
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste <Voornaam>, hierbij ontvang je een vierde bericht over de activiteiten rond  

COVID-19 van de beroepsbelangencommissie. 

 

VERDERE VERRUIMING VERSOEPELING NZa REGELGEVING  

 

In navolging op het eerder verzonden bericht (zie onderstaand), heeft de NZa de regelgeving verder 

versoepeld vanwege het COVID-19 virus. 

Zorgaanbieders mogen tijdelijk polikliniekbezoeken registeren die in de thuissituatie plaatsvinden. 

Daarnaast vervalt tijdelijk de eis voor het face-to-face contact voor het multidisciplinair consult. Deze 

versoepeling van de regelgeving geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.  

 

Meer informatie vindt u op de website: https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/verdere-

versoepeling-nza-regels en op de website van de NZa: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-

specialistische-zorg  

 

18 maart 2020 

 

In verband met het COVID-19 virus, versoepelt de NZa tijdelijk de regelgeving in de medisch 

specialistische zorg.  

De huidige NZa regelgeving bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als 

gevolg van de uitbraak van het COVID-19-virus kan belemmeren. Het gaat hierbij om de registratie-

voorschriften van zorgactiviteiten met betrekking tot een polikliniekbezoek, een eerste polikliniek-

bezoek en een herhaalpolikliniekbezoek.  

De NZa wil eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegenemen, en verruimt daarom 

tijdelijk de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door de beperkende voorwaarden 

hiervoor in alle zorgsectoren buiten werking te stellen.  

Dit betekent concreet dat voor eerste polikliniekbezoeken die telefonisch of schriftelijk plaatsvinden 

de zorgactiviteit ‘eerste polikliniekbezoek’ geregistreerd kan worden.  

Voor een screen-to-screen consult als eerste contact wordt zoals gebruikelijk ZA-code 190161 

vastgelegd. De maatregel geldt ook indien de beroepsbeoefenaar op afstand contact heeft met een 

vertegenwoordiger van de patiënt.  

Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke 

richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
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niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden 

gehanteerd. 

Het bericht van de NZa is te lezen via deze link: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-

specialistische-zorg 

   

 HOUD UW MAILBOX IN DE GATEN VOOR MEER NIEUWS  
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