Bijlage 3 Overige zorgproducten 1
Prestatie

Beschrijving

Zie regeling ‘medisch

Beeldvormend onderzoek/klinisch-chemische en microbiologische

specialistische zorg’ (OZP,

laboratoriumonderzoeken in opdracht van ggz-aanbieder voor patiënten die

‘eerstelijnsdiagnostiek’)

extramurale gespecialiseerde ggz ontvangen (toelichting: aanbieders van
extramurale ggz kunnen prestaties declareren voor eerstelijnsdiagnostiek die
zijn opgenomen in bijlage 4 van de regeling ‘medisch specialistische zorg’)

Zie ‘Regeling medisch

Rijbewijskeuringen en informatieverstrekkingen (toelichting: aanbieders van ggz

specialistische zorg’ (OZP,

kunnen prestaties declareren voor rijbewijskeuringen, en

‘overige verrichtingen’)

informatieverstrekkingen die zijn opgenomen in bijlage 4 van de regeling
‘medisch specialistische zorg’)

198300

ozp niet-basispakketzorg consult. Indien er geen aparte prestatie bestaat voor
zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt
worden in het geval van een consult

198301

ozp niet-basispakketzorg verblijf. Indien er geen aparte prestatie bestaat voor
zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt
worden in het geval van verblijf

198304

Deze prestatie is bedoeld voor een eerste consulatie door een psychiater bij een
euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden. De consultatie vindt plaats
conform de richtlijn ‘omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door
patiënten met een psychiatrische stoornis’. Het verzoek tot consultatie is
afkomstig van een behandelend psychiater, een huisarts, arts
Levenseindekliniek of een overige direct bij de behandeling van de patiënt
betrokken arts/medisch specialist. De werkzaamheden die met dit ozp in
rekening kunnen worden gebracht bedragen het dossieronderzoek, gesprek met
patiënt en naasten, verslaglegging en afsluiting

1. Beeldvormend onderzoek/klinisch-chemische en microbiologische
laboratoriumonderzoeken
Zorgaanbieders die in het kader van een dbc voor extramurale gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg opdracht 2 geven tot het uitvoeren van beeldvormend onderzoek/klinischchemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken kunnen hiervoor maximaal de
vigerende (laboratorium)tarieven in rekening brengen bij de patiënt of diens zorgverzekeraar.
De uitvoerende zorgaanbieder van het onderzoek declareert de kosten bij de opdrachtgevende
zorgaanbieder voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg of rechtstreeks bij de patiënt
of diens zorgverzekeraar onder vermelding van de AGB-code van de ggz-zorgaanbieder. Deze
declaratiemogelijkheid geldt vanaf 1 januari 2013 ook voor urinecontroles van patiënten in een
methadonprogramma.
2. Rijbewijskeuringen en informatieverstrekkingen
Aanbieders van gespecialiseerde ggz kunnen de rijbewijskeuringen en
informatieverstrekkingen declareren die zijn opgenomen in de ozp lijst en selecteerbaar zijn
voor de gespecialiseerde ggz.
3. Niet-verzekerde zorg
Per 2014 worden voor de curatieve ggz die niet tot het basispakket behoort de volgende
prestaties gebruikt:
ozp niet-basispakketzorg consult
ozp niet-basispakketzorg verblijf

1

In bijlage 4 van de Regeling medisch specialistische zorg (msz) overige zorgproducten per segment kan de NZa
andere ozp’s aanmerken als “door ggz te declareren”, waardoor die ozp’s door zorgaanbieders van ggz te
declareren zijn. De bij die regeling behorende tariefbeschikking met maximumtarieven is daarop van toepassing..
2
De zorgaanbieder kan in het kader van een dbc voor extramurale gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
ook zelf het beeldvormend onderzoek/klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken uitvoeren.
De zorgaanbieder kan in dat geval maximaal de vigerende (laboratorium)tarieven in rekening brengen bij de
patiënt of diens zorgverzekeraar.

Ozp niet-basispakketzorg consult
Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de patiënt voor één
of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Dit is inclusief tijdsbesteding die
uit dit contact voortvloeit. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke
buiten de aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg.
Ozp niet-basispakketzorg verblijf
Deze verblijfsprestatie betreft standaard een verblijf met overnachting. Deze verblijfsprestatie
is bedoeld voor patiënten die opgenomen zijn om zorg te ontvangen welke buiten de
aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. De behandeling zelf
valt niet onder deze prestatie, het gaat hier uitsluitend om de verblijfskosten.
4. Consultatie bij euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden
Deze prestatie is bedoeld voor een eerste consulatie door een psychiater bij een
euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden. De consultatie vindt plaats conform de
richtlijn ‘omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een
psychiatrische stoornis’. Het verzoek tot consultatie is afkomstig van een behandelend
psychiater, een huisarts, arts Levenseindekliniek of een overige direct bij de behandeling van
de patiënt betrokken arts/medisch specialist. De werkzaamheden die met dit ozp in rekening
kunnen worden gebracht bedragen het dossieronderzoek, gesprek met patiënt en naasten,
verslaglegging en afsluiting.

