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De NZa heeft in 2012 zogenaamde facultatieve prestaties ingevoerd voor alle sectoren in de eerstelijnszorg 

met vrije prijzen. Met deze nieuwe prestatie kunnen zorgaanbieder en verzekeraar eenvoudiger een betaaltitel 

krijgen voor nieuwe behandelingen. 

De NZa heeft voor het aanvragen van een dergelijke facultatieve prestatie een procedure opgesteld. Op grond 

van de goedkeuring door de NZa (met een prestatiebeschikking) kan bij Vektis een prestatiecode aangevraagd 

worden.  

In deze notitie zijn de aanvraagprocedure voor de facultatieve prestatie en de aanvraagprocedure voor 

bijbehorende prestatiecode opgenomen. 

 

1. Aanvraagprocedure facultatieve prestaties 

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor beroepsgroepen die afwijkt van de 

prestatiebeschrijvingen vermeld in de prestatiebeschrijvingbeschikking voor beroepsgroepen, indien ten minste 

één zorgaanbieder en ten minste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere 

verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen. 

 

1. De aanvraag dient: 

− schriftelijk te worden ingediend bij de NZa t.a.v. de 'Projectgroep Innovatie & Facultatieve 

Prestatieaanvragen Cure' 

− door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en; 

− te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen. 

 

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten: 

− een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving 

− een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van de 

beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen voorberoepsgroepen” valt 

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen: 

− voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2; 

− valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de beleidsregel 

„Prestatiebeschrijvingen voor beroepsgroepen‟. 
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Datum: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. juli 2013 

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden 

totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de 

NZa binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen. 

 

Een goedkeuring van een verzoek zal leiden tot de publicatie van een nieuwe prestatiebeschrijvingbeschikking 

voor de betreffende beroepsgroep. 

 

2. Aanvraagprocedure prestatiecode facultatieve prestatie 

Afhangende van de beroepsgroep zal de NZa of Vektis ten behoeve van het declaratieverkeer op basis van 

voornoemde  prestatiebeschrijvingbeschikking voor bevestigde prestatie een prestatiecode vaststellen. Deze 

prestatiecode wordt opgenomen in de prestatiecodelijst van de betreffende beroepsgroep. De 

prestatiecodelijst zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.  

 

Prestatiecodes worden door Vektis uitgegeven conform onderstaande coderanges: 

 

Beroepsgroep  codes van  tot   Prestatiecodelijst 

Fysiotherapie  F1000  F2000  012  - Paramedische hulp  

Oefentherapie  F2000  F3000  012  - Paramedische hulp  

Dieetadvisering  F6000  F7000  012  - Paramedische hulp  

Farmacie  71000  72000  058  - Farmaceutische zorg  

       

Vooruitlopend op de invoering van de Basis GGZ per januari 2014 is in deze procedure geen range voor 

Eerstelijns Psychologische zorg opgenomen. 

 

 

 

  


