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Waarom een  
nieuw NZa.nl? 

Uit onderzoeken met 
gebruikers komt naar voren 
dat onze huidige website 
onduidelijk en verwarrend is. 
 

Lees verder 

Wat verandert 
er? 

De nieuwe website sluit 
beter aan bij de wensen van 
onze bezoekers. 
 
 

Lees verder 

Handig om te  
weten 

Waar kunt u straks op de 
nieuwe website informatie 
vinden? 
 
 

Lees verder 

Wat kunt u nog  
verwachten? 

Wat gaat er nog veranderen 
begin 2018? 
 
 
 

Lees verder 

Binnenkort lanceren we onze nieuwe website op 
www.nza.nl. Dat is altijd even wennen. De 
informatie is misschien niet meer te vinden op de 
oude vertrouwde plek en veel ziet er nieuw uit.  
We kunnen ons voorstellen dat het een kleine 
ontdekkingstocht is. Daarom maken we u via deze 
nieuwsbrief alvast een beetje wegwijs. 

Tips? 

http://www.nza.nl/


Waarom een nieuw NZa.nl? 

Uit onderzoeken met gebruikers komt naar voren dat onze 
huidige website onduidelijk en verwarrend is. Gebruikers 
hebben moeite met het vinden van regels. Daarnaast is 
niet snel genoeg duidelijk welke veranderingen we in 
regels doorvoeren ten opzichte van een vorige of 
opvolgende versie. Hier willen we verandering in brengen.  

 

” 

“ 

” 

Ik ben ook wel eens bang, mis ik 

bijvoorbeeld iets op de website? 

   

  

  

Zorgaanbieder 

  

Verouderde techniek 
Ook is de techniek waarop onze website draait verouderd. 
Onze softwareleverancier ondersteunt onze huidige 
website straks niet meer. Om al deze redenen is een 
nieuwe website nodig. 
 

“ 

Huidige  
website 

Nieuwe  
website 

Ik heb het gevoel dat ik er niet op kan 

vertrouwen dat ik alles heb. Dat is 

denk ik het belangrijkste wat ik van 

de website vind.  

  

          Zorgverzekeraar 

  



Wat verandert er voor u op onze nieuwe website? 

De nieuwe website sluit beter aan bij de wensen van onze 
grootste groep bezoekers, de zorgprofessionals. Wat deze 
wensen zoal waren? We zetten ze even op een rijtje: 

 
 

“ 

” 

Ik wil kunnen filteren op het jaar dat 

beleid actief is. En op zorgsoort. 

   

  

  

 

   

  

“ 

” 

Ik zoek een kort overzicht van  

relevante zaken op mijn beleidsterrein. 

   

  

  

” 

De zorgproductviewer is mijn tweede 

thuis. Die wil ik snel kunnen vinden. 

  

  

  

“ 

” 

Ik wil snel zien of een beleidsregel 

geldig is.  

   

  

“ 

” 

Toon alleen de geldende regels op een 

pagina. Dan kun je niet misklikken. 

   

  

  

” 

Een overzicht van alle beleidsregels 

per sector zou handig zijn.  

   

  

“ “ 



Wat verandert er voor u op onze nieuwe website? 

Alle belangrijke informatie voor u op één plek 
Onze gebruikers willen graag alle belangrijke informatie en 
regels bij elkaar voor hun werk. Dat klinkt logisch. Daarom 
is onze nieuwe website net wat anders ingericht. U vindt 
hier straks álle belangrijke informatie voor uw zorgsector 
op één plek.  
 
Bijvoorbeeld informatie over:  
• Registreren en declareren 
• Gegevens aanleveren 
• Contractering van zorg 
• Beschikbaarheidbijdragen 
• Ons toezicht op uw zorgsector 
• Verbeteringen in de bekostiging 
• Hoe wij u kunnen helpen?  
  

Minder websites gebruiken voor uw werk 
Naast NZa.nl hebben we nu nog twee websites. Misschien 
kent of gebruikt u ze wel? Dat zijn werkenmetdbcs.nl en 
dbcinformatiesysteem.nl. De inhoud van deze twee 
websites voegen we toe aan onze nieuwe website.  
 
Hierdoor hoeft u straks nog maar één website te gebruiken 
voor uw werk. Houd de websites werkenmetdbcs.nl en 
dbcinformatiesysteem.nl in de gaten voor meer informatie 
hierover.  
 
Hoe kunnen wij u helpen? 
Extra uitleg, handleidingen en handige factsheets zijn voor 
u per zorgsector bij elkaar gebracht in het onderdeel ‘Hoe 
kunnen wij helpen?’. Hier vindt u ook in één oogopslag alle 
veel gestelde vragen. 

Nieuwe website: 
zorgsector medisch-
specialistische zorg 



Handig om te weten 

Zoekt u op onze nieuwe website straks naar… 
 
… informatie of regels over ergotherapie, fysiotherapie, 
diëtetiek, oefentherapie of logopedie?  
Dit vindt u dan in de zorgsector paramedische zorg.  
 
… informatie of regels over de ambulancezorg?  
Dit vindt u dan in de zorgsector medisch-specialistische zorg. 
 
… informatie over de ziekenhuiszorg of apotheekzorg?  
Dit vindt u dan in de zorgsector medisch-specialistische zorg 
en farmaceutische zorg. De namen van de sectoren zijn 
gewijzigd, zodat ze voor u herkenbaarder zijn.  
 
… informatie voor patiënten en verzekerden?  
Dit vindt u dan op onze contactpagina ‘Informatie voor 
patiënt en verzekerde’. Hier staan bijvoorbeeld veel gestelde 
vragen, handleidingen en handige factsheets voor de 
verschillende zorgsectoren.  

 
 
… de regels voor uw zorgsector?  
Deze kunt u vinden via de knop ‘Snel naar…’.  
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een overzicht van alle nu 
geldende regels of voor de regels die in 2018 gelden. 
 
… een vernieuwde url-link omdat u op uw eigen website 
verwijst naar een document of pagina op NZa.nl?  
We helpen u graag als u de juiste link of het goede document 
niet kunt vinden. Stuurt u dan even een mailtje naar 
webredactie@nza.nl, dan helpen we u verder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:webredactie@nza.nl


Wat kunt u nog verwachten? 

Veel bezoekers geven aan dat ze makkelijker willen zien 
wat er is veranderd is in onze  nieuwe regels. Dit is straks 
mogelijk. Begin 2018 kunt u namelijk verschillende versies 
van documenten zoals beleidsregels en nadere regels met 
elkaar te vergelijken. U ziet dan bijvoorbeeld wat er is 
veranderd in de beleidsregel voor 2018 ten opzichte van 
die van 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse Zorgautoriteit 
 
Bezoekadres  Postadres 
Newtonlaan 1-41 Postbus 3017 
3584 BX Utrecht 3502 GA Utrecht 
 
Informatie- en Contactcentrum 
088 – 770 8 770 (lokaal tarief) 
 
Receptie 
030 – 296 81 11 
 
E-mail: info@nza.nl 
Website: www.nza.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

De nieuwe website hebben we zo voor u ingericht, dat u 
alle informatie uit uw zorgsector direct bij elkaar heeft. We 
hebben veel aandacht besteed aan het gebruiksgemak.  
 
Tips 
Komt u de juiste informatie niet tegen op een plek waar u 
dit wel verwacht? Mist u informatie? Of heeft u misschien 
ideeën over het gebruiksgemak? Dat horen we graag! 
Onze website blijven we verbeteren om u beter te kunnen 
helpen. Alle tips zijn dus meer dan welkom. U kunt ons dit 
makkelijk laten weten door onderstaande knop te 
gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip voor nieuwe website NZa 
 

Ik heb een tip 

Bedankt! Zo maken 
we samen onze 
website nog beter.  

mailto:info@nza.nl
http://www.nza.nl/
mailto:webredactie@nza.nl?subject=Tip voor de nieuwe website NZa

