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Beschrijving gevolgen van normen 
in kwaliteitsstandaard
 
Alleen invullen als u bij criterium 7.1a minimaal één keer “Ja” 
hebt geantwoord en aanvullend 7.1b met “Ja” hebt beantwoord.

 In het aanbiedingsformulier voor kwaliteitsstandaarden hebt  
u onder criterium 7 aangegeven dat de kwaliteitsstandaard die u 
aanbiedt voor het Register normen bevat die mogelijk substantiële 
financiële gevolgen kunnen hebben. Om te beoordelen of deze 
normen reden zijn om de NZa te vragen een budgetimpactanalyse 
(BIA) uit te voeren, en daarmee in kaart te brengen of de implemen-
tatie van de kwaliteitsstandaard tot substantiële financiële gevolgen 
leidt, vragen wij u om meer informatie. 

In de onderstaande tabel vragen wij u per norm aan te geven: 
•  wat de nieuwe norm is en waar deze te vinden is in de kwaliteits   
    standaard; 
•  wat de huidige norm is en waar deze te vinden is (titel en  
    paginanummer); 
•   welke middelen nodig zijn om van de huidige norm te komen tot 

de nieuwe norm. Het gaat hierbij om een raming van de middelen, 
bijvoorbeeld extra of hoger gekwalificeerd personeel. U hoeft de 
daarbij horende kosten niet in kaart te brengen.   

Nieuwe norm zoals omschreven 
 in de kwaliteitsstandaard  

met paginanummer.

Huidige norm zoals deze is omschreven  
in een professionele standaard of  
kwaliteitsstandaard met titel en 

 paginanummer.

Omschrijf welke middelen nodig  
zijn om van de huidige norm te komen  

tot de nieuwe norm zoals omschreven in de 
aangeboden kwaliteitsstandaard.
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