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Handleiding NZa zorgproductapplicatie
Open in uw mailprogramma een mail aan de NZa

Open de handleiding

Kies hier de periode die 
overeenkomt met de 
declaratiedatum van het 
zorgproduct dat u zoekt

Zoek en kies een zorgproduct 
uit de lijst, of ga naar Zoek 
zorgproduct in de menubalk 
en zoek met filters

Scroll naar onder voor nieuws
en interessante links
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Handleiding NZa zorgproductapplicatie

Bekijk dit zorgproduct in de 
zorgproductenviewer

Bekijk details van dit 
zorgproduct

Download de zoekresultaten

Zoek op: 
• periode, 
• categorie, 
• (gedeeltelijke) codes  
• (gedeeltelijke ) omschrijvingen 

Bekijk bijvoorbeeld alle periodes 
waarin een bepaald zorgproduct 
geldig was.
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Handleiding NZa zorgproductapplicatie

Bekijk dit zorgproduct in de 
zorgproductenviewer

Bekijk alle details van het 
zorgproduct
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Handleiding NZa zorgproductapplicatie

Kies de zorgproductgroep die u wilt tonen 

Of zoek op zorgproductcode of omschrijving om naar het betreffende 
zorgproduct te navigeren

De viewer toont een productstructuur. Productstructuren kunnen per periode 
verschillen. Als de openingsdatum van een subtraject binnen de hier aangegeven 
geldigheidsperiode valt, is deze productstructuur van toepassing.

Zoek op knooppuntomschrijving, of zoek op: 
• zorgactiviteiten
• diagnosen
• zorgtype, etc.
om de knooppunten te vinden waar deze worden uitgevraagd
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Handleiding NZa zorgproductapplicatie

Als u een knooppunt aanklikt, ziet u hier:

Het aantal zorgactiviteiten dat minimaal in een 
subtraject aanwezig moeten zijn om naar 
rechts af te leiden.

Het aantal voorwaarden 
waar aan moet worden 
voldaan om in dit 
knooppunt naar rechts af 
te leiden.

Knooppuntomschrijving

De zorgactiviteiten die in 
dit cluster worden 
uitgevraagd. 

Reset het scherm

Zoom in met de zoomknoppen of 
door te scrollen

Sleep om de boom te 
verschuiven

Sleep met deze knop om het paneel 
groter of kleiner te maken

Exporteer de inhoud van het 
knooppunt met deze knop
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Handleiding NZa zorgproductapplicatie
Leid een casus af

Kies het juiste
• Specialisme
• Diagnose
• Zorgtype

Vul, indien van toepassing, 
een zorgvraag in

Zoek hier zorgactiviteiten
om toe te voegen

Leid de casus af, of gebruik 
Reset om bovenstaande 
velden leeg te maken.
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Handleiding NZa zorgproductapplicatie

Upload een casus

Uitleg ???

Klik om het XML-bestand te 
selecteren dat u wil afleiden met 
de zorgproductapplicatie
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Handleiding NZa zorgproductapplicatie

Ga direct naar het 
knooppunt in de 
zorgproductenviewer

Download de zoekresultaten

Zoek op: 
• periode, 
• zorgproductgroep
• (gedeeltelijke) codes  
• (gedeeltelijke ) omschrijvingen 

Bekijk bijvoorbeeld in welke 
zorgproductgroepen een bepaalde 
zorgactiviteit wordt uitgevraagd

Zoek naar zorgactiviteiten in 
alle knooppunten

Sorteer de zoekresultaten


