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Aanpassing beleidsregel en tariefbeschikking Eerstelijnsdiagnostiek 19 december 2012 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Eind september heeft de NZa de beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek met 

kenmerk (BR/CU-2079) vastgesteld. Deze beleidsregel is in nauwe 

samenwerking met het veld tot stand gekomen. Na het publiceren van 

de beleidsregel is gebleken dat er een aantal onjuistheden in de bijlagen 

bij de beleidsregel waren geslopen. Met deze circulaire wil de NZa u hier 

over informeren. 

 

In de vastgestelde beleidsregel waren een aantal prestatieomschrijvingen 

niet juist en waren een aantal codes dubbel opgenomen in bijlage 2 bij 

de beleidsregel. Daarnaast was de M&I-module Teledermatologie 

(13009) per abuis niet opgenomen in de bijlagen bij de beleidsregel. 

 

Bovenstaande correcties zijn verwerkt in de nieuwe beleidsregel 

'Eerstelijnsdiagnostiek' met kenmerk BR/CU-2095. De beleidsregel met 

kenmerk BR/CU-2079 wordt ingetrokken1. 

 

Door het vaststellen van de nieuwe beleidsregel moet er ook een nieuwe 

tariefbeschikking vastgesteld worden. De tariefbeschikking met kenmerk 

TB/CU-7041-02 vervangt de tariefbeschikking met kenmerk TB/CU-

7041-01. Hierbij wordt opgemerkt dat het toevoegen van 

Teledermatologie en de aanpassingen van de omschrijvingen verder 

geen gevolgen heeft voor de tariefbeschikking. De tarieven op de tweede 

tariefbeschikking zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eerste 

tariefbeschikking.  

 

  

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

vervangen door de nieuwe beleidsregel met kenmerk BR/CU-2095. 



 

 

Kenmerk 

 CI/12/102C  

Pagina 

2 van 2 

De vastgestelde beleidsregel en bijlagen, en de daaruit voortvloeiende  

tariefbeschikking (inclusief de Excel-versie van de bijlage bij de 

tariefbeschikking) kunt u vinden op de website van de NZa 

(www.nza.nl). 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Zorgautoriteit, 

 

 

 

 

drs. C.A.H. ten Damme RA 

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg 

    

    

 

 


