek door of onder verantwoordelijkheid 

van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 3, dan wel artikel 34, van 

de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). 

 

 

2. Doel van de beleidsregel 

 

Het doel van deze beleidsregel is het inzichtelijk maken van 

prestatiebeschrijvingen op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek. 

 

 

3. Begripsbepalingen 

 

3.1 Eerstelijnsdiagnostiek 

Diagnostisch onderzoek dat verricht wordt op verzoek van een eerstelijns 

zorgverlener. 

 

3.2 Eerstelijns zorgverlener 

Een (BIG-geregistreerde) eerstelijns zorgaanbieder. 

 

3.3 M&I 

De in het kader van Modernisering en Innovatie (M&I) in rekening te 

brengen verrichtingen zoals bedoeld in de beleidsregel ‘Huisartsenzorg – 

Verrichtingenlijst M&I’. 
  

                                                
1 Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, sub b, nr. 2o, van de Wmg. 
2 Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef, en sub d, van het  
    Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg. 
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4. Prestatiebeschrijvingen 

 

In het kader van deze beleidsregel worden een reeks van 

prestatiebeschrijvingen onderscheiden die in navolgende groepen zijn 

verdeeld: 

 

I. Laboratoriumonderzoek 

a. Probleemgericht aanvragen 

b. Alfabetische volgorde 

 

II. Radiologisch onderzoek 

 

III. Functieonderzoek  

Het overzicht van alle te onderscheiden prestaties eerstelijnsdiagnostiek, 

inclusief eventueel aanvullende voorwaarden, treft u aan in de bijlage 1 

bij deze beleidsregel. Een verdere uitwerking van de indeling in groepen 

treft u aan in bijlage 2. 

 

 

5. Totstandkoming tarieven en tariefsoorten 

 

5.1. Totstandkoming tarieven 

 

Tenzij anders aangegeven in onderstaande paragrafen, is een tarief voor 

prestaties eerstelijnsdiagnostiek opgebouwd uit één of twee 

componenten: het kostenbedrag en/of één of meerdere 

honorariumbedrag(en). 

 

De kostenbedragen van de prestaties eerstelijnsdiagnostiek (zowel de 

prestaties afkomstig van de tarief lijst instellingen als de prestaties 

afkomstig van de OVP-lijst) zijn gebaseerd op de kostentarieven 2004 

(prijspeil 2003) en worden jaarlijks geïndexeerd. 

 

De honorariumbedragen voor prestaties eerstelijnsdiagnostiek worden op 

identieke wijze als de honorariumbedragen voor DBC-zorgproducten 

bepaald, dit voor zover een separaat honorariumcomponent deel uit 

maakt van het product. De wijze waarop de honorariumbedragen voor 

DBC-zorgproducten worden bepaald, is opgenomen in de Beleidsregel 

‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg´. 

 

Voor de M&I-prestaties worden geen tarieven vastgesteld, aangezien 

deze prestaties vrije tarieven kennen. 

 

5.2. Prestaties met een afwijkende totstandkoming van 

tarieven 

 

5.2.1. Algemene termijn echo/specifieke diagnose echo 

 

A: Begripsbepalingen en onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw 

 

Rekeninkomen 

Het aandeel van het normatief bepaalde inkomen van een verloskundige 

in het (maximum)tarief, dat aanbieders van verloskundige zorg in 

rekening mogen brengen. 

Het rekeninkomen bedraagt € 1.745 (definitief niveau 2011). In de 

berekening van het rekeninkomen voor de echo wordt uitgegaan van het 

inkomensbestanddeel van het maximumtarief per bevalling, 261 

werkbare dagen van 8 uur en 15 minuten meerwerk van de 
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verloskundige per echo en 172 echo's per verloskundige (143 eerste 

echo's en 29 tweede en volgende echo's). 

 

Rekenkosten 

Het aandeel van het normatief bepaalde praktijkkosten van een 

verloskundige in het (maximum)tarief, dat aanbieders van verloskundige 

zorg in rekening mogen brengen. 

De rekenkosten bedraagt € 3.930 (definitief niveau 2011). In de 

berekening van de rekenkosten voor de echo (investeringskosten en de 

materiaalkosten) is uitgegaan van één echoapparaat per 2,5 

verloskundigen. 

 

Rekenomzet 

De som van het rekeninkomen en de rekenkosten. 

 

Rekennorm  

Begripsaanduiding voor een normatief bepaald aantal abonnementen per 

jaar. 

De rekennorm bedraagt 143 abonnementen per jaar. 

 

B: Totstandkoming (maximum)tarieven 

 

Het maximumtarief voor een algemene termijnen echoscopisch 

onderzoek is de uitkomst van de rekenomzet (rekeninkomen + 

rekenkosten) gedeeld door de rekennorm. 

 

Het maximumtarief voor een specifieke diagnose echo in het geval van 

groeistagnatie, bloedverlies, uitwendige versie bij stuitligging, ligging en 

placentacontrole is de uitkomst van het maximumtarief voor een 

algemene termijnen echo gedeeld door factor 1,2. 

 

5.2.2. Prenatale screening Nuchal Translucency-meting (NT-

meting) 

 

A: Begripsbepalingen en onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw 

 

Praktijkkostenbestanddeel 

Het aandeel van de normatief bepaalde praktijkkosten van een 

verloskundige in het (maximum)tarief, dat aanbieders van verloskundige 

zorg in rekening mogen brengen. 

Het praktijkkostenbestanddeel van het tarief bedraagt € 203.713 

(definitief niveau 2011). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit 

de volgende elementen: 

− personeelskosten € 126.483 

− overige kosten € 77.230 

 

Rekennorm  

Begripsaanduiding voor een normatief bepaald aantal verrichtingen per 

jaar. 

De rekennorm bedraagt 375 verrichtingen per jaar. 

 

B: Totstandkoming (maximum)tarieven 

 

Het maximumtarief voor de NT-meting bij eenlingen én bij het eerste 

kind van een meerlingenzwangerschap is de uitkomst van 17% maal het 

praktijkkostenbestanddeel gedeeld door de rekennorm opgehoogd met 

de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van een serumtest. De 

‘kosten serumtest’ betreft een vast maximumbedrag van € 58,25 

(definitief niveau 2011) dat jaarlijks wordt geïndexeerd volgens de 
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jaarlijkse aanpassingssystematiek van het praktijkkostenbestanddeel 

(OVA). 

Het maximumtarief voor de NT-meting bij elk volgend kind van een 

meerlingenzwangerschap is de uitkomst van 17% maal het praktijk-

kostenbestanddeel gedeeld door de rekennorm. 

 

5.2.3. Prenatale screening Structureel Echoscopisch Onderzoek 

(SEO) 

 

A: Begripsbepalingen en onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw 

 

Praktijkkostenbestanddeel 

Het aandeel van de normatief bepaalde praktijkkosten van een 

verloskundige in het (maximum)tarief, dat aanbieders van verloskundige 

zorg in rekening mogen brengen.  

Het praktijkkostenbestanddeel van het tarief bedraagt € 203.713 

(definitief niveau 2011). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit 

de volgende elementen: 

- personeelskosten € 126.483 

- overige kosten € 77.230 

 

Rekennorm  

Begripsaanduiding voor een normatief bepaald aantal verrichtingen per 

jaar. 

De rekennorm bedraagt 1.275 verrichtingen per jaar. 

 

In het tarief voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) is 

tevens een toeslag verrekend voor de kosten die gemoeid zijn met het 

houden van toezicht op de door de zorgaanbieders geleverde kwaliteit bij 

het verrichten van prestaties prenatale screening. Het toezicht wordt 

uitgevoerd door de Regionale Centra voor Prenatale Screening (RCPS). 

De kosten RCPS bedragen € 2.704.394. De rekennorm bedraagt 152.168 

verrichtingen. 

 

B: Totstandkoming (maximum)tarieven 

 

Het maximumtarief voor het SEO bij eenlingen én bij het eerste kind van 

een meerlingenzwangerschap is de uitkomst van 83% maal het 

praktijkkostenbestanddeel gedeeld door de rekennorm opgehoogd met 

de coördinatiekosten die gemoeid zijn met het uitoefenen van het 

toezicht op de geleverde kwaliteit door Regionale Centra Prenatale 

Screening. De ‘coördinatiekosten’ betreffen een vast maximumbedrag 

van € 17,77 (definitief niveau 2011) dat jaarlijks wordt geïndexeerd 

volgens de jaarlijkse aanpassingssystematiek van het 

praktijkkostenbestanddeel (CEP). 

 

Het maximumtarief voor het SEO bij elk volgend kind van een 

meerlingenzwangerschap is de uitkomst van 83% maal het 

praktijkkostenbestanddeel gedeeld door de rekennorm. 

 

5.3. Tariefsoorten 

 

Bij een prestatie kan er sprake zijn van verschillende tariefsoorten per 

zorgaanbieder. Bij prestaties die onder deze beleidsregel vallen, kan er 

sprake zijn van een vrij, vast of maximum tarief. De tariefsoorten voor 

de prestaties in deze beleidsregel zijn gebaseerd op de tariefsoorten die 

gehanteerd worden in de volgende beleidsregels: 

− Beleidsregel ‘Huisartsenzorg – Verrichtingenlijst M&I’  

(BR/CU – 7046) 

− Beleidsregel ‘Verloskunde’ (BR-CU-7060) 
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− Beleidsregel ‘Tarieflijst Instellingen 2012’ (BR/CU – 2073) 

− Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’ 

(BR/CU – 2076) 

 

In onderstaande tabel wordt uitgewerkt welke tariefsoorten gelden bij 

welke prestaties en categorie zorgaanbieders. Hierbij moet onderscheid 

worden gemaakt tussen de M&I verrichtingen en de overige prestaties 

eerstelijnsdiagnostiek. 

 

Categorie 

zorgaanbieders 

M&I verrichtingen3 Overige prestaties 

Huisartsenlaboratoria Vrij tarief Vast of maximum 

tarief4 

Overige zorgaanbieders5 Vrij tarief Maximum tarief 

 

De individuele prestaties inclusief verrichtingencodes zijn te vinden in 

bijlage 1 bij de beleidsregel eerstelijnsdiagnostiek. In bijlage 1 is voor de 

huisartsenlaboratoria aangegeven welke van de ‘Overige prestaties’ 

vaste en welke maximum tarieven hebben. 

 

 

6. Beëindiging en aanpassing beleidsregels 

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de 

volgende beleidsregel beëindigd: 

− Beleidsregel ‘Tarieflijst Instellingen 2012 (BR/CU-2073)’ 

 

De volgende beleidsregel wordt voor de prestaties eerstelijnsdiagnostiek 

geschoond: 

− Beleidsregel ‘Huisartsenzorg – Verrichtingenlijst M&I’ (BR/CU – 

7046) 

− Beleidsregel ‘Verloskunde’ (BR-CU-7060) 

 

De beleidsregel ‘Tarieflijst Instellingen 2012’ met kenmerk BR/CU-2073 

blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag 

vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode 

waarvoor die beleidsregel gold. 

 

De beleidsregel ‘Eerstelijnsdiagnostiek’ met kenmerk BR/CU-2079 wordt 

ingetrokken.6 
  

                                                
3 De verrichtingen M&I geleverd aan verzekerden (of gemoedsbezwaarden) kunnen alleen in 
rekening worden gebracht indien hiervoor een overeenkomst met de zorgverzekeraar (of 

gemoedsbezwaarde) is overeengekomen. Voor hulp in het kader van de verrichtingenlijst M&I 

kunnen naast de daarvoor vastgestelde verrichtingen geen andere verrichtingen in rekening 

worden gebracht. 
4 Tot en met 2012 waren de prestaties voor begrotingsgefinancierde huisartsenlaboratoria 

opgenomen in de Tarieflijst Instellingen, met vaste tarieven. Voor de prestaties die van 

oorsprong opgenomen waren op de Tarieflijst Instellingen gelden vaste tarieven voor 

huisartsenlaboratoria. Voor prestaties die niet opgenomen waren op de Tarieflijst Instellingen 

gelden maximumtarieven voor de huisartsenlaboratoria (met uitzondering van de M&I’s). 

5 Naast huisartsenlaboratoria kunnen ook diverse overige zorgaanbieders 

eerstelijnsdiagnostiek uitvoeren, zoals huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen en 

zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). 

6 De beleidsregel BR/CU-2079 is wel gepubliceerd, maar voor inwerkingtreding vervangen 

door deze beleidsregel. 
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7. Inwerkingtreding en citeerregel 

 
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013. Ingevolge artikel 
20, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wmg zal van de vaststelling 

van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant. 

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel 

Eerstelijnsdiagnostiek’. 
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Toelichting 

 

Algemeen 

Eind 2011 heeft de NZa advies uitgebracht over het versterken van de 

functie eerstelijnsdiagnostiek (ELD). Hieronder verstaat zij alle 

diagnostiek 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).  

 

Een generieke beleidsregel voor eerstelijnsdiagnostiek vormt een 

belangrijke stap op weg naar een versterkte functie 

eerstelijnsdiagnostiek. De beleidsregel maakt inzichtelijk welke prestatie 

omschrijvingen onder eerstelijnsdiagnostiek vallen en de functie wordt 

op deze manier beter in kaart gebracht. De beleidsregel biedt daarmee 

een basis aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders om in onderhandeling 

te gaan over de eerstelijnsdiagnostiek. Ook vormt de beleidsregel een 

stap richting een gelijk speelveld tussen de aanbieders van 

eerstelijnsdiagnostiek en het stimuleren van substitutie van zorg naar de 

meest doelmatige zorg.  

 

Vanaf de publicatie van de beleidsregel kunnen partijen ervaring opdoen 

met de lijst. Dit kan aanleiding geven tot het aanbrengen van wijzigingen 

in 2013. De prestatielijst voor eerstelijnsdiagnostiek is een dynamische 

lijst. Dit betekent dat er nog prestaties aan de lijst toegevoegd of 

geschrapt kunnen worden als uit de praktijk blijkt dat dit nodig is.  

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel 1. Reikwijdte 

Deze beleidsregel is niet van toepassing op geneeskundige zorg als 

omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor zover 

dit diagnostische onderzoeken in opdracht van een tweedelijns 

zorgverlener betreft. Voor deze prestaties is de beleidsregel Prestaties en 

tarieven medisch specialistische zorg van toepassing. 

 

Artikel 4. Prestatiebeschrijvingen 

De indeling van prestaties is tot stand gekomen na 

klankbordgroepbijeenkomsten met partijen die ELD aanvragen en/of 

leveren. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft een aanzet 

gedaan door in kaart te brengen welke soorten prestaties huisartsen 

aanvragen ten behoeve van ELD. Vervolgens hebben alle 

klankbordgroepleden hier bestaande prestatiecodes aan gekoppeld. 

 

Alle beleidsregels waar ELD-prestaties op stonden zijn functioneel 

omschreven. Dat betekent dat iedere BIG-geregistreerde zorgaanbieder 

die deze zorg kan leveren, onder de reikwijdte van de beleidsregel valt. 

Ook de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’, 

Regeling medisch specialistische zorg en tariefbeschikking DOT zijn 

functioneel omschreven. Daarom kunnen alle zorgaanbieders die 

medisch specialistische zorg leveren zoals medisch specialisten die 

bieden conform de tariefbeschikking DOT ook deze prestaties declareren. 

Hierdoor kunnen overige zorgproducten (OZP’s) die aangemerkt worden 

als ELD gekoppeld worden aan de beleidsregel ELD. 

 

Als een prestatie wordt gedeclareerd die ook op de OZP-lijst staat, 

moeten de voorwaarden van de tariefbeschikking DOT en aanpalende 

regelgeving in acht worden genomen. Voor zorgaanbieders die voorheen 

al op basis van de tariefbeschikking DOT declareerden, gold dit al en dat 

blijft zo. Voor huisartsenlaboratoria gold dit niet voor prestaties die zij 
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declareerden op basis van de Tarieflijst Instellingen, en ook dit blijft zo. 

Voor prestaties die niet voorkwamen op de Tarieflijst Instellingen, maar 

wel voorkomen op de beleidsregel ELD en OZP-lijst, moeten ook door 

huisartsenlaboratoria de voorwaarden van de tariefbeschikking DOT en 

aanpalende regelgeving in acht worden genomen. 

 

Artikel 5. Totstandkoming tarieven en tariefsoorten 

De tarieven en tariefsoorten kennen hun grondslag in verschillende 

beleidsregels van de NZa. In deze beleidsregel heeft de NZa alle 

prestaties die aangemerkt worden als ELD samengevoegd. Voor alle 

prestaties gelden maximumtarieven, met uitzondering van de M&I-

verrichtingen (vrij tarief) en de prestaties die hun oorsprong kennen in 

de beleidsregel ‘Tarieflijst instellingen 2012’. Tot en met 2012 waren de 

prestaties voor huisartsenlaboratoria opgenomen in de Tarieflijst 

Instellingen, met vaste tarieven. Voor huisartsenlaboratoria blijven in 

geval van prestaties op de beleidsregel eerstelijnsdiagnostiek, die 

voorkwamen op de Tarieflijst Instellingen, vaste tarieven gelden. In 

geval van prestaties die wel voorkomen op de beleidsregel 

eerstelijnsdiagnostiek, maar niet voorkwamen op de Tarieflijst 

Instellingen, gelden maximumtarieven. Voor deze prestaties gelden 

vaste tarieven voor begrotingsgefinancierde huisartsenlaboratoria. Voor 

de overige zorgaanbieders gelden ook voor deze prestaties 

maximumtarieven. 

 

Artikel 6. Beëindiging en aanpassing beleidsregels, Overgangsbepaling 

Alle prestaties die op de beleidsregel ‘Tarieflijst instellingen 2012’ waren 

opgenomen, zijn opgenomen op de prestatielijst ELD en/of op de lijst 

met overige zorgproducten medisch specialistische zorg (onderdeel van 

de beleidsregel ´Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg). 

Daarom kan de beleidsregel ‘Tarieflijst instellingen 2012’ beëindigd 

worden. 

 

De prestaties voor trombosediensten en abortusklinieken worden 

verplaatst naar respectievelijk de beleidsregel voor trombosediensten en 

de beleidsregel voor abortusklinieken. Het sluittarief voor de begroting 

van de huisartsenlaboratoria wordt opgenomen op de beleidsregel 

Eerstelijn (laboratorium) onderzoeken voor huisartsenlaboratoria. 

 

De beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’ blijft 

volledig in stand. De overige zorgproducten (behorende bij deze 

beleidsregel) die aangemerkt worden als ELD, zijn gekopieerd naar de 

prestatielijst ELD. Het kan dus voorkomen dat prestaties zowel op de 

prestatielijst ELD als de OZP-lijst staan. 

 

De beleidsregel ‘Huisartsenzorg – Verrichtingenlijst M&I’ kent 

grotendeels prestaties die aangemerkt kunnen worden als ELD. Voor de 

prestaties die niet aangemerkt worden als ELD blijft deze beleidsregel in 

stand. De M&I-prestaties die wel aangemerkt worden als ELD zijn 

overgeheveld naar de prestatielijst ELD. Hetzelfde geldt voor de 

prestaties die voorkwamen op de beleidsregel ‘Verloskunde’. 

 


