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Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

1. Inleiding

Voor u ligt het document ‘Wijzigingen dbc-release RZ19a’. Dit document
beschrijft de wijzigingen in het dbc-pakket met ingangsdatum 1 januari
2019.

1.1 Verwijzingen en samenhang relevante informatie
In dit document helpen wij u op weg om alle wijzigingen in het dbcsysteem zo goed mogelijk te kunnen implementeren. Daarom vindt u in
iedere paragraaf relevante verwijzingen, zodat u de informatie zo goed
mogelijk kunt verwerken.
1.1.1 Verwijzing naar ingediende wijzigingsverzoeken
Ieder wijzigingsverzoek krijgt in het intakeproces een referentienummer.
Dit referentienummer is ook gebruikt in het ‘Consultatiedocument RZ19a
v20171128’. In dit Consultatiedocument maakten wij op 28 november
2017 op hoofdlijnen de inhoud van RZ19a bekend (beschikbaar op
https://werkenmetdbcs.nza.nl/).
1.1.2 Verwijzing naar releaseproducten
Waar van toepassing vindt u een verwijzing naar releasebestanden
(tabellen en/of regelgevingdocumenten) waarvoor de wijziging geldt.
Voor een totaaloverzicht van de impact op releasebestanden verwijzen
we u naar de tabel in Bijlage 2: Overzicht wijzigingen releaseproducten.
Overzicht afkortingen releaseproducten binnen dit document
Afkorting

Volledige naam

ACT

Aanspraak Code tabel

ARDT

Afsluitreden Tabel

ARGT

Afsluitregels Tabel

BR

Beleidsregel (Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg)

DCT

Diagnose Combinatie Tabel

ETL

Elektronische Typeringslijst

HOR

Hulptabel Overloopregistratie

LLM

Limitatieve Lijst Machtigingen

NR

Nadere regel (Regeling medisch-specialistische zorg)

RA

Registratieaddendum

RDZT

Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel

TB

Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg

TT

Tarieven Tabel

VT

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper

WBMV

WBMV Code Tabel

WTT

Wachttijden Tabel

ZAT

Zorgactiviteiten Tabel

ZP

Zorgproducten Tabel

ZPG

Zorgproductgroepen Tabel
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1.1.3 Verwijzing naar specialismen
Naast een verwijzing naar de impact op releaseproducten, vindt u in
iedere paragraaf ook een verwijzing naar relevante specialismen. In
Bijlage 3: Tabel wijzigingen per specialisme, vindt u bovendien een
totaaloverzicht met alle wijzigingen per specialisme.
Ook hier geldt dat deze verwijzingen een hulpmiddel zijn om de releaseinformatie te verwerken. Hoewel deze informatie met veel zorgvuldigheid
is verzameld en weergegeven, kan het zijn dat de weergave in het
overzicht niet volledig is. Daarnaast betreft het te allen tijde een indicatie
van de specialismen waarbij de beschreven zorg (het meeste) voorkomt.
Indien u zoekt naar een specifiek specialisme is het aan te raden om ook
naar de term ‘meerdere’ te zoeken. Bij wijzigingsverzoeken die meerdere
specialismen raken wordt deze term gebruikt.

1.2 Leeswijzer
Dit releasedocument ‘Wijzigingen dbc-release RZ19a’ geeft een
beschrijving van alle wijzigingen in de dbc-systematiek die per 1 januari
2019 gelden.
De informatie in dit document is verdeeld in drie hoofdstukken:
- Inleiding (hoofdstuk 1)
- Wijzigingen uit projecten (hoofdstuk 2)
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de uitwerking per project, de
doorgevoerde wijziging(en) en welke onderdelen van het dbc-systeem
worden geraakt.
- Overige wijzigingen (hoofdstuk 3)
Dit hoofdstuk beschrijft wijzigingen voortgekomen uit verzoeken die
via de intakeprocedure bij de NZa zijn ingediend, evenals interne
verzoeken voor regulier onderhoud.
Projecten en wijzigingsverzoeken zijn in een aparte paragraaf
beschreven met de volgende opbouw:
− De naam van het project (indien van toepassing).
− Een verwijzing naar het toegewezen referentienummer in de
wijzigingen procedure.
− De titel van het wijzigingsverzoek.
− Een verwijzing naar de releaseproducten waar de wijziging in is
uitgewerkt.
− Een verwijzing naar specialismen die geraakt worden door het
betreffende project.
− Zorgproductgroepen die geraakt worden binnen het betreffende
project.
− De aanleiding van het verzoek.
− De doorgevoerde wijziging(en).
Daarnaast zijn de volgende bijlagen toegevoegd:





Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:

Wijzigingen regelgeving RZ19a
Overzicht wijzigingen in releaseproducten
Tabel wijzigingen per specialisme
Rapportage uitvalreductie RZ19a

1.3 Disclaimer
Aan de publicatie van dit document kunt u geen rechten ontlenen.
Hoewel we de inhoud van dit document met de grootste zorgvuldigheid
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hebben samengesteld, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige
directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de
informatie in dit document. Verveelvoudiging en verspreiding is
toegestaan mits u de NZa als bron vermeld, danwel als bron herkenbaar
houdt.
In geval van discrepantie is hetgeen vastgesteld is in de formele
regelgeving (Beleidsregel, Nadere Regel en Tariefbeschikking) leidend.
Een volledig overzicht van de (beleids)regels vindt u op onze website
nza.nl
Voor vragen over de dbc-systematiek kunt u terecht bij ons Informatieen Contactcentrum:
E-mail
: info@nza.nl
Telefoon
: 088 - 770 8 770
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2. Wijzigingen uit projecten

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de uitwerking per project, de
doorgevoerde wijziging(en) en welke onderdelen van het dbc-systeem
worden geraakt. Voor meer informatie over de aanleiding en
achtergronden van deze projecten verwijzen wij u naar de volgende
documenten:
− Circulaire ‘Vaststelling hoofdlijnen dbc-pakket medisch specialistische
zorg 2019’ (CI/17/60c) beschikbaar op www.nza.nl
− ‘Consultatiedocument dbc-pakket RZ19a v20171128’
(beschikbaar op https://werkenmetdbcs.nza.nl/).
− ‘Verantwoording dbc-release RZ19a’ beschikbaar op
https://werkenmetdbcs.nza.nl/ en nza.nl)

2.1 Project: Doorlichten regelgeving
Referentienummer: 202491
Titel wijzigingsverzoek: Vereenvoudiging van regelgeving
Releaseproduct(en): BR, NR
Specialisme(n): meerdere
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Binnen het project 'Doorlichten regelgeving' onderzoeken we waar we
binnen de kaders van rust en stabiliteit, regels kunnen vereenvoudigen
en administratieve lasten kunnen beperken. Samen met branchepartijen
zijn onderstaande drie categorieën gedefinieerd waar dit mogelijk is. Aan
de hand van deze categorieën worden vereenvoudigingen aangebracht in
de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en de
nadere regel Regeling medisch-specialistische zorg.
Opbouw van de regelgeving
De opbouw van de regelgeving kan zorgen voor vereenvoudiging door de
volgorde van regels op een meer logische manier te ordenen. Regels
over hetzelfde onderwerp moeten zoveel mogelijk bij elkaar worden
geplaatst. De (historische) nummering van bepaalde artikelen is van
minder belang.
Leesbare artikelen/eenduidige terminologie
Regels moeten zo eenvoudig en eenduidig mogelijk worden
opgeschreven. Het gebruik van meerdere termen waar hetzelfde wordt
bedoeld, kan voor verwarring zorgen en moet worden vermeden.
Daarnaast moet het gebruik van leestekens, zoals het plaatsen van tekst
tussen haakjes, zoveel mogelijk worden vermeden.
Informatie in de toelichting
De toelichting bij een artikel hoort geen nieuwe informatie te bevatten.
Uitgangspunt is dat een regel geen toelichting nodig heeft. Daarnaast is
het wenselijk om zichtbaar te maken bij welke artikelen een toelichting
beschikbaar is.
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Doorgevoerde wijziging(en)
De opbouw van de regelgeving is op een aantal punten aangepast.
Voornamelijk in artikel 24 van de nadere regel wordt een aantal regels
over hetzelfde onderwerp bij elkaar geplaatst.
Wat betreft categorie 2 is door partijen aangegeven dat het gebruik van
de termen ‘kan’, ‘mag’ en ‘moet’ voor verwarring zorgt en niet altijd
consistent wordt toegepast. We hebben de regelgeving hierop nagelopen
en daarbij de volgende uitgangspunten aangehouden:
Mag/mogen: ‘Mag’ wordt gebruikt om aan te geven dat iets is
toegestaan, maar niet verplicht is.
Voorbeeld: Je mag een tarief in rekening brengen. Daarnaast wordt ‘mag
niet’ gebruikt om aan te geven dat iets niet is toegestaan.
Dient/dienen en moet/moeten: Verplichtingen worden in de
gebiedende wijs opgeschreven. Daarbij wordt, conform de Aanwijzingen
voor de regelgeving, het gebruik van ‘moeten’ of ‘dienen’ zoveel mogelijk
vermeden.
Voorbeeld: De subtrajecten van het parallelle zorgtraject hebben een
zorgprofiel met eigen zorgactiviteiten (in plaats van: ‘dienen een
zorgprofiel met eigen zorgactiviteiten te hebben).
Op andere plaatsen is het woord ‘dienen’ of ‘moeten’ vervangen door
‘worden’. Bij het gebruik van ‘wordt’ of ‘worden’ is eveneens sprake van
een verplichting.
Voorbeeld: Een klinisch subtraject met een zorgtype 11 of 21 wordt
gesloten op de 42e dag na ontslagdatum (in plaats van: ‘moet worden
gesloten’).
Kan/kunnen: ‘kan’ of ‘kunnen’ wordt gebruikt als sprake is van
een mogelijkheid om iets te doen. Er is geen sprake van een verplichting
en ook niet van het toestaan van iets zoals bij ‘mag’.
Voorbeeld: Er bestaat toegankelijk inzicht in de algoritmen van een
grouper, zodat achteraf de afleiding van het zorgproduct kan worden
gereproduceerd.
Tot slot maken we per 2018 zichtbaar voor welke artikelen een
toelichting beschikbaar is (categorie 3). De NZa is voornemens de
weergave van de regelgeving op de website van de NZa in 2018 anders
vorm te geven. In die vormgeving is direct zichtbaar welke artikelen een
toelichting hebben.

2.2 Project: Overloopproblematiek
Referentienummer: 202512
Titel wijzigingsverzoek: Structurele oplossing overloopproblematiek
Releaseproduct(en): HOR, NR, ZAT
Specialisme: meerdere
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Als een subtraject over de jaargrens loopt en in het nieuwe jaar
zorgactiviteiten worden geregistreerd die dat jaar nieuw zijn, dan tellen
deze niet mee bij de bepaling van het dbc-zorgproduct. Hierdoor kunnen
dit soort subtrajecten afleiden naar een te laag zorgproduct of zelfs
uitvallen. De vertaaltabel in de groupertabellen biedt hiervoor soms een
oplossing, maar in veel gevallen is het niet mogelijk nieuwe
zorgactiviteiten eenduidig terug te vertalen naar een voorganger.
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Doorgevoerde wijziging(en)
Er komt een overgangstermijn voor zorgactiviteiten die beëindigd worden
en niet te vertalen zijn in nieuwe zorgactiviteiten. De beëindigde
zorgactiviteiten worden niet meer beëindigd per 31 december, maar
kunnen nog tot 30 april van het nieuwe jaar geregistreerd worden. In
deze beperkte periode blijft de zorgaanbieder gebruik maken van deze
zorgactiviteiten voor subtrajecten die over de jaargrens lopen. Hierdoor
blijven ze ook meetellen in de bepaling van een dbc-zorgproduct.
Wanneer zorgactiviteiten een verlengde einddatum krijgen, is er een
beperkte periode waarin zowel de oude zorgactiviteiten als hun opvolgers
geldig zijn voor dezelfde zorg. Afhankelijk van de openingsdatum van
een subtraject (in het oude of nieuwe jaar) moet de zorgaanbieder de
oude zorgactiviteit of de opvolger registreren.
De volgende wijzigingen zijn nodig om deze registratiewijze mogelijk te
maken:
− Hulptabel overloopregistratie
Zorgactiviteiten met een verlengde einddatum (vier maanden na ingang
van de nieuwe release), worden opgenomen in een aparte tabel: de
Hulptabel overloopregistratie. Deze tabel bevat zorgactiviteiten met een
verlengde einddatum in combinatie met hun opvolgers. De tabel is er om
te achterhalen of de juiste zorgactiviteit in het juiste subtraject is
geregistreerd (met de openingsdatum in het oude of nieuwe jaar)
waarna correctie mogelijk is. U kunt hiervoor ook kijken naar een
geautomatiseerde oplossing. Vertalingen die automatisch mogelijk zijn in
de grouper (door de Vertaaltabel), staan niet in deze tabel.
− Zorgactiviteitentabel
In de zorgactiviteitentabel komt de verlengde einddatum te staan voor
zorgactiviteiten die beëindigd worden en niet te vertalen zijn in nieuwe
zorgactiviteiten.
− Handleiding dbc-systematiek en ICT-eisen document
Aan de Handleiding dbc-systematiek wordt een toelichting op de
Hulptabel Overloopregistratie toegevoegd. Daarnaast wordt aanvullende
informatie over correcte registratie rondom overloopsituaties in de
handleiding opgenomen. De specificaties van de tabel zijn te vinden in
het ICT-eisen document.
− Verduidelijking in de nadere regel medisch-specialistische zorg (NR)
De nieuwe registratiewijze vraagt om een verduidelijking van de regels.
De nieuwe werkwijze is opgenomen in de nadere regel, zodat duidelijk is
hoe zorgaanbieders hiermee moeten omgaan. Zie ook bijlage 1:
Wijzigingen regelgeving RZ19a.

2.3 Project: Aanpassingen kinderoncologie
Referentienummer: 202530
Titel wijzigingsverzoek: Verduidelijken gebruik SKION producten en niet-SKION producten
Releaseproduct(en): NR, TT, ZAT, ZP
Specialisme(n): 0316 Kindergeneeskunde, 0330 Neurologie
Zorgproductgroep(en): 990116 Kindergeneeskunde oncologie

Aanleiding en verzoek
In 2017 zijn de zorgproducten voor Stichting Kinderoncologie Nederland
(SKION) aangepast. Om die reden bestond een overloopsituatie voor
9
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zorgtrajecten die in 2016 waren gestart en doorliepen in 2017 (en door
kunnen lopen in 2018).
Doorgevoerde wijziging(en)
Omdat een SKION-behandelprotocol maximaal twee jaar loopt, komen
de dbc-zorgproducten voor SKION-zorg in overloopsituaties, per 2019 te
vervallen. Dit geldt ook voor zorgactiviteit 193906.
Er is in 2019 geen sprake meer van een overloopsituatie en de
regelgeving hierover wordt geschrapt. Dit betreft artikel 24 lid 73 en
artikel 33 lid 14 van de nadere regel. Daarnaast voeren we een wijziging
door in artikel 33 lid 14 van de nadere regel. Hierin staat nu dat een
initieel SKION dbc-zorgproduct per SKION-stratificatie door één instelling
in rekening mag worden gebracht. Dit geldt niet alleen voor het initiële
SKION dbc-zorgproduct, maar voor het gehele integrale SKION dbczorgproduct.
Recidieven
Met de aanpassing van de tarieven zijn per diagnosegroep en SKIONstratificatie initiële- en vervolgzorgproducten in de structuur opgenomen.
Bij recidieven is de afspraak dat het lopende subtraject wordt afgemaakt
en dat u daarna opnieuw een initieel traject mag openen. Technisch is dit
echter niet mogelijk. Om dit op te lossen, wordt een nieuwe zorgactiviteit
geïntroduceerd: 193907 Start van nieuwe SKION-stratificatie bij
behandeling van recidief.
Deze zorgactiviteit zorgt bij vastlegging dat afleiding plaatsvindt naar
een initieel dbc-zorgproduct. Het is dan niet nodig om hier een zorgtype
11 voor vast te leggen. Hiermee kan het subtraject toch als initieel dbczorgproduct gedeclareerd worden en kan het behandelprotocol worden
voortgezet. Deze registratieve zorgactiviteit wordt vastgelegd op het
moment dat de nieuwe (recidief) stratificatie binnen is, samen met de
nieuwe zorgactiviteit. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing in de
regelgeving nodig. Aan artikel 24 lid 73 NR wordt een alinea toegevoegd.
Daarnaast is ter verduidelijking in de toelichting van artikel 24 lid 73
opgenomen dat waar in de regelgeving wordt gesproken over een
‘SKION-centrum’ men een centrum bedoelt dat een SKION stratificatie
heeft ontvangen voor een specifieke patiënt.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

193906

Indicator ten behoeve van
afleiding SKION stratificatie
vervolgbehandeling geopend
na 01-01-2017 (ZT21) van
zorgtraject gestart in 2015 of
2016.

Administratieve indicatie ten behoeve
van declaratie voor SKIONvervolgbehandeling geopend na 01-012017 waarbij de behandeling zelf
gestart is in 2015 of 2016.

J

89

20170101

20181231

Beëindigd

193907

Start van nieuwe SKION
stratificatie bij behandeling
van recidief.

Start nieuwe indeling van gegevens
voor SKION bij behandeling van
opnieuw opgetreden aandoening.

J

89

20190101

Nieuw

Wijziging(en) zorgproductentabel
Naast de noodzakelijke aanpassingen in de (technische)
zorgproductenomschrijvingen, zijn de volgende overige wijzigingen in de
zorgproductentabel doorgevoerd.
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Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

990116030

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

14E701

20180101

201811231

Oude

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij kanker van

Hemato-oncologie | Zwaar |

beenmerg of lymfeklieren

Regulier | Kindergeneeskunde

(bij kind)

omschrijving

oncologie
990116030

990116039

990116039

990116048

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij kanker of

Hemato-oncologie | Zwaar |

teruggekeerde kanker van

Regulier/ Regulier recidief |

beenmerg of lymfeklieren

Kindergeneeskunde oncologie

(bij kind)

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij kanker van

Tumoren CZS | Zwaar | Regulier

het centrale zenuwstelsel

| Kindergeneeskunde oncologie

(bij kind)

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij kanker of

Tumoren CZS | Zwaar |

teruggekeerde kanker van

Regulier/ Regulier recidief |

het centrale zenuwstelsel

Kindergeneeskunde oncologie

(bij kind)

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij vaste

Solide tumoren | Zwaar |

(solide) tumoren (bij kind)

14E701

20190101

Nieuwe
omschrijving

14E707

20180101

20181231

Oude
omschrijving

14E707

20190101

Nieuwe
omschrijving

14E713

20180101

20181231

Oude
omschrijving

Regulier | Kindergeneeskunde
oncologie
990116048

990116057

990116058

990116059

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij vaste

Solide tumoren | Zwaar |

(solide) tumoren of

Regulier/ Regulier recidief |

teruggekeerde vaste (solide)

Kindergeneeskunde oncologie

tumoren (bij kind)

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij kanker van

Hemato-oncologie | Zwaar |

beenmerg of lymfeklieren

Overloop in 2017 |

(bij kind) (start behandeling

Kindergeneeskunde oncologie

voor 2017)

Skion stratificatie

Intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij kanker van

Hemato-oncologie | Medium |

beenmerg of lymfeklieren

Overloop in 2017 |

(bij kind) (start behandeling

Kindergeneeskunde oncologie

voor 2017)

Skion stratificatie

Onderzoek en behandeling

behandelprotocol/ richtlijn |

bij kanker van beenmerg of

Hemato-oncologie | Licht |

lymfeklieren (bij kind) (start

Overloop in 2017 |

behandeling voor 2017)

14E713

20190101

Nieuwe
omschrijving

14E719

20180101

20181231

Beëindigd

14E720

20180101

20181231

Beëindigd

14E721

20180101

20181231

Beëindigd

14E722

20180101

20181231

Beëindigd

14E723

20180101

20181231

Beëindigd

Kindergeneeskunde oncologie
990116060

990116061

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij kanker van

Tumoren CZS | Zwaar |

het centrale zenuwstelsel

Overloop in 2017 |

(bij kind) (start behandeling

Kindergeneeskunde oncologie

voor 2017)

Skion stratificatie

Intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij kanker van

Tumoren CZS | Medium |

het centrale zenuwstelsel

Overloop in 2017 |

(bij kind) (start behandeling

Kindergeneeskunde oncologie

voor 2017)
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990116062

Skion stratificatie

Onderzoek en behandeling

behandelprotocol/ richtlijn |

bij kanker van het centrale

Tumoren CZS | Licht | Overloop

zenuwstelsel (bij kind) (start

in 2017 | Kindergeneeskunde

behandeling voor 2017)

14E724

20180101

20181231

Beëindigd

14E725

20180101

20181231

Beëindigd

14E726

20180101

20181231

Beëindigd

14E727

20180101

20181231

Beëindigd

oncologie
990116063

990116064

990116065

Skion stratificatie

Zeer intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij vaste

Solide tumoren | Zwaar |

(solide) tumoren (bij kind)

Overloop in 2017 |

(start behandeling voor

Kindergeneeskunde oncologie

2017)

Skion stratificatie

Intensief onderzoek en

behandelprotocol/ richtlijn |

behandeling bij vaste

Solide tumoren | Medium |

(solide) tumoren (bij kind)

Overloop in 2017 |

(start behandeling voor

Kindergeneeskunde oncologie

2017)

Skion stratificatie

Onderzoek en behandeling

behandelprotocol/ richtlijn |

bij vaste (solide) tumoren

Solide tumoren | Licht |

(bij kind) (start behandeling

Overloop in 2017 |

voor 2017)

Kindergeneeskunde oncologie

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Tarieftype

14E719

5

14E720

5

14E721

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

44123,47

6

20180101

20181231

Beëindigd

37284,83

6

20180101

20181231

Beëindigd

5

29529,39

6

20180101

20181231

Beëindigd

14E722

5

96501,71

6

20180101

20181231

Beëindigd

14E723

5

41376,92

6

20180101

20181231

Beëindigd

14E724

5

6401,29

6

20180101

20181231

Beëindigd

14E725

5

111682,19

6

20180101

20181231

Beëindigd

14E726

5

38007,18

6

20180101

20181231

Beëindigd

14E727

5

14138,50

6

20180101

20181231

Beëindigd

2.4 Project: Protonentherapie
2.4.1 Situatie vanaf 2019
Referentienummer: 202572
Titel wijzigingsverzoek: Protonentherapie opnemen in de dbc-systematiek
Releaseproduct(en): ARDT, ARGT, BR, ETL, NR, RA, TT, ZAT, ZP
Specialisme(n): 0361 Radiotherapie
Zorgproductgroep(en): 990061 Radiotherapie

Aanleiding en verzoek
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vier
protonencentra een vergunning gegeven om protonentherapie te
leveren. In aansluiting daarop hebben we vier individuele
tariefbeschikkingen afgegeven op basis waarvan alleen die vier centra
protonentherapie mogen declareren. In overleg met zorgaanbieders en
zorgverzekeraars is besloten om protonentherapie op te nemen in de
dbc-systematiek.
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Doorgevoerde wijziging(en)
De hieronder beschreven wijzigingen zullen in de RZ19b nog op een
aantal punten worden aangepast. Een volledige beschrijving van alle
wijzigingen vanuit dit project die per 2019 in werking treden, zullen we
opnemen in het ‘Document Wijzigingen RZ19b’.
Voor protonentherapie is in de bestaande beslisboom voor
zorgproductgroep Radiotherapie (990061) een aparte tak aangemaakt,
met daarin de producten zoals beschreven in de beleidsregel BR/CU2146.
Voor de productafleiding en de juiste zwaarte-indeling zijn
zorgvraagcodes geïntroduceerd voor het specialisme radiotherapie. Met
deze nieuwe zorgvraagcodes wordt aangesloten bij de bepalende
factoren (kind/volwassene, oog en andere tumorlokalisaties) voor de
zwaarte van de zorgproducten, zoals gedefinieerd in de beleidsregel
BR/CU-2146 en de nadere regel NR/CU-265.
Naast de zorgvraagcodes spelen ook zorgactiviteiten een centrale rol in
de productafleiding. Daar waar mogelijk is uitgegaan van de bestaande
zorgactiviteitcodes voor radiotherapie, en deze zijn aangevuld met
zorgactiviteitcodes die essentieel zijn voor de beschrijving en
productafleiding voor protonentherapie.
Protonentherapie kent meerdere fasen (planningsvergelijking,
voorbereiding, bestraling, nazorg) waarvoor aparte declaratietitels
beschikbaar zijn. Om te zorgen dat de zorg die in de verschillende fasen
geleverd wordt ook in het hierbij passende zorgproduct terecht komt,
zijn ook enkele fase-zorgactiviteiten geïntroduceerd en is er een nieuwe
afsluitregel geïntroduceerd.
Bestraling met protonen valt onder de Wet Bijzondere Medische
Verrichtingen (WBMV) en is voorbehouden aan de instellingen die
hiervoor een WBMV-vergunning hebben. Dit is ook herkenbaar gemaakt
in de dbc-systematiek bij de zorgactiviteiten en zorgproducten voor
protonenbestraling.
Voor protonentherapie gelden speciale voorwaarden voor de vergoeding,
en hiervoor worden ook markeringen opgenomen in de zorgactiviteiten
en zorgproducten voor protonenbestraling/voorbereiding
protonentherapie.
Bovenstaande wijzigingen staan hieronder in meer detail beschreven.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
Wijziging(en) elektronische typeringslijst
In de typeringslijst 0361 voor het specialisme radiotherapie werd
voorheen geen gebruik gemaakt van zorgvraagcodes. Per 2019 wijzigt
dit, en worden de volgende zorgvraagcodes geintroduceerd. Deze
zorgvraagcodes dienen te worden vastgelegd op basis van de informatie
weergegeven in bijlage 1 van BR/CU-2146 ‘Indeling producten
protonentherapie regulier’. De zorgvraagcodes dienen met ingang van 1
januari 2019 bij de aanlevering aan een grouper en zorgverzekeraars te
worden meegeleverd. Dit geldt voor radiotherapie in algemene zin, niet
alleen voor protonentherapie.
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Specialismecode AGB

Ascode

Asomschrijving

Componentcode

Componentomschrijving KORT

Componentomschrijving
LANG

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

0361

2

Zorgvraag

10

Protonen volw licht

Protonentherapie

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

volwassene licht
0361
0361

2
2

Zorgvraag
Zorgvraag

20
30

Protonen volw

Protonentherapie

middel

volwassene middel

Protonen volw zwaar

Protonentherapie
volwassene zwaar

0361

2

Zorgvraag

40

Protonen volw oog

Protonentherapie
volwassene oog

0361

2

Zorgvraag

50

Protonen kind

Protonentherapie
kind

0361

2

Zorgvraag

99

Radiotherapie geen

Radiotherapie niet

protonen

zijnde
protonentherapie

0361

2

Zorgvraag

00

Traject

Traject

Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
In de zorgactiviteitentabel waren in een eerdere fase al zorgactiviteitcodes opgenomen die de zorg rondom protonentherapie beschrijven.
Deze bleken deels gedateerd. Voor een goede aansluiting op de
landelijke dbc-systematiek zijn hierin nog enkele wijzigingen
doorgevoerd, en zijn daarnaast ook nieuwe zorgactiviteitcodes
geintroduceerd.
Bij het doorvoeren van de wijzigingen hebben wij de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
− In de planningscodes is geen onderscheid gemaakt naar het type
radiotherapie. Als er meerdere planningen worden uitgevoerd voor
radiotherapie (bijvoorbeeld voor fotonen, en ook voor protonen) dan
kan de betreffende planningscode per radiotherapieplanning worden
vastgelegd.
− Voor de adaptieve planning is een enkele zorgactiviteit aangemaakt,
die ongeacht de vorm van imaging vastgelegd kan worden (i.p.v.
aparte codes voor adaptieve planning MRI, PET-CT, CT).
− We hebben fase-specifieke registratiecodes geintroduceerd (in
verband met de productafleiding en afsluitregels) voor de
voorbereiding en voor de nazorg. Deze registratiecodes dienen naast
de reguliere codes te worden vastgelegd die de activiteiten voor
respectievelijk de voorbereiding en de consultatie beschrijven.
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

090621

Protonentherapie treatment planning database registratie
tumorcontrole en
complicaties met
baseline evaluatie.

Toepassen van
bestraling met
geladen deeltjes
(protontherapie),
het opstellen van
een behandelplan en
het vastleggen van
alle medische
gegevens in een
databank.

J

6

WBMVcode

Aanspraakcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20140601

20181231

Beëindigd
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090622

Protonentherapie treatment planning database registratie
kwaliteit van leven
en utiliteit met
baseline evaluatie.

Toepassen van
bestraling met
geladen deeltjes
(protontherapie),
het opstellen van
een behandelplan en
het vastleggen van
alle gegevens
aangaande de
kwaliteit van leven
en het nut van de
behandeling in een
databank.

J

6

20140601

20181231

Beëindigd

090712

Protonentherapie standaard 4D
planning.

Toepassen van
bestraling met
geladen deeltjes
(protonentherapie)
aan de hand van
een standaard 4D
planning.

J

6

20140601

20181231

Oude
omschrijving

090712

4D planning.

Maken van een 4D
planning voor
radiotherapie.

J

6

20190101

090714

Protonentherapie vervaardigen en
beoordelen van een
bestralingsplan.

Maken en
beoordelen van een
bestralingsplan voor
het toepassen van
bestraling met
geladen deeltjes
(protonentherapie).

J

6

20140601

090740

Adaptieve planning
radiotherapie (incl.
imaging).

Aanpassen van
bestralingsplan
radiotherapie (incl.
CT).

J

6

20190101

Nieuw

090741

Planningsvergelijking
protonen- en
fotonentherapie met
evaluatie van
potentiële
complicaties.

Vergelijken van
bestralingsplannen
protonen- en
fotonentherapie met
beoordelen van
eventuele
complicaties.

J

6

20190101

Nieuw

090742

Voorbereiding
protonentherapie.

Voorbereiden van
protonentherapie.

J

89

20190101

Nieuw

090743

Nazorg
protonentherapie.

Nazorg
protonentherapie.

J

89

20190101

Nieuw

090787

Protonentherapie breath controlled
bestraling.

Toepassen van
bestraling met
geladen deeltjes
(protonentherapie),
terwijl de adem
gecontroleerd wordt
vastgehouden.

J

6

2961

2601

20150101

20181231

Beëindigd

090788

Protonentherapie adaptieve bestraling.

Aanpassen van de
bestraling aan
eventuele
veranderende
omstandigheden bij
het toepassen van
bestraling met
geladen deeltjes
(protonentherapie).

J

6

2961

2601

20150101

20181231

Beëindigd

2601

Nieuwe
omschrijving
20181231
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090789

Protonentherapie PET-Electronic Portal
Imaging Device
(EPID)-based in vitro
dosimetry.

Maken van een PETscan met behulp
van een Electronic
Portal Imaging
Device (EPID) om
de stralingsdosis te
meten en te
berekenen buiten
het lichaam bij het
toepassen van
bestraling met
geladen deeltjes
(protonentherapie).

J

6

20140601

090789

PET-Electronic Portal
Imaging Device
(EPID)-based in vitro
dosimetry.

PET-scan maken
mbv een Electronic
Portal Imaging
Device (EPID) om
de stralingsdosis te
meten en te
berekenen buiten
het lichaam bij het
toepassen van
bestraling met
geladen deeltjes
(radiotherapie).

J

6

20190101

090796

Stereotactische
bestraling.

Toepassen van zeer
nauwkeurige
uitwendige
bestraling met
smalle
stralenbundels
vanuit vele
verschillende
kanten.

J

6

20160101

090796

Stereotactische
bestraling (exclusief
stereotactische
protonenbestraling,
zie 090832 en
090833).

Toepassen van
zeer nauwkeurige
uitwendige
bestraling met
smalle
stralenbundels
vanuit vele
verschillende
kanten.

J

6

20190101

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

Voor de volledigheid benoemen we hieronder ook de reeds beschikbare
zorgactiviteitcodes.
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Selectie van reeds beschikbare zorgactiviteiten die de zorg
rondom protonentherapie beschrijven
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

090703

CT-simulatie.

Bepalen van het bestralingsgebied en het berekenen van de
bestralingsvelden met behulp van CT-beelden.

090705

Standaard 3D planning (3D-IMRT planning
zie 090706).

Maken van een standaard 3D planning.

090706

3D planning met intensiteitsgemoduleerde
velden (3D-IMRT) (standaard 3D planning
zie 090705).

Maken van een 3D planning met intensiteits gemoduleerde
radiotherapie (3D-IMRT).

090707

Fusie van image-datasets tbv treatment
planning.

Samenvoegen van gegevensverzamelingen met afbeeldingen ten
behoeve van een behandelplan.

090708

Functional imaging tbv treatment planning.

Toepassen van functionele beeldvorming ten behoeve van een
behandelplan.

090709

MRI scan.

Vervaardigen van een MRI-scan.

090830

Standaard protonenbestraling - scanning.

Standaard protonenbestraling - dunne bestralingsbundel.

090831

Standaard protonenbestraling - scattering.

Standaard protonenbestraling - strooitechniek.

090832

Stereotactische protonenbestraling scanning.

Protonenbestraling met meerdere bestralingsbundels van
verschillende kanten - dunne bestralingsbundels.

090833

Stereotactische protonenbestraling scattering.

Protonenbestraling met meerdere bestralingsbundels van
verschillende kanten - strooitechniek.

Van deze bestaande zorgactiviteiten zijn de aanspraakcode, wbmv-code
en consumentenomschrijvingen van de onderste vier aangepast:
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

090830

Standaard
protonenbestraling scanning.

Toepassen van een
standaard bestraling met
geladen deeltjes - bepalen
welke mogelijkheden van
toepassing kunnen zijn.

J

090830

Standaard
protonenbestraling scanning.

Standaard
protonenbestraling - dunne
bestralingsbundel.

J

090831

Standaard
protonenbestraling scattering.

Toepassen van een
standaard bestraling met
geladen deeltjes - verspreid
vanuit verschillende
richtingen.

J

090831

Standaard
protonenbestraling scattering.

Standaard
protonenbestraling strooitechniek.

J

090832

Stereotactische
protonenbestraling scanning.

Toepassen van bestraling
met geladen deeltjes vanuit
verschillende kanten bepalen welke
mogelijkheden van
toepassing kunnen zijn.

J

090832

Stereotactische
protonenbestraling scanning.

Protonenbestraling met
meerdere bestralingsbundels
van verschillende kanten dunne bestralingsbundels.

J

090833

Stereotactische
protonenbestraling scattering.

Toepassen van bestraling
met geladen deeltjes verspreid vanuit
verschillende richtingen.

J

WBMVcode

2961

Aanspraakcode

2601

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20140601

20181231

Beëindigd

20190101

20140601

2961

2601

2601

20181231

20190101

20140601

2961

Nieuw

Nieuw

20181231

20190101

20140601

Beëindigd

Beëindigd

Nieuw

20181231
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090833

Stereotactische
protonenbestraling scattering.

Protonenbestraling met
meerdere bestralingsbundels
van verschillende kanten strooitechniek.

J

2961

2601

20190101

Nieuw

Wijzigingen in de productstructuur
In zorgproductgroep 990061 is een aparte tak met protonentherapie
dbc-zorgproducten opgenomen die allemaal onder het gereguleerde
segment vallen. In onderstaande tabel staan de dbc-zorgproducten
benoemd en staat ook informatie over de afleidingscriteria weergegeven.
Voor uitgebreide details verwijzen wij u naar de zorgproductapplicatie.
Zp-code

Omschrijving

Criteria productafleiding

990061073

Planningsvergelijking protonen- en

Afleiding op basis van de zorgactiviteit voor de

fotonentherapie

planningsvergelijking (090741)

990061074

Protonentherapie kind

Afleiding op basis van een zorgactiviteit voor protonenbestraling

990061075

Protonentherapie volwassene oog

(090830, -31, -32 of-33)

990061076

Protonentherapie volwassene zwaar

EN

990061077

Protonentherapie volwassene middel

de voor dit zorgproduct relevante zorgvraagcode voor

990061078

Protonentherapie volwassene licht

protonentherapie (resp. 50, 40, 30, 20, 10).

990061080

Voorbereiding protonentherapie zonder

Afleiding op basis van de registratiecode die de fase voorbereiding

bestraling

voor protonentherapie markeert (90742)
EN
een zorgactiviteit die de voorbereidingsactiviteit beschrijft
(090702, -03, -04, -05, -06, 07, 08, -09, -10, -12, -40, of -89).

990061082

Follow-up na protonenbehandeling

Afleiding op basis van de registratiecode die de nazorgfase
markeert (90743)
EN
een zorgactiviteit die de consultatie beschrijft uit het algemene
zorgactiviteitencluster voor polikliniek- en eerste hulpbezoeken
(ZPK1).

Wijziging(en) zorgproductentabel
Bovengenoemde aanpassing in de productstructuur heeft de volgende
wijzigingen in de zorgproductentabel tot gevolg. Daarbij zijn de
wijzigingen in de kolom ‘ZP-omschrijvingen’ niet beschreven, omdat deze
technisch van aard zijn en geen toegevoegde informatie opleveren.
NB: Bovendien is na de conceptuitlevering
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

990061073

Planningsvergelijki

Vergelijken van een

14E735

ng protonen- en

fotonenbestralingsplan

fotonentherapie |

met een

Radiotherapie

protonenbestralingsplan

Protonentherapie

Radiotherapie

kind |

(bestraling) met

Radiotherapie

protonen (bij kind)

Protonentherapie

Radiotherapie

volwassene oog |

(bestraling) met

Radiotherapie

protonen bij aandoening

990061074

990061075

Decl. code
onverz. zorg

WBMV
_code

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20190101

Nieuw

14E736

16E736

2961

20190101

Nieuw

14E737

16E737

2961

20190101

Nieuw

14E738

16E738

2961

20190101

Nieuw

binnen de oogkas
990061076

Protonentherapie

Heel ingewikkelde

volwassene zwaar

radiotherapie

| Radiotherapie

(bestraling) met
protonen
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990061077

Protonentherapie

Ingewikkelde

volwassene middel

radiotherapie

| Radiotherapie

(bestraling) met

14E739

16E739

2961

20190101

Nieuw

14E740

16E740

2961

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

protonen
990061078

990061079

Protonentherapie

Radiotherapie

volwassene licht |

(bestraling) met

Radiotherapie

protonen

Uitval geen
zorgvraag
protonentherapie |
Radiotherapie

990061080

Voorbereiding

Voorbereiding op

protonentherapie |

radiotherapie

Voorbereiding

(bestraling) met

protonentherapie

protonen

14E741

16E741

zonder bestraling |
Radiotherapie
990061081

Uitval geen
voorbereiding
protonentherapie |
Radiotherapie

990061082

Follow-up na

Nazorg na radiotherapie

protonenbehandeli

(bestraling) met

ng | Consult |

protonen

14E742

Radiotherapie
990061083

Uitval geen followup consult
protonentherapie |
Radiotherapie

Voor protonentherapie is een nieuwe afsluitregel (2.0361.2) opgenomen
in het registratieaddendum van de volgende strekking (zie
registratieaddendum voor uitgebreide details):
De volgende fasen worden bij protonentherapie onderscheiden:
Fase 1: Planningsvergelijking protonen- en fotonentherapie
Fase 2: Voorbereiding/ protonentherapie
Fase 3: Follow-up na protonenbehandeling
Een subtraject in een fase wordt op de 120e dag na opening van het
subtraject afgesloten, tenzij:
− een planningsvergelijking wordt gevolgd door fotonentherapie. In dat
geval wordt het subtraject één dag voor de start van de
fotonentherapie afgesloten.
− eerder een volgende fase start. In dat geval wordt het subtraject
gesloten één dag voor de dag dat de volgende fase start.
Daarnaast zijn de volgende wijzigingen opgenomen in de
afsluitredentabel en in de afsluitregelstabel.
Wijziging(en) afsluitredentabel
Afsluitredencode

Afsluitreden omschrijving

Korte omschrijving

Ingangsdatum

73

Afsluiten zorgtype 11 of 21 o.b.v.

ZT 11/21 Radiotherapie bij

20190101

uitzondering Radiotherapie bij

planningsvergelijking of

planningsvergelijking of behandeling

protonentherapie

Einddatum

Mutatie
Nieuw

met protonentherapie (2.0361.2)
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Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

Einddatum

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

1

ZA

090741

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

2

ZA

090742

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

2

ZA

090830

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

2

ZA

090831

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

2

ZA

090832

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

2

ZA

090833

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

3

ZA

090743

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090791

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090792

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090796

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090797

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090798

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090815

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090816

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090817

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090818

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090819

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090820

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090821

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090822

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090823

20190101

Nieuw

2.0361.2

Radiotherapie Protonentherapie

4

ZA

090824

20190101

Nieuw

Wijziging(en) tarieventabel
Voor de declaratie van protonentherapie zijn aan vier protonencentra
individuele tariefbeschikkingen afgegeven. Op basis van deze
beschikkingen mogen alleen deze vier protonencentra protonentherapie
declareren. Omdat sprake is van individuele tariefbeschikkingen met
individuele tarieven per dbc-zorgproduct, is in de tarieventabel geen
algemeen maximumtarief opgenomen maar wordt een 0-tarief
weergegeven (niet zijnde een vrij-tarief).

Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

14E735

5

0

6

20190101

Nieuw

14E736

5

0

6

20190101

Nieuw

14E737

5

0

6

20190101

Nieuw

14E738

5

0

6

20190101

Nieuw

14E739

5

0

6

20190101

Nieuw

14E740

5

0

6

20190101

Nieuw

14E741

5

0

6

20190101

Nieuw

14E742

5

0

6

20190101

Nieuw

16E736

7

0

6

20190101

Nieuw

16E737

7

0

6

20190101

Nieuw

16E738

7

0

6

20190101

Nieuw

16E739

7

0

6

20190101

Nieuw

16E740

7

0

6

20190101

Nieuw

16E741

7

0

6

20190101

Nieuw
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2.4.2 Overgangssituatie 2017 en 2018: tijdelijke overige
zorgproducten protonentherapie
Referentienummer: 202599
Releaseproduct(en): BR, NR, TT, ZAT
Specialisme(n): 0361 Radiotherapie
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Protonentherapie is een in Nederland nieuw beschikbare
bestralingstechniek. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
heeft aan vier protonencentra een vergunning afgegeven om deze zorg
te leveren. In aansluiting daarop heeft de NZa vier individuele
tariefbeschikkingen afgegeven op basis waarvan alleen die vier centra
protonentherapie mogen declareren. Voor de registratie en declaratie
van protonentherapie is eind 2015 regelgeving vastgesteld met een
landelijke productstructuur. Op verzoek van partijen wordt deze
landelijke productstructuur per 1 januari 2019 verwerkt in de dbctabellen.
Omdat de eerste zorg eind 2017 al wordt geleverd, is het wenselijk dat
deze zorg ook vóór 1 januari 2019 op geautomatiseerde wijze kan
worden geregistreerd en gedeclareerd. Dit wijzigingsverzoek beschrijft
de doorgevoerde wijzigingen ten aanzien van de periode tot aan 1
januari 2019.
Informatie over de registratie en declaratie van protonentherapie vanaf 1
januari 2019 staat beschreven in wijzigingsverzoek 202572.
Doorgevoerde wijziging(en)
Voor de declaratie van protonentherapie zijn in 2017 en 2018 acht
overige zorgproducten (ozp’s) beschikbaar uit de categorie overige
verrichtingen. Deze prestaties hebben een ingangsdatum van 1 oktober
2017. Inhoudelijk zijn deze prestaties gelijk aan de dbc-zorgproducten
voor de protonentherapie met ingangsdatum 1 januari 2019 en kunnen
deze tot aan die datum gedeclareerd worden.
Bestraling met protonen valt onder de Wet Bijzondere Medische
Verrichtingen (WBMV) en is voorbehouden aan instellingen die hiervoor
een WBMV-vergunning hebben gekregen.
In de zorgactiviteitentabel is herkenbaar gemaakt dat bestraling met
protonen valt onder de WBMV. De overige zorgproducten voor
protonentherapie zijn onderdeel van het A-segment. Voor de declaratie
van protonentherapie zijn aan vier protonencentra individuele
tariefbeschikkingen afgegeven. Op basis van deze beschikkingen mogen
alleen deze vier centra protonentherapie declareren. Omdat sprake is
van individuele tariefbeschikkingen met individuele maximumtarieven
per overig zorgproduct, is in de tarieventabel geen algemeen
maximumtarief opgenomen, maar een 0-tarief weergegeven (niet zijnde
een vrij tarief).
De ozp's voor protonentherapie zijn opgenomen in de zorgactiviteitenen tarieventabel.
De regelgeving die van toepassing is op de registratie en declaratie van
de tijdelijke overige zorgproducten voor protonentherapie, is vastgelegd
in de Beleidsregel prestaties en tarieven protonentherapie (BR/REG17186) en de Regeling registratie en declaratie protonentherapie
(NR/REG-1743).
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Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Aanspraak
-code

090720

Planningsvergelijking
protonen- en
fotonentherapie.

Opstellen van een fotonen
en protonen bestralingsplan
en een vergelijking van de
effecten van deze
therapieën.

J

6

090721

Voorbereiding
protonentherapie,
niet gevolgd door
bestraling.

Alle voorbereidingen voor
de radiotherapeutische
behandeling met protonen,
niet gevolgd door
bestraling.

J

6

2601

090722

Protonentherapie
volwassenen oog.

Radiotherapeutische
behandeling met protonen
van een tumor in de
oogkas.

J

6

2601

090723

Protonentherapie
volwassenen licht.

Radiotherapeutische
behandeling met protonen
van een patiënt met
indicatie c.q. tumor
lokalisatie ingedeeld in
klasse 'licht'.

J

6

090724

Protonentherapie
volwassenen middel.

Radiotherapeutische
behandeling met protonen
van een patiënt met
indicatie c.q. tumor
lokalisatie ingedeeld in
klasse 'middel'.

J

090725

Protonentherapie
volwassenen zwaar.

Radiotherapeutische
behandeling met protonen
van een patiënt met
indicatie c.q. tumor
lokalisatie ingedeeld in
klasse 'zwaar'.

090726

Protonentherapie
kind.

090727

Follow-up na
protonenbehandeling.

WBMVcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20171001

20181231

Nieuw

20171001

20181231

Nieuw

2961

20171001

20181231

Nieuw

2601

2961

20171001

20181231

Nieuw

6

2601

2961

20171001

20181231

Nieuw

J

6

2601

2961

20171001

20181231

Nieuw

Radiotherapeutische
behandeling met protonen
van een kind.

J

6

2601

2961

20171001

20181231

Nieuw

Begeleiden en/of
behandelen als vervolg op
radiotherapeutische
behandeling met protonen.

J

6

20171001

20181231

Nieuw

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

090720

13

0

6

20171001

20181231

Nieuw

090721

13

0

6

20171001

20181231

Nieuw

090722

13

0

6

20171001

20181231

Nieuw

090723

13

0

6

20171001

20181231

Nieuw

090724

13

0

6

20171001

20181231

Nieuw

090725

13

0

6

20171001

20181231

Nieuw

090726

13

0

6

20171001

20181231

Nieuw

090727

13

0

6

20171001

20181231

Nieuw
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3. Overige wijzigingen

Dit hoofdstuk beschrijft wijzigingen die voortgekomen zijn uit verzoeken
die zorgaanbieders, zorgverzekeraars, en vertegenwoordigers bij ons
hebben ingediend. Meer informatie over het indienen van een
wijzigingsverzoek vindt u op onze website nza.nl/zorgsectoren/medischspecialistische-zorg/registreren-en-declareren-van-behandelingen/hoevraagt-u-een-wijziging-of-zorginnovatie-aan

3.1 Regelgeving
In deze paragraaf beschrijven we de wijzigingen in de regelgeving: de
beleidsregel en de nadere regel. Daarnaast vindt u in het
Registratieaddendum RZ19a een gedetailleerd overzicht van de
wijzigingen in het betreffende addendum ten opzichte van de voorgaande
versie.
3.1.1 Aanpassen afsluitregel bij acute lymfatische leukemie
Referentienummer: 201940
Releaseproduct(en): ARGT, NR, RA, TT, ZP
Specialisme(n): 0313 Inwendige geneeskunde
Zorgproductgroep(en): 028999 Nieuwvormingen - Maligne- en neoplasmata
onzeker/onbekend gedrag lymfoid/hematopoetisch/verwant weefsel

Aanleiding en verzoek
Subtrajecten voor de medicinale oncologische behandeling van acute
leukemie per infuus/injectie worden conform afsluitregel afgesloten op
iedere 30e behandeldag (klinische dag respectievelijk dagverpleging) of
42 dagen na de laatste behandeldag, indien geen 30 behandeldagen
hebben plaatsgevonden. Als er geen behandeldagen zijn (dus alleen
poliklinische behandeling) wordt afgesloten na 120 dagen.
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie heeft samen met de NZa
geconstateerd dat deze afsluitregel tot de volgende knelpunten leidt bij
registratie en declaratie:
− Het huidige zorgproduct voor verstrekking van chemotherapie per
infuus/injectie bij acute leukemie (28999007) is nu inhomogeen
doordat er 0 tot 30 klinische dagen in kunnen vallen.
− De huidige 30-dagenregel is gebaseerd op 30 behandeldagen waarbij
een behandeldag is gedefinieerd als verpleegdag of dagverpleging. In
de praktijk vindt behandeling ook in een poliklinische setting plaats.
− De huidige 30-dagenregel treedt alleen in werking indien verstrekking
van chemotherapie via infuus/injectie (039143) plaatsvindt.
Medicinale oncologische behandeling bij acute leukemie omvat echter
meer dan alleen het verstrekken van chemotherapie per
infuus/injectie, namelijk ook het verstrekken van chemoimmunotherapie, immunotherapie, hormoontherapie en begeleiding
bij orale behandeling. Op deze andere behandelvormen zijn
momenteel andere afsluitregels van toepassing, waardoor
subtrajecten op onlogische momenten worden gesloten. Het is
onlogisch en onwenselijk dat de ‘uitzonderingsafsluitregel’ die voor
acute leukemie is aangemaakt, alleen maar voor een deel van de
medicinale oncologische behandeling geldt.
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Doorgevoerde wijziging(en)
Om de regels beter te laten aansluiten op de behandelpraktijk, voeren
wij de volgende aanpassingen door:
- De afsluitregel voor medicinale oncologische behandeling van acute
leukemie wordt aangepast: aansluitend op behandelprotocollen wordt
afgesloten na standaard 30 (kalender)dagen. Dit in plaats van de
huidige regel van afsluiting na 30 behandeldagen. Daarbij wordt deze
afsluitregel verbreed naar alle medicinale oncologische
behandelingen van acute leukemie, in plaats van alleen de
verstrekking van chemotherapie. Hiermee valt onder de afsluitregel
dan ook de begeleiding bij orale therapie en de verstrekking van
andere middelen dan chemotherapie (chemo-immunotherapie,
immunotherapie en hormoontherapie) die deel uitmaken van de
behandeling van acute leukemie.
− In artikel 19 lid 1 onderdeel d van de nadere regel wordt het volgende
opgenomen:
Bij een medicinale oncologische behandeling van acute leukemie
wordt het subtraject zorgtype 21 gesloten op de 30e dag na opening
van het subtraject, tenzij de medicinale oncologische behandeling
start na de 30e dag van het subtraject. Het subtraject wordt in die
situatie één dag voor de start van de medicinale oncologische
behandeling gesloten en er wordt aansluitend een nieuw subtraject
geopend.
− Het huidige zorgproduct voor verstrekkingen van chemotherapie
(28999007) vervalt en wordt gesplitst in een klinisch lang (> 15
verpleegdagen), een klinisch kort (1-15 verpleegdagen) en een
ambulante variant (geen verpleegdagen). Daarbij omvatten deze
producten nu ook de verstrekkingen van chemo-immunotherapie,
immunotherapie en hormoontherapie bij acute leukemie. De nieuwe
producten voor medicinale oncologische behandeling van acute
leukemie per infuus/injectie zijn:
− Acute leukemie | Intraveneuze/ intrathecale toediening chemo/chemo-immuno-/immuno-/ hormoontherapie | Klin >15 | Nieuwv
lymfoid/hematopoetisch 28999069)
− Acute leukemie | Intraveneuze/ intrathecale toediening chemo/chemo-immuno-/immuno-/ hormoontherapie | Klin 1-15 | Nieuwv
lymfoid/hematopoetisch (28999070)
− Acute leukemie | Intraveneuze/ intrathecale toediening chemo/chemo-immuno-/immuno-/ hormoontherapie | Ambulant | Nieuwv
lymfoid/hematopoetisch (28999071)
− Aan het huidige zorgproduct voor begeleiding orale chemotherapie bij
acute leukemie (28999057), wordt ook de begeleiding bij chemoimmuno-, immuno- en hormoontherapie toegevoegd, zodat er nu één
product is voor de begeleiding bij orale medicinale behandeling van
acute leukemie. Het nieuwe product voor begeleiding bij orale
medicinale oncologische behandeling van acute leukemie wordt:
− Acute leukemie | Begeleiden behandeling met orale chemo/chemo-immuno-/ immuno-/ hormoontherapie | Nieuwv
lymfoid/hematopoetisch (28999073)
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
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Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

1.0000.1

Med.onc.behandeling

6

ZA

039893

20120101

20181231

Beëindigd

1.0000.1

Med.onc.behandeling

10

ZA

039145

20190101

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

10

ZA

039146

20190101

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

10

ZA

039148

20190101

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

10

ZA

039893

20190101

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

10

ZA

039895

20190101

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

10

ZA

039896

20190101

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

10

ZA

039923

20190101

Nieuw

Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

028999007

Intraveneuze/

Toediening van

15C035

20180101

20181231

Beëindigd

intrathecale

chemotherapie bij

toediening chemo-

acute leukemie

15C048

20180101

20181231

Beëindigd

15E884

20190101

Nieuw

15E885

20190101

Nieuw

therapie bij acute
leukemie | Nieuwv
lymfoid/hematopoeti
sch
028999057

Begeleiden

Begeleiding bij de

behandeling met

behandeling met

orale chemotherapie

chemotherapie bij

bij acute leukemie |

acute leukemie

Nieuwv
lymfoid/hematopoeti
sch
028999069

Acute leukemie |

Toediening via infuus of

Intraveneuze/

injectie van

intrathecale

chemotherapie en/of

toediening chemo-/

medicijnen die de

chemo-immuno-/

afweer versterken en/of

immuno-/

hormonen met meer

hormoontherapie |

dan 15 verpleegdagen

Klin >15 | Nieuwv

bij acute leukemie

lymfoid/hematopoeti
sch
028999070

Acute leukemie |

Toediening via infuus of

Intraveneuze/

injectie van

intrathecale

chemotherapie en/of

toediening chemo-/

medicijnen die de

chemo-immuno-/

afweer versterken en/of

immuno-/

hormonen met

hormoontherapie |

maximaal 15

Klin 1-15 | Nieuwv

verpleegdagen bij acute

lymfoid/hematopoeti

leukemie

sch

25

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

028999071

Acute leukemie |

Toediening via infuus of

Intraveneuze/

injectie van

intrathecale

chemotherapie en/of

toediening chemo-/

medicijnen die de

chemo-immuno-/

afweer versterken en/of

immuno-/

hormonen bij acute

hormoontherapie |

leukemie

15E886

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

Ambulant | Nieuwv
lymfoid/hematopoeti
sch
028999072

Uitval technisch 5 |
Nieuwv
lymfoid/hematopoeti
sch

028999073

Acute leukemie |

Begeleiding bij de

Begeleiden

behandeling met

15E887

behandeling met

chemotherapie en/of

orale chemo-/

medicijnen die de

chemo-immuno-/

afweer versterken en/of

immuno-/

hormonen bij acute

hormoontherapie |

leukemie

Nieuwv
lymfoid/hematopoeti
sch
028999074

Uitval medicinale

Uitval medicinale

oncologische

oncologische

behandeling bij

behandeling bij acute

acute leukemie |

leukemie | Nieuwv

Nieuwv

lymfoid/hematopoetisch

lymfoid/hematopoeti
sch

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

15E884

6

0

20190101

Nieuw

15E885

6

0

20190101

Nieuw

15E886

6

0

20190101

Nieuw

15E887

6

0

20190101

Nieuw

3.1.2 Verduidelijken regelgeving ozp’s klinische genetica
Referentienummer: 202463
Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): 0390 Klinische genetica
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Klinisch genetisch laboratoriumspecialisten declareren hun klinisch
genetische onderzoeken via overige zorgproducten. Bij de declaratie van
deze overige zorgproducten zijn zij verplicht om de agb-code van de
hoofdbehandelaar te vermelden. De klinisch genetisch
laboratoriumspecialist is niet de hoofdbehandelaar en heeft geen eigen
agb-code. Dit riep vragen op hoe de regelgeving op dit punt dan
geïnterpreteerd zou moeten worden.
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Doorgevoerde wijziging(en)
De regelgeving is per 2019 verduidelijkt. Niet de agb-code van de
hoofdbehandelaar moet geregistreerd worden, maar de agb-code van het
specialisme dat verantwoordelijk is voor de geleverde prestatie. Bij de
ozp’s die de klinisch genetisch laboratoriumspecialisten uitvoeren zullen
zij dan de agb-code opgeven van het specialisme wat deze onderzoeken
heeft aangevraagd. Dit zal dan meestal de agb-code van klinische
genetica zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
3.1.3 Aanpassen afsluitregels incongruentie genderidentiteit en
orgaantransplantatietrajecten
Referentienummer: 202494
Releaseproduct(en): RA
Specialisme(n): 0303 Heelkunde, 0307 Gynaecologie, 0313 Inwendige geneeskunde, 0316
Kindergeneeskunde, 0318 Gastro-enterologie (MDL), 0329 Consultatieve Psychiatrie,
0362 Radiologie

Aanleiding en verzoek
De afsluitregels incongruentie genderidentiteit (1.0000.10) en
orgaantransplantatietrajecten (exclusief hart-, long- en
hartlongtransplantatie) (2.0000.4) stellen dat subtrajecten voor fases
van het conservatieve deel van de genderzorg respectievelijk
orgaantransplantatietrajecten (exclusief hart-, long- en
hartlongtransplantatie) een looptijd van 120 dagen hebben, tenzij binnen
120 dagen een volgende fase start. In de technische uitwerking bleken
voor deze afsluitregels enkele situaties niet te zijn opgenomen, waardoor
een fase volgens de algemene afsluitregels afgesloten kon worden.
Doorgevoerde wijziging(en)
De technische uitwerking wordt aangepast, zodat subtrajecten voor fases
van het conservatieve deel van de genderzorg en subtrajecten voor fases
van orgaantransplantatietrajecten (exclusief hart-, long- en
hartlongtransplantatie) altijd een standaard looptijd van 120 dagen
hebben, tenzij er eerder een volgende fase start.
3.1.4 Aanpassen definitie telemonitoring in de regelgeving
Referentienummer: 202521
Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): 0313 Inwendige geneeskunde, 0320 Cardiologie, 0322 Longgeneeskunde,
0327 Revalidatiegeneeskunde

Aanleiding en verzoek
De huidige zorgactiviteit Telemonitoring is gedefinieerd als het ‘continu’
elektronisch versturen van klinische parameters (gewicht, bloeddruk et
cetera) door patiënten vanuit de thuissituatie aan het ziekenhuis.
Waarbij het ziekenhuis deze gegevens analyseert en alleen indien
noodzakelijk interventies pleegt. Telemonitoring omvat dus zowel de
analyse van gegevens als de daaruit voortkomende interventies. Deze
brede definitie leidt ertoe dat er vaak geen andere zorgactiviteiten
geregistreerd kunnen worden naast de zorgactiviteit Telemonitoring. Er
ontstaat in die situaties uitval, omdat registratie van alleen
telemonitoring niet afleidt tot een declarabel product.
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Doorgevoerde wijziging(en)
De NZa past per 2019 de definitie in de nadere regel medischspecialistische zorg zo aan dat het wel mogelijk is om de interventies
naast de zorgactiviteit Telemonitoring te registreren. Deze interventies
betreffen vaak herhaalpolikliniekbezoeken (fysiek, bel en/of schriftelijk).
Er kan dan vaker een dbc-zorgproduct worden afgeleid.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
3.1.5 Aanpassen overgangsbepaling in Regeling medischspecialistische zorg
Referentienummer: 202566
Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): meerdere

Aanleiding en verzoek
In een beperkt aantal gevallen vinden wijzigingen met terugwerkende
kracht plaats. Dit uit zich bijvoorbeeld in een ingangsdatum van een
afsluitregel die in het verleden ligt.
De overgangsbepaling zoals opgenomen in artikel 41 sluit niet volledig
aan op die situatie.
Doorgevoerde wijziging(en)
De overgangsbepaling in artikel 41 is gewijzigd.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
3.1.6 Aanpassen definitie in de regelgeving m.b.t. begeleiding op
afstand bij niet-complexe hartrevalidatie
Referentienummer: 202554
Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): 0320 Cardiologie, 0322 Longgeneeskunde

Aanleiding en verzoek
Behandelaren (verenigd in Landelijk Multidisciplinair Overleg
Hartrevalidatie) hebben gevraagd om de mogelijkheid van individuele
begeleiding op afstand op te nemen, voor een deel van de sessies binnen
een module PEP of FIT. Dit verzoek past in onze lijn om medischspecialistische zorg ook op afstand mogelijk te maken (telemedicine).
Doorgevoerde wijziging(en)
In de Nadere Regel wordt een aanpassing in de omschrijving van
Behandelsessie PEP en Behandelsessie FIT doorgevoerd. Daarmee wordt,
onder bepaalde voorwaarden, individuele begeleiding op afstand mogelijk
voor een deel van de sessies binnen een module PEP of FIT.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
3.1.7 Aanpassen regelgeving techniekkosten kaakchirurgie
Referentienummer: 202529
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Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): 1100 Kaakchirurgie

Aanleiding en verzoek
De bepalingen in de nadere regel over kaakchirurgie met betrekking tot
de prestatie Techniekkosten (230000), zijn verouderd. Gevraagd is om
de nadere regel aan te passen, zodat duidelijk is dat ook 'moderne'
techniekkosten (zoals patiënt specifieke implantaten) via de prestatie
Techniekkosten (230000) in rekening gebracht kunnen worden. Om het
inzetten van techniekkosten te beperken/te kaderen wordt benoemd bij
welke prestaties de techniekkosten kunnen horen.
Doorgevoerde wijziging(en)
De tekst in de nadere regel is aangepast. Het betreft de volgende twee
onderdelen:
− Registratiebepalingen (NR artikel 29 lid 3m)
− Declaratiebepaling (NR artikel 34d lid 4j)
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
3.1.8 Aanpassen toelichting NR/REG 1816, artikel 24, lid 19
inzake F2F contact bij nazorg cochleaire implantaten
Referentienummer: 202515
Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): 0302 Keel, neus en oorheelkunde (KNO), 1900 Audiologie

Aanleiding en verzoek
De omschrijving van de zorgactiviteitcode voor nazorg voor Cochleaire
Implantaten in de Nadere Regel (artikel 24 lid 19) vereist voor elke
registratie en declaratie, iedere 120 dagen, een face-to-face contact met
een (KNO) arts of klinisch fysicus audioloog.
Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg volwassenen’ (031904)
en ‘cochleaire implantaten nazorg kinderen’ (031906) mag uitsluitend
door één zorgaanbieder eenmaal per 120 dagen worden geregistreerd op
de dag van een polikliniekbezoek of een consult door de klinisch fysicus
audioloog.
Dit is niet in lijn met de zorg zoals deze wordt geleverd door het
verantwoordelijke cochleair implantatie (CI) team, en was voor het
verkorten van de doorlooptijden ook geen vereiste.
Doorgevoerde wijziging(en)
De regelgeving is aangepast zodat wordt aangesloten bij de praktijk.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
3.1.9 Proceswijzigingen regelgeving add-ongeneesmiddelen en
ozp-stollingsfactoren
Referentienummer: 202492
Releaseproduct(en): BR, NR
Specialisme(n): meerdere
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Aanleiding en verzoek
Sinds 1 januari 2017 geldt een ander beleid voor de addongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren. De praktijk heeft inmiddels
aangetoond dat het wenselijk is om dit nieuwe beleid op een aantal
procesmatige punten aan te passen.
Doorgevoerde wijziging(en)
Voor geneesmiddelen met hetzelfde gpk-niveau (dezelfde stofnaam
(zonder zoutvorm), farmaceutische vorm, en sterkte), ook wel 'generieke
geneesmiddelen' genoemd, hoeven zorgaanbieders en zorgverzekeraars
voortaan geen aanvraag in te dienen. Dit zorgt voor een verlichting van
de administratieve lasten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
Sinds 2017 worden de vastgestelde add-ongeneesmiddelen en ozpstollingsfactoren verwerkt in de G-standaard van Z-index. De Gstandaard wordt iedere maand gepubliceerd volgens een
productieschema. Voor de bekendmaking van onze besluiten sluiten wij
aan op dit productieschema. Het moment van indienen van een aanvraag
in combinatie met het productieschema kan ervoor zorgen dat een
besluit niet binnen twintig werkdagen bekend wordt gemaakt. We passen
de regelgeving hierop aan. Het betreft:
BR artikel 11 lid 3, 4 en 8
NR artikel 34a lid 10
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
3.1.10 Aanmaken facultatieve prestatie voor
eerstelijnsdiagnostiek
Referentienummer: 202462
Releaseproduct(en): BR, NR
Specialisme(n): 0362 Radiologie, 0363 Nucleaire geneeskunde, 0386 Klinische chemie, 0387
Medische microbiologie, 0388 Pathologie

Aanleiding en verzoek
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de eerstelijnsdiagnostiek kunnen
gezamenlijk een facultatieve prestatie aanvragen. Een facultatieve
prestatie eerstelijnsdiagnostiek is een door ten minste een zorgaanbieder
en ten minste een zorgverzekeraar gezamenlijk aangevraagde prestatie.
De prestatie valt onder de reikwijdte van de beleidsregel medischspecialistische zorg en betreft specifiek eerstelijnsdiagnostiek. Het
toevoegen van een facultatieve prestatie geeft zorgaanbieders en
zorgverzekeraars meer vrijheid om zelf stappen te zetten richting de
mogelijke doorontwikkeling van de productstructuur voor
eerstelijnsdiagnostiek. Door veldpartijen aangevraagde clusteringen van
prestaties, en de ervaringen van partijen met deze nieuwe prestaties,
kunnen waardevolle input zijn voor de lange termijn herziening van de
productstructuur van eerstelijnsdiagnostiek. Daarnaast draagt de
facultatieve prestatie bij aan de mogelijkheden van zorg dicht bij huis en
kan deze prestatie eraan bijdragen dat patiënten langer in de eerstelijns
kunnen blijven.
Doorgevoerde wijziging(en)
De mogelijkheid om een facultatieve prestatie aan te vragen voor
eerstelijnsdiagnostiek is toegevoegd in de Nadere Regel medisch-
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specialistische zorg en Beleidsregel Prestaties en tarieven medischspecialistische zorg. Het betreft:
BR artikel 1 onder n en artikel 12
NR artikel 1 onder n en artikel 34b lid 12
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
3.1.11 Registratievoorwaarden ccl
Referentienummer: 202589
Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): 0322 Longgeneeskunde

Aanleiding en verzoek
In 2014 zijn de overgangsbepalingen ten aanzien van complex chronisch
longfalen uit de regelgeving verwijderd. Een aantal verwijderde
bepalingen zijn echter registratie- of declaratievoorwaarden en geen
overgangsbepalingen. Het verzoek is om deze voorwaarden weer in de
regelgeving op te nemen.
Doorgevoerde wijziging(en)

De registratie- en declaratievoorwaarden zijn ondergebracht in de
artikelen 24 lid 56 en 33 lid 15.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.

3.1.12 Aanpassing zorgactiviteiten in artikel 26 lid 2 Regeling
medische-specialistische zorg
Referentienummer: 202597
Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): meerdere

Aanleiding en verzoek
In artikel 26 lid 2 onder d van de Regeling medisch-specialistische zorg
worden de zorgactiviteiten 190153, 190154, 190155 benoemd. Echter,
deze zorgactiviteiten zijn per 2018 beëindigd en vervangen voor
zorgactiviteiten 190157 en 190158.
Doorgevoerde wijziging(en)
In de Regeling medisch-specialistische zorg zijn de drie oude
zorgactiviteiten vervangen door de nieuwe zorgactiviteiten 190157 en
190158.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
3.1.13 Toelichten regelgeving over zorgtype 21 bij consultatieve
psychiatrie en incongruentie genderidentiteit
Referentienummer: 202617
Releaseproduct(en): NR
Specialisme(n): 0329 Consultatieve Psychiatrie
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Aanleiding en verzoek
Met wijzigingsverzoek 202405 is per 2018 zorgtype 21 voor de
consultatieve psychiatrie mogelijk gemaakt bij de diagnose 329_19
Incongruentie genderidentiteit. Voor alle andere diagnosen in de
consultatieve psychiatrie was en blijft zorgtype 21 niet beschikbaar.
In de toelichting op de Nadere Regel staat echter nog steeds dat het
specialisme consultatieve psychiatrie niet beschikt over het zorgtype 21.
Dit is incorrect aangezien het specialisme consultatieve psychiatrie wel
over dit zorgtype beschikt in het geval van de 19 Incongruentie
genderidentiteit, en dit zorgtype per 2018 ook is opgenomen in de
typeringslijst van dit specialisme.
Doorgevoerde wijziging(en)
Dit is gecorrigeerd in de toelichting van de Nadere regel artikel 16 lid 2.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.

3.2 Diagnosen en zorgvraagtyperingen
Deze paragraaf beschrijft wijzigingen in diagnose- en
zorgvraagtyperingen.
3.2.1 Aanvraag diagnosecode lever-darmtransplantatie
Referentienummer: 202378
Releaseproduct(en): ARGT, ETL, RA, RDZT, WBMV, ZAT
Specialisme(n): 0303 Heelkunde, 0313 Inwendige geneeskunde, 0316 Kindergeneeskunde,
0318 Gastro-enterologie (MDL)
Zorgproductgroep(en): 979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl
WBMV)

Aanleiding en verzoek
De combinatie diagnose en zorgactiviteit Lever-darmtransplantatie
ontbreekt in zorgproductgroep Nier-, lever-, darm-, eilandjes- en
pancreastransplantatie (incl. WBMV) (979002). Hierdoor kan de
geleverde zorg niet gedeclareerd worden.
Doorgevoerde wijziging(en)
Er zijn vier nieuwe diagnosen aangemaakt.
Wijziging(en) elektronische typeringslijst
Specialismecode AGB

Ascode

Asomschrijving

Componentcode

Componentomschrijving
KORT

Componentomschrijving
LANG

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

0303

3

Diagnose

564

Lever-darmtrpl

Lever- en

20190101

Nieuw

traj ontv

darmtransplantatie
20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

traject ontvanger
0313

3

Diagnose

084

Lever-darmtrpl

Lever- en

traj ontv

darmtransplantatie
traject ontvanger

0316

3

Diagnose

7926

Lever-darmtrpl

Lever- en

traj ontv

darmtransplantatie
traject ontvanger
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Specialismecode AGB

Ascode

Asomschrijving

Componentcode

Componentomschrijving
KORT

Componentomschrijving
LANG

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

0303

3

Diagnose

564

Lever-darmtrpl

Lever- en

20190101

Nieuw

traj ontv

darmtransplantatie
20190101

Nieuw

traject ontvanger
0318

3

Diagnose

769

Lever-darmtrpl

Lever- en

traj ontv

darmtransplantatie
traject ontvanger

Er is één nieuwe zorgactiviteit aangemaakt. Deze zorgactiviteit krijgt
aanspraakcode 2601.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

WBMVcode

Aanspraakcode

Ingangsdatum

192120

Lever- en
darmtransplantatie
ontvanger.

Transplanteren van de
lever en de darm.

J

5

2956

2601

20190101

Einddatum

Mutatie

Nieuw

De WBMV-Codetabel is aangepast. Er is een nieuwe WBMV-code
Zorgactiviteiten Lever- en darmtransplantatie Art. 2 (2956) voor
zorgactiviteit Lever- en darmtransplantatie (192120) aangemaakt. Een
instelling dient te beschikken over WBMV-vergunningen voor alle hier
genoemde organen om deze zorg te kunnen declareren.
Wijziging(en) WBMV-Codetabel
WBMV-code

Omschrijving

Ingangsdatum

2956

Zorgactiviteiten Lever- en darmtransplantatie Art. 2

20190101

Einddatum

Mutatie
Nieuw

De zorg wordt opgenomen in al bestaande zorgproducten.
Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

Specialismecode

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

2.0000.4

Orgaantransplantatietr

1

0303

1

Einddatum

Mutatie

ZA

192120

20180901

Nieuw

D

564

20190101

Nieuw

0313

D

084

20190101

Nieuw

1

0316

D

7926

20190101

Nieuw

1

0318

D

769

20190101

Nieuw

ajecten (exclusief
hart-, long- en
hartlongtransplantatie)
2.0000.4

Orgaantransplantatietr
ajecten (exclusief
hart-, long- en
hartlongtransplantatie)

2.0000.4

Orgaantransplantatietr
ajecten (exclusief
hart-, long- en
hartlongtransplantatie)

2.0000.4

Orgaantransplantatietr
ajecten (exclusief
hart-, long- en
hartlongtransplantatie)

33

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Wijziging(en) relatie diagnose zorgproductgroepentabel
Specialismecode AGB

Diagnosec
ode

Zorgproductgroe
p code

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

0303

564

Lever-darmtrpl

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

20190101

Nieuw

traj ontv
0313

084

Lever-darmtrpl
traj ontv

0316

7926

Lever-darmtrpl
traj ontv

0318

769

Lever-darmtrpl
traj ontv

3.2.2 Aanpassen omschrijving diagnose 301_954 congenitale
oogafwijking
Referentienummer: 202412
Releaseproduct(en): ETL
Specialisme(n): 0301 Oogheelkunde
Zorgproductgroep(en): 079799 Oog en adnexen - Aandoeningen choroidea/retina/corpus
vitreum/endoftalmitis (wd)

Aanleiding en verzoek
In de toelichting op de diagnose-en zorgvraagtyperingslijst voor het
specialisme oogheelkunde hebben branchepartijen eind 2016 een nadere
uitleg opgenomen voor de registratie van diagnosecode 301_954. In
aansluiting hierop is het wenselijk om ook de omschrijving van
diagnosecode 954 in de typeringslijst aan te scherpen. Dit bevordert
eenduidige registratie.
Doorgevoerde wijziging(en)
De omschrijving van diagnosecode Congenitale oogafwijking (301_954)
wordt vervangen door de omschrijving Congenitale oogafwijkingen niet
elders classificeerbaar.
Wijziging(en) elektronische typeringslijst
Specialismecode AGB

Ascode

Asomschrijving

Componentcode

Componentomschrijving
KORT

Componentomschrijving
LANG

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

0301

3

Diagnose

954

Congenitale

Congenitale

20120101

20181231

Oude

oogafwijking

oogafwijking

Cong oogafw niet

Congenitale

elders class

oogafwijking niet

0301

3

Diagnose

954

omschrijving
20190101

Nieuwe
omschrijving

elders
classificeerbaar

3.2.3 Toevoegen diagnosen 313_271 en 313_299 aan afsluitregel
2.0000.9
Referentienummer: 202527
Releaseproduct(en): ARGT, RA
Specialisme(n): 0313 Inwendige geneeskunde
Zorgproductgroep(en): n.v.t.
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Aanleiding en verzoek
Sinds 1 januari 2017 is er een zorgproduct Plasmafiltratie/LDL-aferese
(140301074) voor de behandelingen plasmafiltratie en LDL-aferese bij
volwassenen (zie wijzigingsverzoek 202215 - RZ17a). Met dit
zorgproduct is voor volwassenen een vergelijkbaar product als voor
kinderen aangemaakt. Dit zorgproduct wordt net als bij kinderen,
afgeleid indien precies drie keer een zorgactiviteit LDL-aferese (039117)
en/of zorgactiviteit Plasmafiltratie (192057) wordt geregistreerd in een
niet-klinische setting. Een speciale afsluitregel zorgt ervoor dat het
zorgtraject na drie geregistreerde behandelingen wordt afgesloten (regel
2.0000.9 kindergeneeskunde en inwendige geneeskunde plasmafiltratie
en LDL-aferese).
Echter blijkt na onderzoek dat alleen de diagnosen behorend bij
plasmafiltratie zijn opgenomen in de afsluitregel. Het gevolg is dat,
hoewel het nieuwe zorgproduct 140301074 bedoeld is voor exact drie
behandelingen met plasmafiltratie óf LDL-aferese, het zorgtraject in het
geval van LDL-aferese en een diagnose 313_271 of 313_299 niet afsluit
na drie behandelingen, maar open blijft staan. Indien er in dit zorgtraject
meer dan drie behandelingen worden geregistreerd, wordt vervolgens
niet het beoogde zorgproduct 140301074 afgeleid, maar een lichter
ambulant zorgproduct.
Doorgevoerde wijziging(en)
De uitwerking van de eerdere wijziging (zie wijzigingsverzoek 202215) is
niet consequent toegepast. Het nieuwe zorgproduct 140301074 is
bedoeld voor beide type behandelingen (plasmafiltratie en LDL-aferese).
De diagnosen waarop de bijbehorende afsluitregel van toepassing is,
dienen dan ook op beide behandelingen betrekking te hebben. Om deze
reden voegen wij de diagnosen 313_271 Primaire dyslipidemie en
313_299 Overige endocriene en metabole aandoeningen, toe aan
afsluitregel 2.0000.9 (kindergeneeskunde en inwendige geneeskunde
plasmafiltratie en LDL-aferese).
Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

Specialismecode

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

2.0000.9

Kindergeneeskunde en

1

0313

D

271

20190101

Nieuw

1

0313

D

299

20190101

Nieuw

inwendige
geneeskunde
plasmafiltratie/LDL
aferese
2.0000.9

Kindergeneeskunde en
inwendige
geneeskunde
plasmafiltratie/LDL
aferese

3.3 Zorgactiviteiten
Deze paragraaf beschrijft wijzigingen in zorgactiviteiten.
3.3.1 Aanpassen overlappende zorgactiviteiten voor centraal
veneuze katheter
Referentienummer: 202291
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Releaseproduct(en): HOR, ZAT
Specialisme(n): 0303 Heelkunde, 0305 Orthopedie, 0306 Urologie
Zorgproductgroep(en): 990356 Kinderchirurgie

Aanleiding en verzoek
In het verleden is een aantal zorgactiviteitcodes geïntroduceerd om de
registratie van de anesthesiologische inzet (perioperatief) in operatieve
zorgtrajecten zichtbaar te maken. Een van deze codes is zorgactiviteit
Inbrengen centrale veneuze lijn (039603). Deze zorgactiviteitcode
overlapt met de volgende zorgactiviteiten: Inbrengen centrale veneuze
katheter of een navelkatheter bij pasgeborenen voor voeding of
drukmeting (033698) en Inbrengen voedingskatheter of centrale
veneuze katheter, niet gerelateerd aan een operatie (039682). Deze
overlap gaat ten koste van een eenduidige registratie voor situaties van
het inbrengen van een centraal veneuze lijn/katheter.
Doorgevoerde wijziging(en)
We hebben de zorgactiviteiten aangepast om overlap te voorkomen.
Beëindigen zorgactiviteitcodes
- Inbrengen centrale veneuze katheter of een navelkatheter bij
pasgeborenen voor voeding of drukmeting (033698)
- Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet
gerelateerd aan een operatie (039682)
Nieuwe zorgactiviteitcode
- Inbrengen navelkatheter bij een pasgeborene voor voeding of
drukmeting (033704)
Zorgaanbieders kunnen alle gevallen waarbij een centraal veneuze
lijn/katheter wordt ingebracht, registreren met zorgactiviteit 039603,
ongeacht de toepassing (voeding, sedatie, drukmeting of anderszins), de
doelgroep (neonaat of volwassen) of setting (peri-OK of
verpleegafdeling). Voor de specifieke toepassing van een navelkatheter
(voorheen onderdeel van za 033698), wordt een nieuwe zorgactiviteit
geïntroduceerd. Deze nieuwe zorgactiviteit wordt, net als zijn voorganger
za 033698 ingedeeld in zorgprofielklasse 6. Ook wordt de nieuwe
zorgactiviteit op de nota vermeld. De eigenschappen van de bestaande
zorgactiviteit 039603 veranderen niet.
Overloopsituatie
De reguliere oplossingsrichting om in de vertaaltabel naar een
inhoudelijk meest passende zorgactiviteit te vertalen is voor dit
wijzigingsverzoek verkend. Dit blijkt niet mogelijk. De zorgactiviteiten
033698 en 039682 worden daarom niet per 31-12-2018 beëindigd, maar
per 30-04-2019. Dit om declaratieproblemen tegen te gaan. Zie voor
meer informatie over deze oplossing paragraaf 2.2 Project:
Overloopproblematiek.
Wijziging(en) hulptabel overloopregistratie
Za-code
oud

Za-omschrijving
oud

Za-code
nieuw

Za-omschrijving
nieuw

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

033682

Inbrengen centrale veneuze

039603

Inbrengen centrale veneuze lijn.

20190101

20190430

Nieuw

(voedings)katheter niet gerelateerd
aan een operatie.
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033698

Inbrengen centrale veneuze katheter

039603

Inbrengen centrale veneuze lijn.

20190101

20190430

Nieuw

033704

Inbrengen navelkatheter bij een

20190101

20190430

Nieuw

of een navelkatheter bij
pasgeborenen voor voeding of
drukmeting.
033698

Inbrengen centrale veneuze katheter
of een navelkatheter bij

pasgeborene voor voeding of

pasgeborenen voor voeding of

drukmeting.

drukmeting.

Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op nota

Zpkcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

039682

Inbrengen centrale veneuze

Inbrengen slangetje in een

J

6

20170101

20190430

Beëindigd

(voedings)katheter niet

grote ader voor het

gerelateerd aan een operatie.

toedienen van

J

6

20170101

20190430

Beëindigd

J

6

20190101

voedingsstoffen of vocht,
niet in combinatie met een
operatie.
033698

Inbrengen centrale veneuze

Inbrengen van een katheter

katheter of een navelkatheter

in een groot bloedvat of bij

bij pasgeborenen voor

een pasgeborene inbrengen

voeding of drukmeting.

van een katheter in een vat
in de navelstreng, voor
voeding of drukmeting.

033704

Inbrengen navelkatheter bij

Inbrengen van een katheter

een pasgeborene voor

in een vat in de navelstreng

voeding of drukmeting.

bij een pasgeborene, voor

Nieuw

voeding of drukmeting.

3.3.2 Aanpassen omschrijving za 190024
Referentienummer: 202407
Releaseproduct(en): NR, ZAT, ZP
Specialisme(n): 0329 Consultatieve Psychiatrie
Zorgproductgroep(en): 990029 Psychiatrie

Aanleiding en verzoek
Er bestaat onduidelijkheid over wat er met de zorgactiviteit Direct
contact met familie, naasten, huisarts of verwijzer t.b.v. consultatieve
psychiatrie (190024) wordt bedoeld en wanneer je deze mag registreren.
Doorgevoerde wijziging(en)
De omschrijving van zorgactiviteit 190024 is per 1 januari 2019 als
volgt: Consultatie van familie, naasten, huisarts of verwijzer van de
patiënt voor consultatieve psychiatrie (190024). Daarnaast passen we de
omschrijving aan in artikel 24 van de Regeling medisch-specialistische
zorg.
Gelet op bovengenoemde wijziging, wordt ook de
consumentenomschrijving van de volgende dbc-zorgproducten
aangepast:
- Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis (990029010)
- 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis (990029011)
- 3 tot vijf contacten bij een psychische stoornis (990029012)
Het begrip 'contacten' wordt gewijzigd in 'consulten':
- Meer dan vijf consulten bij een psychische stoornis (990029010)
- 1 of 2 consulten bij een psychische stoornis (990029011)
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-

3 tot vijf consulten bij een psychische stoornis (990029012)

Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

190024

Direct contact met familie,

Direct contact met familie,

J

89

20180101

20181231

Oude

naasten, huisarts of verwijzer

naasten, huisarts of

t.b.v. consultatieve

verwijzer t.b.v.

psychiatrie.

consultatieve psychiatrie.

Consultatie van familie,

Het raadplegen van familie,

naasten, huisarts of verwijzer

naasten, huisarts of

van de patiënt voor

verwijzer van de patiënt

consultatieve psychiatrie.

voor consultatieve

190024

omschrijving

J

89

20180101

Nieuwe
omschrijving

psychiatrie.

Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

990029010

Reguliere zorg hoog

Meer dan vijf contacten

14C009

20150101

20181231

Oude

complex | Psychiatrie

bij een psychische

omschrijving

stoornis
990029010
990029011

Reguliere zorg hoog

Meer dan 5 consulten bij

complex | Psychiatrie

een psychische stoornis

Reguliere zorg

1 of 2 contacten bij een

ongecompliceerd |

psychische stoornis

14C009

20190101

14C010

20150101

Nieuwe
omschrijving
20181231

Oude
omschrijving

Psychiatrie
990029011

Reguliere zorg

1 of 2 consulten bij een

ongecompliceerd |

psychische stoornis

14C010

20190101

Nieuwe
omschrijving

Psychiatrie
990029012
990029012

Reguliere zorg matig

3 tot vijf contacten bij

complex | Psychiatrie

een psychische stoornis

Reguliere zorg matig

3 tot 5 consulten bij een

complex | Psychiatrie

psychische stoornis

14C011

20150101

14C011

20190101

20181231

Oude
omschrijving
Nieuwe
omschrijving

3.3.3 Nieuwe za voor Selectieve Dorsale Rhizotomie (bij
spasticiteit)
Referentienummer: 202410
Releaseproduct(en): ARGT, RA, ZAT
Specialisme(n): 0308 Neurochirurgie
Zorgproductgroep(en): 972802 WBMV - Zenuwstelsel

Aanleiding en verzoek
Van een umc kregen wij het verzoek om voor de ingreep Selectieve
Dorsale Rhizotomie (sdr) een declarabele prestatie beschikbaar te
stellen. Sdr is opgenomen in de richtlijn ‘Spastische cerebrale parese bij
kinderen’ en wordt hierin als behandeloptie genoemd ter vermindering
van de spasticiteit bij kinderen met een bilaterale spastische parese die
voldoen aan specifieke, in de richtlijn beschreven criteria. Het gaat hier
om een bijzondere neurochirurgische ingreep, die onder de Wet
Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) valt, waarvan de
behandelkosten hoog liggen en waarvoor nog geen passende
zorgactiviteitcode beschikbaar is.
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Doorgevoerde wijziging(en)
Voor SDR voegen we een nieuwe zorgactiviteit toe in de
zorgactiviteitentabel.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

WBMVcode

Ingangsdatum

030492

Selectieve dorsale

Selectief doorsnijden van

J

5

2925

20190101

rhizotomie.

delen van de zenuwwortels

Einddatum

Mutatie
Nieuw

in de rug.

Deze zorgactiviteit leidt, binnen de zorgproductgroep voor WBMV
neurochirurgie (zpg 972802), af naar bestaande zorgproducten voor
bijzondere neurochirurgie, zwaartegroep 4 (producten 972802090 tot en
met 972802095).
Deze nieuwe zorgactiviteit wordt toegevoegd aan het
zorgactiviteitencluster ‘bijzondere neurochirurgie zwaartegroep 4’ in
zorgproductgroep 972802 WBMV-Zenuwstelsel.
Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

Specialismecode

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

ZA

030492

20480901

Einddatum

Nieuw

3.3.4 Aanvraag zorgactiviteiten operaties neuroblastomen
Referentienummer: 202453
Releaseproduct(en): ARGT, RA, ZAT
Specialisme(n): 0303 Heelkunde
Zorgproductgroep(en): 020110 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata nier/urinewegen

Aanleiding en verzoek
Er (b)lijkt geen passende zorgactiviteit te zijn voor (een deel van de)
operaties bij neuroblastomen. Neuroblastoom komt vaak voor bij de
bijnier, maar kan overal in het lichaam voorkomen. De aanvrager is van
mening dat de bestaande zorgactiviteiten de lading van de ingreep,
namelijk het verwijderen van een tumor die op verschillende plaatsen in
het lichaam kan voorkomen, onvoldoende dekt. Het verzoek is om de
volgende twee nieuwe zorgactiviteiten aan te maken:
-

Mutatie

Resectie paravertebrale tumor (thorax, abdomen, bekken, hoofd/hals)
Tumorresectie abdominaal algemeen

Doorgevoerde wijziging(en)
Bestaande zorgactiviteiten gaan uit van specifieke organen. Echter, de
paravertebrale tumoren zijn gelegen rondom de wervelkolom en liggen
niet op een specifiek orgaan. Om die reden wordt een nieuwe
zorgactiviteit aangemaakt.
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Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

030500

Resectie paravertebrale tumor

Verwijderen van een

J

5

20190101

(thorax, abdomen, bekken,

aandoening gelegen langs

hoofd/hals).

de wervelkolom.

Einddatum

Mutatie
Nieuw

Deze zorgactiviteit leidt af naar zorgproduct Operatie neuroblastoom
(020112051).
Voor de zorgactiviteit tumorresectie abdominaal algemeen, vinden wij
dat er voldoende passende zorgactiviteiten beschikbaar zijn voor het
verwijderen van een abdominale tumor. Voor het verwijderen van
tumoren op de bijnier kunnen zorgaanbieders één van de volgende
zorgactiviteiten registreren:
- Resectie bijnier, met of zonder excisie omliggend weefsel, open
procedure (030702) (zie 030703 voor laparoscopisch);
- Laparoscopische resectie bijnier, met of zonder excisie omliggend
weefsel (030703) (zie 030702 voor open procedure).
Als het gaat om het verwijderen van tumoren op een ander plek in de
buik, kan zorgactiviteit Proeflaparotomie (035512) gebruikt worden. Bij
deze zorgactiviteiten staat niet specifiek vermeld dat een tumor wordt
verwijderd, maar dat is ook niet noodzakelijk. Ze zijn passend en leiden
af naar een passend zorgproduct.
Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

Specialismecode

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

ZA

030500

20180901

Einddatum

Mutatie

Nieuw

3.3.5 Zorgactiviteit voor ReLEx SMILE refractiechirurgie
Referentienummer: 202459
Releaseproduct(en): ARGT, RA, ZAT
Specialisme(n): 0301 Oogheelkunde
Zorgproductgroep(en): 079599 Oog en adnexen - Visuele stoornissen/blindheid/stoornissen in
refractie/accommodatie

Aanleiding en verzoek
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap heeft ons gevraagd om een
nieuwe zorgactiviteitcode aan te maken voor een nieuw type behandeling
voor refractieafwijkingen: Refractieve Lenticule Extractie (ReLEx), Het
gaat om een ingreep die in de reguliere praktijk al wordt aangeboden,
voor eigen rekening van de patiënt.
Deze nieuwe behandeling is niet goed onder te brengen bij één van de
bestaande zorgactiviteiten voor refractiechirurgie. De techniek (het met
behulp van een laser lossnijden van een schijfje in het hoornvlies, een
lenticule) en het type laser (femtosecond laser) zijn duidelijk anders dan
bij de behandelingen waarvoor al zorgactiviteiten bestaan. Van deze
techniek bestaan meerdere subvarianten, waaronder SMILE (SMall
Incision Lenticule Extraction) en FLEx (Femtosecond Lenticule
Extraction).
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Doorgevoerde wijziging(en)
We introduceren een nieuwe zorgactiviteit voor deze ingreep.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Aanspraakcode

Ingangsdatum

031054

Refractieve lenticule

Met een laser een schijfvormig

J

5

1602

20190101

extractie (ReLEx,

stukje hoornvlies maken, het

SMILE).

schijfje door een sneetje in het

Einddatum

Mutatie

Nieuw

hoornvlies verwijderen,
waardoor onscherpe beelden
verminderen.

Zorginstituut Nederland heeft laten weten dat refractieve lenticule
extractie op dit moment niet voldoet aan het criterium stand van de
wetenschap en praktijk, en heeft hier een rode aanspraakcode aan
toegekend. Voor het advies van het Zorginstituut (in het kader van een
geschil), verwijzen wij u naar de volgende link: advies ZIN uit 2015.
De nieuwe zorgactiviteit is opgenomen in de productstructuur en leidt af
naar het bestaande zorgproduct voor refractiechirurgie (079599015).
Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

Specialismecode

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

ZA

031054

20180901

Einddatum

Mutatie

Nieuw

3.3.6 Wijzigen zpk-code van za’s 033253, 033257 tot en met
033259
Referentienummer: 202481
Releaseproduct(en): ZAT
Specialisme(n): 0320 Cardiologie
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Bij de toekenning van zorgprofielklassen aan zorgactiviteiten maken we
gebruik van de indeling van verrichtingen binnen (inter)nationale
verrichtingenclassificaties. Tijdens een van onze interne controles bleek
dat de zorgprofielklassen, gekoppeld aan de zorgactiviteiten voor het
inbrengen dan wel verwijderen van een intracardiale pacemaker en de
zorgactiviteiten voor het verwijderen van endocardiale electroden, niet
juist zijn toegekend.
Doorgevoerde wijziging(en)
De zorgactiviteitentabel wordt hiervoor aangepast. De wijzigingen
hebben geen impact op de afleiding van de zorgactiviteiten binnen de
productstructuur. Daarin staan ze al goed.
- Van zorgactiviteit Complexe transveneuze verwijdering van een
implanteerbare intracardiale pacemaker met gebruik van specifieke
extractietools (033253) wijzigt de zorgprofielklasse van 6 in 5.
- Van zorgactiviteit Complexe transveneuze verwijdering van
endocardiale elektroden van een pacemaker met gebruik van
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-

-

specifieke extractietools (033257) wijzigt de zorgprofielklasse van 5 in
6.
Van zorgactiviteit Complexe transveneuze verwijdering van
endocardiale elektroden van een subcutane automatische defibrillator
(AICD) met gebruik van specifieke extractietools (033258) wijzigt de
zorgprofielklasse van 5 in 6.
Van zorgactiviteit Inbrengen implanteerbare intracardiale pacemaker
(033259) wijzigt de zorgprofielklasse van 6 in 5.

Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

033253

Complexe

Het met behulp van

J

transveneuze

gespecialiseerde hulpmiddelen

verwijdering van

verwijderen van een draadloze

een implanteerbare

pacemaker zonder

intracardiale

geleidedraden uit de rechter

pacemaker met

hartkamer via de ader.

J

WBMVcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

6

20180101

20181231

Oude ZPK

5

20190101

gebruik van
specifieke
extractietools.
033253

Complexe

Het met behulp van

transveneuze

gespecialiseerde hulpmiddelen

verwijdering van

verwijderen van een draadloze

een implanteerbare

pacemaker zonder

intracardiale

geleidedraden uit de rechter

pacemaker met

hartkamer via de ader.

Nieuwe
ZPK

gebruik van
specifieke
extractietools.
033257

Complexe

Het m.b.v. gespecialiseerde

transveneuze

hulpmiddelen verwijderen van

verwijdering van

vastgegroeide geleiders voor

endocardiale

elektrische prikkels in het hart

elektroden van een

van een toestel (pacemaker)

pacemaker met

dat een sterk verstoord ritme

gebruik van

van de hartkamers herstelt.

J

5

20170101

J

6

20190101

20181231

Oude ZPK

specifieke
extractietools.
033257

Complexe

Het m.b.v. gespecialiseerde

transveneuze

hulpmiddelen verwijderen van

verwijdering van

vastgegroeide geleiders voor

endocardiale

elektrische prikkels in het hart

elektroden van een

van een toestel (pacemaker)

pacemaker met

dat een sterk verstoord ritme

gebruik van

van de hartkamers herstelt.

Nieuwe
ZPK

specifieke
extractietools.
033258

Complexe

Het m.b.v. gespecialiseerde

transveneuze

hulpmiddelen verwijderen van

verwijdering van

vastgegroeide geleiders voor

endocardiale

elektrische prikkels in het hart

elektroden van een

van een toestel (AICD) dat

subcutane

een sterk verstoord ritme van

automatische

de hartkamers herstelt.

J

5

2906

20170101

20181231

defibrillator (AICD)
met gebruik van
specifieke
extractietools.
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033258

Complexe

Het m.b.v. gespecialiseerde

transveneuze

hulpmiddelen verwijderen van

verwijdering van

vastgegroeide geleiders voor

endocardiale

elektrische prikkels in het hart

elektroden van een

van een toestel (AICD) dat

subcutane

een sterk verstoord ritme van

automatische

de hartkamers herstelt.

J

6

2906

20190101

Nieuwe
ZPK

defibrillator (AICD)
met gebruik van
specifieke
extractietools.
033259

033259

Inbrengen

Het inbrengen van een

implanteerbare

draadloze pacemaker zonder

intracardiale

geleidedraden in de rechter

pacemaker.

hartkamer via de dijbeenader.

Inbrengen

Het inbrengen van een

implanteerbare

draadloze pacemaker zonder

intracardiale

geleidedraden in de rechter

pacemaker.

hartkamer via de dijbeenader.

J

6

20160101

J

5

20190101

20181231

Oude ZPK

Nieuwe
ZPK

3.3.7 Aanpassing omschrijving 039579 vervolgbehandeling
Referentienummer: 202531
Releaseproduct(en): ZAT
Specialisme(n): 0313 Inwendige geneeskunde, 0335 Klinische Geriatrie
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
In de omschrijving van zorgactiviteit 039579 wordt alleen de klinisch
geriater en internist ouderengeneeskunde genoemd, terwijl een
verpleegkundig specialist of physician assistant deze verrichting ook mag
uitvoeren.
Doorgevoerde wijziging(en)
De omschrijving van zorgactiviteit Vervolgbehandeling is aangepast
zodat de verrichting ook door een verpleegkundig specialist of physician
assistant geregistreerd kan worden.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

039579

Vervolgbehandeling

Vervolgbehandeling

J

89

20180101

20181231

Oude

uitgevoerd door klinisch

uitgevoerd door klinisch

geriater of internist

geriater of internist

ouderengeneeskunde na

ouderengeneeskunde na

een eerder door hen

een eerder door hen

uitgevoerd CGA.

uitgevoerd uitgebreid

omschrijving

onderzoek (CGA).
039579

Vervolgbehandeling na een

Vervolgbehandeling na

eerder uitgevoerd

een eerder uitgevoerd

Comprehensive Geriatric

uitgebreid onderzoek

Assessment (CGA)

(CGA)

J

89

20190101

Nieuwe
omschrijving

3.3.8 Nieuwe za voor declaratie van intensief multidisciplinair
behandelprogramma bij therapieresistente lage rugklachten
Referentienummer: 202539
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Releaseproduct(en): ZAT, ZP
Specialisme(n): 0305 Orthopedie
Zorgproductgroep(en): 131999 Botspierstelsel-bindweefsel/Letsel - Ziekten
botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd)

Aanleiding en verzoek
Er ontbreekt een passende registratie- en declaratiemogelijkheid voor
het RealHealth-programma gericht op chronische, therapieresistente
aspecifieke lage rugklachten. Het programma is gebaseerd op een
intensieve, multidisciplinaire begeleiding, waarbij patiënten een
aaneengesloten periode op locatie verblijven. Voor dit verblijf wordt de
za-code voor Zorghotel-overnachtingen (Zotel) geregistreerd. Voor de
inhoudelijke behandeling ontbreekt echter een za-code.
Doorgevoerde wijziging(en)
Om te zorgen voor een passende registratie en declaratie introduceren
we de volgende zorgactiviteit:
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

190297

Behandeldag voor intensief
multidisciplinair
pijnmanagement bij chronische
aspecifieke rugklachten.

Behandeldag voor intensief
pijnmanagementprogramma
door meerdere disciplines bij
chronische rugpijn.

J

89

20190101

Einddatum

Mutatie
Nieuw

Deze leidt af naar bestaande zorgproducten voor klinische conservatieve
behandelingen.
-

Wervelkolom (excl HNP) | Klin kort | Botspierstelsel ziekte/laat gev
trauma (131999054)
Wervelkolom (excl HNP) | Klin (zeer) lang | Botspierstelsel ziekte/laat
gev trauma (131999076)
Wervelkolom (excl HNP) | Klin middel | Botspierstelsel ziekte/laat gev
trauma (131999077)

De omschrijving van deze zorgproducten wordt gewijzigd, waarbij de
term klinisch (Klin) wordt vervangen door 'klinisch / intensieve
multidisciplinaire behandelepisode'.
Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

131999054

Wervelkolom (excl HNP) |

Ziekenhuisopname met

15B036

20150101

20181231

Oude

Klin kort | Botspierstelsel

maximaal 5 verpleegdagen

ziekte/laat gev trauma

bij een ziekte van

omschrijving

botspierstelsel van de
wervelkolom
131999054

Wervelkolom (excl HNP) |

Ziekenhuisopname en/of

Klin/ Intensieve

intensieve multidisciplinaire

multidisciplinaire

behandeling met maximaal 5

behandelepisode kort |

verpleegdagen en/of

Botspierstelsel ziekte/laat

behandeldagen bij een

gev trauma

ziekte van botspierstelsel

15B036

20190101

Nieuwe
omschrijving

van de wervelkolom

44

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

131999076

Wervelkolom (excl HNP) |

Ziekenhuisopname met

Klin (zeer) lang |

meer dan 28 verpleegdagen

Botspierstelsel ziekte/laat

bij een ziekte van

gev trauma

botspierstelsel van de

15B046

20150101

20181231

Oude
omschrijving

wervelkolom
131999076

Wervelkolom (excl HNP) |

Ziekenhuisopname en/of

Klin/ Intensieve

intensieve multidisciplinaire

multidisciplinaire

behandeling met meer dan

behandelepisode (zeer) lang

28 verpleegdagen en/of

| Botspierstelsel ziekte/laat

behandeldagen bij een

gev trauma

ziekte van botspierstelsel

15B046

20190101

Nieuwe
omschrijving

van de wervelkolom
131999077

Wervelkolom (excl HNP) |

Ziekenhuisopname van 6 tot

Klin middel | Botspierstelsel

maximaal 28 verpleegdagen

ziekte/laat gev trauma

bij een ziekte van

15B047

20160101

20181231

Oude
omschrijving

botspierstelsel van de
wervelkolom
131999077

Wervelkolom (excl HNP) |

Ziekenhuisopname en/of

Klin/ Intensieve

intensieve multidisciplinaire

multidisciplinaire

behandeling van 6 tot

behandelepisode middel |

maximaal 28 verpleegdagen

Botspierstelsel ziekte/laat

en/of behandeldagen bij een

gev trauma

ziekte van botspierstelsel

15B047

20190101

Nieuwe
omschrijving

van de wervelkolom

3.3.9 Aanpassen omschrijving za-codes 038463 en -64 voor
(re)spondylodese via één of meerdere incisies
Referentienummer: 202545
Releaseproduct(en): ZAT
Specialisme(n): 0308 Neurochirurgie
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
De huidige omschrijvingen bij de zorgactiviteitcodes voor circumferente
(re)spondylodesen (038463 en 038464) sluiten niet goed aan bij de
praktijk. In de omschrijvingen wordt onderscheid gemaakt tussen een
circumferente (re)spondylodese met een incisie (038463) en met twee of
meer incisies (038464). Terwijl de zorgzwaarte niet wordt bepaald door
het aantal incisies maar door het aantal benaderingen. Per benadering
kunnen (via de voorzijde, achterzijde, zijkant of schuin) meerdere
incisies worden gemaakt. Een ingreep met twee benaderingen
(bijvoorbeeld eerst via de buikzijde en dan via de rugzijde) is beduidend
zwaarder dan een ingreep via één benadering.
Doorgevoerde wijziging(en)
In beide codes voor circumferente (re)spondylodese is een tekstuele
correctie doorgevoerd en is de term 'incisie(s)' vervangen door
'benadering(en)'. De omschrijving van zorgactiviteit 038462 waarin naar
deze zorgactiviteiten wordt verwezen, is ook aangepast.
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Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumenten-omschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

038463

Circumferente (re)spondylodese
2 wervels, fixatie van C2-C3 of
van lager gelegen wervels via 1
incisie (bij meer incisies zie
038464).

(Opnieuw) rondom vastzetten
van 2 wervels gelegen onder de
hoogste nekwervel of (opnieuw)
aan elkaar vastzetten van 2
lager gelegen wervels, via één
insnijopening.

20170101

20181231

Oude
omschrijving

038463

Circumferente (re)spondylodese
2 wervels, fixatie van C2-C3 of
van lager gelegen wervels via 1
benadering (bij meer
benaderingen zie 038464).

(Opnieuw) rondom vastzetten
van 2 wervels gelegen onder de
hoogste nekwervel of (opnieuw)
aan elkaar vastzetten van 2
lager gelegen wervels, via één
benadering.

20190101

038464

Circumferente (re)spondylodese
via 2 of meer incisies.

20160101

038464

Circumferente (re)spondylodese
via 2 of meer benaderingen.

(Opnieuw) rondom vastzetten
van wervels, waarvoor twee of
meer insnijopeningen worden
gemaakt.
(Opnieuw) rondom vastzetten
van wervels via twee of meer
benaderingen.

Nieuwe
omschrijving

20181231

20190101

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

3.3.10 Nieuwe za-codes voor Microwave- Cryo- en IRE-ablatie
Referentienummer: 202550
Releaseproduct(en): ARGT, RA, ZAT
Specialisme(n): 0302 Keel, neus en oorheelkunde (KNO), 0303 Heelkunde, 0306 Urologie,
0313 Inwendige geneeskunde, 0318 Gastro-enterologie (MDL), 0322 Longgeneeskunde,
0328 Cardio-pulmonale chirurgie (Thorax-chirurgie), 0362 Radiologie
Zorgproductgroep(en): meerdere

Aanleiding en verzoek
Er zijn voor interventieradiologie twee soorten ablaties: RF-ablatie
(080058) en Laserablatie (080059). In de loop van de tijd zijn meerdere
soorten ablaties beschikbaar gekomen waarvoor geen passende
zorgactiviteiten zijn.
Doorgevoerde wijziging(en)
Er worden drie nieuwe zorgactiviteiten geïntroduceerd.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Aanspraakcode

Ingangsdatum

Einddatum

080060

Microwave-ablatie.

Verwijderen/wegbranden
van een aandoening met
microgolven.

J

5

2601

20190101

Nieuw

080061

Cryo-ablatie.

Verwijderen van een
aandoening door
bevriezing.

J

5

20190101

Nieuw

080062

IRE-ablatie (nanoknife).

Verwijderen van een
aandoening door achter
elkaar veel korte
elektrische stroomstoten
af te geven.

J

5

20190101

Nieuw

De nieuwe zorgactiviteit Microwave-ablatie (080060) heeft een oranje
aanspraakcode (2601) voor resectabele colorectale levermetastasen naar
aanleiding van de duiding van het Zorginstituut. Het standpunt van het
Zorginstituut (publicatie september 2017) hierin is: thermale-ablatie bij
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resectabele colorectale levermetastasen voldoet niet aan de stand van de
wetenschap en praktijk (zie wijzigingsverzoek 202575).
De nieuwe zorgactiviteiten kunnen naar de volgende dbc-zorgproducten
afleiden:
Microwave-ablatie
- Overige maligniteit abdomen | Oper galblaas/ pancreas/ lever (zeer)
zwaar | Zonder VPLD/ Met VPLD 1-28 | Nieuwv maligne spijsvertering
(029199215)
- Overige maligniteit abdomen | Oper galblaas/ pancreas/ lever (zeer)
zwaar | Met VPLD >28 | Nieuwv maligne spijsvertering (029199214)
- Ther bronchoscopie met lasercoagulatie/ PTA/ Embolisatie vaten |
Zonder plaatsen bronchiale/ pulmonale stent | Nieuwv maligne
ademh/intrathor org (029099086)
- Maligniteit nier/ urineweg (excl blaas) | Oper laparoscopisch zeer
zwaar/ - middel/ RF-ablatie | Zonder lymfklieroperatie | Met
VPLD | Nieuwv maligne nier/urineweg (020110015)
- Ablatie | Radiologie (990062019)
Cryo-ablatie
- Maligniteit nier/ urineweg (excl blaas) | Oper laparoscopisch zeer
zwaar/ -middel/ RF-ablatie | Zonder lymfklieroperatie | Met VPLD |
Nieuwv maligne nier/urineweg (20110015)
- Ablatie | Radiologie (990062019)
- Prostaatmaligniteit | Oper endoscopisch | Met VPLD | Nieuwv maligne
gesl org/prostaat man (020109066)
IRE-ablatie
- Overige maligniteit abdomen | Oper galblaas/ pancreas/ lever (zeer)
zwaar | Zonder VPLD/ Met VPLD 1-28 | Nieuwv maligne spijsvertering
(029199215)
- Overige maligniteit abdomen | Oper galblaas/ pancreas/ lever (zeer)
zwaar | Met VPLD >28 | Nieuwv maligne spijsvertering (029199214)
- Ablatie | Radiologie (990062019)
- Prostaatmaligniteit | Oper endoscopisch | Met VPLD | Nieuwv maligne
gesl org/prostaat man (020109066)
Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Decl. code
onverz.
zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

020109065

Prostaatmaligniteit |

Prostaatmaligniteit |

15A105

17A105

20160101

20181231

Oude

Oper endoscopisch |

Oper endoscopisch |

Zonder VPLD | Nieuwv

Zonder VPLD | Nieuwv

maligne gesl

maligne gesl

org/prostaat man

org/prostaat man

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie en/of

Oper endoscopisch/

verwijderen van weefsel

Ablatie | Zonder VPLD |

bij prostaatkanker

020109065

omschrijving

15A105

17A105

20190101

Nieuwe
omschrijving

Nieuwv maligne gesl org
man/prostaat/kiemceltu
mor
020109066

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie tijdens

Oper endoscopisch | Met

ziekenhuisopname bij

VPLD | Nieuwv maligne

prostaatkanker

15A106

17A106

20160101

20181231

Oude
omschrijving

gesl org/prostaat man
020109066

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie en/of

Oper endoscopisch/

verwijderen van weefsel

Ablatie | Met VPLD |

tijdens

15A106

17A106

20190101

Nieuwe
omschrijving
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Nieuwv maligne gesl org

ziekenhuisopname bij

man/prostaat/kiemceltu

prostaatkanker

mor

Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

Einddatum

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

ZA

080060

20180901

Nieuw

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

ZA

080061

20180901

Nieuw

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

ZA

080062

20180901

Nieuw

3.3.11 Aanpassing omschrijving zorgactiviteit 190065
Referentienummer: 202611
Releaseproduct(en): NR, ZAT
Specialisme(n): meerdere
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Op dit moment is het niet mogelijk om zorgactiviteit 190065 'Herhaalpolikliniekbezoek door medisch vertegenwoordiger van een patiënt voor
wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks
functioneren en welzijn betekent.' vast te leggen wanneer het consult op
afstand heeft plaatsgevonden. Het verzoek is om dit mogelijk te maken
door de omschrijving aan te passen.
Doorgevoerde wijziging(en)
De omschrijving van zorgactiviteit 190065 is gewijzigd zodat deze
zorgactiviteit ook vastgelegd kan worden wanneer het consult op afstand
heeft plaatsgevonden. Bij een consult op afstand wordt zowel
zorginhoudelijk als qua tijdsduur voldaan aan de voorwaarden die ook
gelden voor het reguliere herhaal-polikliniekbezoek door de (medisch)
vertegenwoordiger. Er vindt tevens inhoudelijk verslaglegging plaats in
het medisch dossier van de patiënt. In de Regeling medisch
specialistische zorg is dit verduidelijkt in artikel 24 lid 7.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

190065

Herhaal-polikliniekbezoek door
medisch vertegenwoordiger van
een patiënt voor wie persoonlijke
aanwezigheid een te grote
verstoring van dagelijks
functioneren en welzijn betekent.

Herhaal-polikliniekbezoek
door (medisch)
vertegenwoordiger van een
patiënt voor wie de
persoonlijke aanwezigheid
een te grote verstoring van
het dagelijks functioneren en
welzijn betekent.

20180101

20181231

Oude
omschrijving

190065

Herhaalconsult door (medisch)
vertegenwoordiger van een
patiënt voor wie persoonlijke
aanwezigheid een te grote
verstoring van dagelijks
functioneren en welzijn betekent.

Herhaalconsult door
(medisch) vertegenwoordiger
van een patiënt voor wie de
persoonlijke aanwezigheid
een te grote verstoring van
het dagelijks functioneren en
welzijn betekent.

20190101

Nieuwe
omschrijving
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3.3.12 Aanpassen omschrijvingen ozp 190130 tot en met 190133
(interklinisch ic-transport en MICU-transport)
Referentienummer: 202576
Releaseproduct(en): NR, ZAT, TT
Specialisme(n): meerdere
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
De zorgactiviteitomschrijving spreekt over het interklinisch transport c.q.
MICU-transport en de consumentenomschrijving spreekt over de
begeleiding van het interklinisch transport c.q. MICU-transport.
In de omschrijvingen zit een wezenlijk verschil. Het interklinisch
transport wordt namelijk bekostigd op grond van de BR/REG-17174 voor
Regionaal ambulancevervoer met tariefbeschikking TB/REG-17616-02.
De genoemde zorgactiviteiten zijn alleen bedoeld voor de begeleiding bij
het transport.
Daarnaast spreekt de zorgactiviteitomschrijving van 190130 over 'door
medisch specialist fysiek begeleid transport', die van 190131 over 'door
medisch specialist begeleid transport'. Hierdoor lijken deze
zorgactiviteiten inhoudelijk niet gelijk, terwijl het verschil ligt in de duur
van het transport met begeleiding.
Per 1 januari 2019 is ook een groot aantal consumentenomschrijvingen
van overige zorgproducten ingekort tot maximaal 200 posities. Omdat de
omschrijvingen anders na 200 posities werden afgekapt op de nota. Zie
ook wijzigingsverzoek 202477. Ook de consumentenomschrijvingen van
bovengenoemde zorgactiviteiten zijn hierop beoordeeld en waar nodig
ingekort.
Doorgevoerde wijziging(en)
De zorgactiviteitomschrijvingen van de codes 190130 t/m 190133 zijn
aangepast zodat duidelijk is dat de zorgactiviteiten bedoeld zijn voor de
begeleiding van de patiënt tijdens IC-ambulancevervoer of MICUtransport.
Het woord 'fysiek' is toegevoegd aan de zorgactiviteitomschrijving van
zorgactiviteit 190131 zodat deze, behoudens de duur van het transport,
inhoudelijk gelijk is aan de omschrijving van zorgactiviteit 190130.
De consumentenomschrijvingen zijn ingekort tot maximaal 200 posities,
en inhoudelijk consistent gemaakt met de zorgactiviteitomschrijvingen.
Zie meer informatie hierover bij wijzigingsverzoek 202477.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

190130

Interklinisch IC transport(< 2
uur). Door medisch specialist
fysiek begeleid transport van
een IC-patiënt tussen
ziekenhuizen.

Begeleiding door IC-arts of
intensivist van een patiënt die
vervoerd wordt van de IC van het
ene ziekenhuis naar de IC van een
ander ziekenhuis, waarbij vervoer
inclusief wachttijd ambulance,
overdracht en terugreis korter
duurt dan 2 uur.

20160101

20181231

Oude
omschrijving
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190130

Begeleiding interklinisch IC
transport < 2 uur. Door
medisch specialist fysiek
begeleid transport van een ICpatiënt tussen ziekenhuizen.

Begeleiding door medisch specialist
van patiënt tijdens vervoer van IC
naar IC in een ander ziekenhuis,
waarbij vervoer inclusief wachttijd
ambulance, overdracht en terugreis
korter duurt dan 2 uur.

20190101

190131

Interklinisch IC transport(>= 2
uur). Door medisch specialist
begeleid transport van een ICpatiënt tussen ziekenhuizen.

Begeleiding door IC-arts of
intensivist van een patiënt die
vervoerd wordt van de IC van het
ene ziekenhuis naar de IC van een
ander ziekenhuis, waarbij vervoer
inclusief wachttijd ambulance,
overdracht en terugreis 2 uur of
langer dan 2 uur duurt.

20160101

190131

Begeleiding interklinisch IC
transport >= 2 uur. Door
medisch specialist fysiek
begeleid transport van een ICpatiënt tussen ziekenhuizen.

Begeleiding door medisch specialist
van patiënt tijdens vervoer van IC
naar IC in een ander ziekenhuis,
waarbij vervoer inclusief wachttijd
ambulance, overdracht en terugreis
2 uur of langer duurt.

20190101

190132

Micu transport < 2 uur.

Begeleiding van het transport van
een IC-patiënt van het ene
ziekenhuis naar een ander
ziekenhuis door een mobiel
intensive care team met behulp van
MICU (Mobile Intensive Care Unit)
waarbij wachttijd, overdracht en
terugreis korter duren dan 2 uur.

20160101

190132

Begeleiding MICU transport < 2
uur.

Begeleiding transport patiënt met
IC-indicatie tussen ziekenhuizen
door mobiel intensive care team
met MICU (Mobile Intensive Care
Unit). Duur wachttijd, overdracht
en terugreis korter dan 2 uur.

20190101

190133

Micu transport >= 2 uur.

Begeleiding van het transport van
een IC-patiënt van het ene
ziekenhuis naar een ander
ziekenhuis door een mobiel
intensive care team met behulp van
MICU (Mobile Intensive Care Unit)
waarbij wachttijd, overdracht en
terugreis 2 uur of langer dan 2 uur
duren.

20160101

190133

Begeleiding MICU transport >=
2 uur.

Begeleiding transport patiënt met
IC-indicatie tussen ziekenhuizen
door mobiel intensive care team
met MICU (Mobile Intensive Care
Unit). Duur wachttijd, overdracht
en terugreis 2 uur of langer.

20190101

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Omschrijving declaratiecode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

190130

Interklinisch IC transport(< 2

20180101

20181231

Oude

uur). Door medisch specialist

omschrijving

fysiek begeleid transport van
een IC-patiënt tussen
ziekenhuizen.
190130

Begeleiding interklinisch IC

20190101

Nieuwe

transport < 2 uur. Door medisch

omschrijving

specialist fysiek begeleid
transport van een IC-patiënt
tussen ziekenhuizen.
190131

Interklinisch IC transport(>= 2

20180101

20181231

Oude
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Declaratie
code

Omschrijving declaratiecode

Ingangsdatum

Einddatum

uur). Door medisch specialist

Mutatie
omschrijving

begeleid transport van een ICpatiënt tussen ziekenhuizen.
190131

Begeleiding interklinisch IC

20190101

Nieuwe

transport >= 2 uur. Door

omschrijving

medisch specialist fysiek
begeleid transport van een ICpatiënt tussen ziekenhuizen.
190132

Micu transport < 2 uur.

20180101

190132

Begeleiding MICU transport < 2

20190101

20181231

Oude
omschrijving

uur.

Nieuwe
omschrijving

3.4 WBMV en aanspraak
Deze paragraaf beschrijft wijzigingen in de weergegeven aanspraakcodes
en de codes Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV).
3.4.1 Aanspraak floaterectomie duidelijk maken in
productstructuur
Referentienummer: 202451
Releaseproduct(en): ARGT, RA, TT, ZAT, ZP
Specialisme(n): 0301 Oogheelkunde
Zorgproductgroep(en): 079799 Oog en adnexen - Aandoeningen choroidea/retina/corpus
vitreum/endoftalmitis (wd)

Aanleiding en verzoek
Zorginstituut Nederland heeft besloten dat laserbehandelingen om
glasvochttroebelingen te verwijderen (floaterectomie), geen verzekerde
zorg is. Op dit moment zijn twee algemene zorgactiviteitcodes
beschikbaar waarmee zorgaanbieders deze behandeling kunnen
vastleggen:
- Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen, mits niet vallend onder
030896 en 030897 (030895)
- Behandeling van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. YAG-laser
(030898)
Zorgaanbieders gebruiken deze codes ook voor behandelingen die wel tot
het verzekerde pakket behoren.
Doorgevoerde wijziging(en)
We introduceren een nieuwe zorgactiviteitcode met een rode markering
om aan te geven dat het onverzekerde zorg betreft. Daarnaast sluiten
we de omschrijvingen van de algemene codes hierop aan:
- In de omschrijving van za 030895 zijn in de exclusie za 030898 en za
030899 opgenomen.
- In de omschrijving van za 030898 is in de exclusie za 030899
opgenomen.
- Nieuw aangemaakte zorgactiviteit: YAG-laser vitreolysis
(floaterectomie) (030899).
De nieuwe za 030899 is opgenomen in het zorgactiviteitencluster ‘focale
laser’ in zorgproductgroep 79799, en leidt hiermee af naar zorgproduct
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Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische
retinopathie) | Focale laser | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis
(079799039).
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

030895

Coagulatie van intraoculaire aandoeningen,
mits niet vallend onder
030896 of 030897.

Wegbranden van
aandoeningen in het
inwendige van het oog.

J

030895

Coagulatie van intraoculaire aandoeningen
(exclusief intra-oculaire
laserbehandeling 030896,
030897, 030898, 030899).

Wegbranden van
aandoeningen in het
inwendige van het oog.

030898

Behandeling van intraoculaire aandoeningen
d.m.v. YAG-laser (zie
031230 voor operatief
verwijderen nastaar).

030898

030899

Aanspraakcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

5

20140601

20181231

Oude
omschrijving

J

5

20190101

Behandelen van
aandoeningen in het
inwendige van het oog
door middel van een
zogenaamde YAG-laser.

J

5

20140601

Behandeling van intraoculaire aandoeningen met
een YAG-laser (excl.
030899, zie 031230 voor
operatief verwijderen
nastaar).

Behandelen van
aandoeningen in het
inwendige van het oog
met een YAG-laser.

J

5

20190101

Nieuwe
omschrijving

YAG-laser vitreolysis
(floaterectomie).

Behandelen van
troebelingen van
glasvocht met een YAGlaser.

J

5

20190101

Nieuw

1602

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

079799039

Aandoening

Laserbehandeling van

15B624

chor/retina/corp

grote delen van het

vitr/endoftalmitis (excl

netvlies (focale laser) bij

diabetische retinopathie)

een oogontsteking,

| Focale laser | Oog

ziekte van het netvlies/

chor/retina/corp

vaatvlies/ glasachtig

vitr/endoftalmitis

lichaam in het oog

Aandoening

Laserbehandeling van

chor/retina/corp

grote delen van het

vitr/endoftalmitis (excl

netvlies (focale laser) of

diabetische retinopathie)

van

| Focale laser/

glasvochttroebelingen

Floaterectomie | Oog

(YAG-laser) bij een

chor/retina/corp

oogontsteking, ziekte

vitr/endoftalmitis

van het netvlies/

079799039

Decl. code
onverz.
zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20150101

20181231

Beëindigd

15B624

17B624

20190101

Nieuw

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

ZA

030899

20180901

vaatvlies/ glasachtig
lichaam in het oog

Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

0.0000.2

Niet klinsch, operatief

1

Specialismecode

Einddatum
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Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

17B624

8

0

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

20190101

Mutatie
Nieuw

3.4.2 Aanspraakcode 2601 toekennen aan za (Re)spondylodese
(038462)
Referentienummer: 202574
Releaseproduct(en): ZAT
Specialisme(n): 0305 Orthopedie
Zorgproductgroep(en): meerdere

Aanleiding en verzoek
Het Zorginstituut heeft geoordeeld dat dynamische spondylodese bij
lumbale spondylolisthesis niet voldoet aan de stand van de wetenschap
en praktijk.
De dynamische lumbale spondylodese kan geregistreerd en gedeclareerd
worden met zorgactiviteit (Re)spondylodese 2 wervels, fixatie voorste- of
achterste pijlers van C2-C3 of van lager gelegen wervels (038462) (voor
circumferent via 1 incisie zie 038463). Zorgactiviteit 038462 had geen
aanspraakbeperking.
Doorgevoerde wijziging(en)
Om aan te sluiten op de standpuntbepaling van het Zorginstituut is, ten
behoeve van de registratie en declaratie van de verrichting bij een
lumbale spondylodese van één segment, aan zorgactiviteit 038462 de
aanspraakcode 2601: onder voorwaarde verzekerde zorg toegekend.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

038462

(Re)spondylodese 2 wervels,
fixatie voorste- of achterste
pijlers van C2-C3 of van lager
gelegen wervels (voor
circumferent via 1 incisie zie
038463).

(Opnieuw) aan elkaar
vastzetten van 2
wervels gelegen onder
de hoogste nekwervel
of (opnieuw) vastzetten
van 2 lager gelegen
wervels.

J

5

038462

(Re)spondylodese 2 wervels,
fixatie voorste- of achterste
pijlers van C2-C3 of van lager
gelegen wervels (voor
circumferent via 1 benadering
zie 038463).

(Opnieuw) aan elkaar
vastzetten van 2
wervels gelegen onder
de hoogste nekwervel
of (opnieuw) vastzetten
van 2 lager gelegen
wervels.

J

5

Aanspraakcode

2601

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20170101

20181231

Beëindigd

20190101

Nieuw

3.4.3 Za Tumorablatie (039690) krijgt oranje aanspraakcode
(2601)
Referentienummer: 202575
Releaseproduct(en): ZAT, ZP
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Specialisme(n): 0302 Keel, neus en oorheelkunde (KNO), 0303 Heelkunde, 0306 Urologie
0313 Inwendige geneeskunde, 0318 Gastro-enterologie (MDL), 0322 Longgeneeskunde,
0328 Cardio-pulmonale chirurgie (Thorax-chirurgie),
Zorgproductgroep(en): meerdere

Aanleiding en verzoek
Het Zorginstituut heeft geoordeeld (publicatie september 2017) dat
thermale ablatie bij resectabele colorectale levermetastasen niet voldoet
aan de stand van de wetenschap en praktijk.
Radiofrequente-ablatie (RFA)
De bestaande zorgactiviteiten 035240 en 080058 voor radiofrequente
ablatie hebben al de aanspraakcode 2601: onder voorwaarde verzekerde
zorg.
Microwave-ablatie (MWA)
Microwave-ablatie kan geregistreerd worden met bestaande zorgactiviteit
Tumorablatie (039690). Deze za had geen aanspraakbeperking. Voor
radiologie is voor microwave-ablatie met wijzigingsverzoek 202550 een
nieuwe zorgactiviteit aangevraagd.
Geconcludeerd is dat geen actie nodig is voor zorgactiviteiten voor
radiofrequente ablatie. Zorgactiviteiten waarmee microwave ablatie kan
worden geregistreerd moeten voorzien worden van aanspraakcode 2601.
Doorgevoerde wijziging(en)
Om inzichtelijk te maken dat wanneer met za 039690 en de nieuwe za MWA door een radioloog microwave ablatie bij resectabele colorectale
levermetastasen wordt geregistreerd, het om onverzekerde zorg gaat is
aan onderstaande zorgactiviteiten aanspraakcode 2601 toegekend:
- bestaande zorgactiviteit 039690 - Tumorablatie (zie 035240 voor RFablatie aandoening lever of 035241 voor cryo-ablatie aandoening
lever);
- de nieuwe zorgactiviteit 080060 microwave ablatie (zie
wijzigingsverzoek 202550) door een radioloog.
Daarnaast is zorgactiviteit 039690 producttyperend uitgevraagd in
zorgproductgroepen 020110, 029099 en 029199 (uitvalreductie). Hiertoe
zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
In zorgproductgroep Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata nier en
urinewegen (020110) is zorgactiviteit Tumorablatie (039690) (zie
035240 voor RF-ablatie aandoening lever of 035241 voor cryo-ablatie
aandoening lever) toegevoegd aan knooppunt <Oper laparoscopisch zeer
zwaar/ middel/ablatie> én dit knooppunt paarsgekleurd zodat het afleidt
naar zorgproduct:
− Oper laparoscopisch zeer zwaar/ middel/ablatie met lymfklieroperatie
met verpleegdagen (020110017) of;
− Oper laparoscopisch zeer zwaar/ middel/ablatie met lymfklieroperatie
zonder verpleegdagen (020110016) of;
− Oper laparoscopisch zeer zwaar/ middel/ablatie zonder
lymfklieroperatie met verpleegdagen (020110015) of;
− Oper laparoscopisch zeer zwaar/ middel/ablatie zonder
lymfklieroperatie zonder verpleegdagen (020110014).
In zorgproductgroep Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata
ademhalingsstelsel en intrathoracale organen (incl. metastasen)
(029099) is zorgactiviteit Tumorablatie (039690) (zie 035240 voor RFablatie aandoening lever of 035241 voor cryo-ablatie aandoening lever)
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toegevoegd aan knooppunt <Ther bronchoscopie met lasercoagulatie/
PTA/ Embolisatie vaten/ Ablatie/ plaatsen stent zonder scopie> én dit
knooppunt paarsgekleurd zodat het afleidt naar zorgproduct;
− Ther bronchoscopie met lasercoagulatie/ PTA/ Embolisatie vaten/
Ablatie/ plaatsen stent zonder scopie met plaatsen bronchiale/
pulmonale stent) (029099085) of;
− Ther bronchoscopie met lasercoagulatie/ PTA/ Embolisatie vaten/
Ablatie/ plaatsen stent zonder scopie zonder plaatsen bronchiale/
pulmonale stent) (029099086).
In zorgproductgroep Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata
spijsverteringsstelsel (wd) (029199) is zorgactiviteit Tumorablatie
(039690) (zie 035240 voor RF-ablatie aandoening lever of 035241 voor
cryo-ablatie aandoening lever) toegevoegd aan knooppunt <Oper
galblaas/ pancreas/ lever (zeer) zwaar> én dit knooppunt paarsgekleurd
zodat het afleidt naar zorgproduct:
− Oper galblaas/ pancreas/ lever (zeer) zwaar met verpleegdagen
(029199214) of;
− Oper galblaas/ pancreas/ lever (zeer) zwaar met lymfklieroperatie
zonder verpleegdagen (029199215).
Meer informatie over de uitvalreductie in de productstructuur is te vinden
in Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ19a in dit document.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

039690

Tumorablatie (zie 035240 voor
RF-ablatie aandoening lever of
035241 voor cryo-ablatie
aandoening lever).

Verwijderen van
kwaadaardig gezwel
door het wegbranden
van kwaadaardig
gezwelcellen.

J

5

039690

Tumorablatie (zie 035240 voor
RF-ablatie aandoening lever of
035241 voor cryo-ablatie
aandoening lever).

Verwijderen van
kwaadaardig gezwel
door het wegbranden
van kwaadaardig
gezwelcellen.

J

5

Aanspraakcode

2601

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20140601

20181231

Oude
aanspraakcode

20190101

Nieuwe
aanspraakcode

Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Decl. code
onverz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

020110014

Maligniteit nier/

Kijkoperatie in de

15A134

17A134

20160101

20181231

Oude

urineweg (excl

buikholte en/of het

blaas) | Oper

wegbranden van

laparoscopisch zeer

weefsel bij kanker aan

zwaar/ - middel/ RF-

de nier(en) of

ablatie | Zonder

urineweg(en)

omschrijving

lymfklieroperatie |
Zonder VPLD |
Nieuwv maligne
nier/urineweg
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020110014

Maligniteit nier/

Kijkoperatie in de

urineweg (excl

buikholte en/of het

blaas) | Oper

verwijderen van

laparoscopisch zeer

weefsel bij kanker aan

zwaar/ - middel/

de nier(en) of

Ablatie | Zonder

urineweg(en)

15A134

17A134

20190101

Nieuwe
omschrijving

lymfklieroperatie |
Zonder VPLD |
Nieuwv maligne
nier/urineweg
020110015

Maligniteit nier/

Kijkoperatie in de

urineweg (excl

buikholte en/of het

blaas) | Oper

wegbranden van

laparoscopisch zeer

weefsel tijdens een

zwaar/ - middel/ RF-

ziekenhuisopname bij

ablatie | Zonder

kanker aan de nier(en)

lymfklieroperatie |

of urineweg(en)

15A135

17A135

20160101

20181231

Oude
omschrijving

Met VPLD | Nieuwv
maligne
nier/urineweg
020110015

Maligniteit nier/

Kijkoperatie in de

urineweg (excl

buikholte en/of het

blaas) | Oper

verwijderen van

laparoscopisch zeer

weefsel tijdens een

zwaar/ - middel/

ziekenhuisopname bij

Ablatie | Zonder

kanker aan de nier(en)

lymfklieroperatie |

of urineweg(en)

15A135

17A135

20190101

Nieuwe
omschrijving

Met VPLD | Nieuwv
maligne
nier/urineweg
020110016

Maligniteit nier/

Kijkoperatie in de

urineweg (excl

buikholte en/of het

blaas) | Oper

wegbranden van

laparoscopisch zeer

weefsel met operatief

zwaar/ - middel/ RF-

verwijderen van

ablatie | Met

lymfeklieren bij kanker

lymfklieroperatie |

aan de nier(en) of

Zonder VPLD |

urineweg(en)

15A136

17A136

20160101

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwv maligne
nier/urineweg
020110016

Maligniteit nier/

Kijkoperatie in de

urineweg (excl

buikholte en/of het

blaas) | Oper

verwijderen van

laparoscopisch zeer

weefsel en/of operatief

zwaar/ - middel/

verwijderen van

Ablatie | Met

lymfeklieren bij kanker

lymfklieroperatie |

aan de nier(en) of

Zonder VPLD |

urineweg(en)

15A136

17A136

20190101

Nieuwe
omschrijving

Nieuwv maligne
nier/urineweg
020110017

Maligniteit nier/

Kijkoperatie in de

urineweg (excl

buikholte en/of het

blaas) | Oper

wegbranden van

laparoscopisch zeer

weefsel met operatief

zwaar/ - middel/ RF-

verwijderen van

ablatie | Met

lymfeklieren tijdens

lymfklieroperatie |

een ziekenhuisopname

Met VPLD | Nieuwv

bij kanker aan de

maligne

nier(en) of

nier/urineweg

urineweg(en)

15A137

17A137

20160101

20181231

Oude
omschrijving
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020110017

Maligniteit nier/

Kijkoperatie in de

urineweg (excl

buikholte en/of het

blaas) | Oper

verwijderen van

laparoscopisch zeer

weefsel en/of operatief

zwaar/ - middel/

verwijderen van

Ablatie | Met

lymfeklieren tijdens

lymfklieroperatie |

een ziekenhuisopname

Met VPLD | Nieuwv

bij kanker aan de

maligne

nier(en) of

nier/urineweg

urineweg(en)

15A137

17A137

20190101

Nieuwe
omschrijving

3.5 Productstructuur
Deze paragraaf beschrijft wijzigingen in de afleiding naar bestaande dbczorgproducten, introductie van nieuwe dbc-zorgproducten en
beëindigingen. De wijzigingen van de Latijnse- en
consumentenomschrijvingen in de zorgproductentabel worden ook
beschreven. De wijzigingen in de ‘zp-omschrijvingen’ worden in dit
document niet beschreven.
3.5.1 Declaratietitel voor chemosaturatie bij uitzaaiingen oculair
melanoom
Referentienummer: 202263
Releaseproduct(en): ARGT, RA, TT, ZAT, ZP
Specialisme(n): 0313 Inwendige geneeskunde
Zorgproductgroep(en): 029199 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata spijsverteringsstelsel
(wd)

Aanleiding en verzoek
Chemosaturatie, of percutane leverperfusie, betreft een behandeling
voor patiënten met metastasen in de lever bij oculair melanoom. Bij deze
behandeling wordt onder narcose een grote hoeveelheid chemotherapie
via de leverslagader door de lever gespoeld, waarna de chemotherapie
vervolgens via een speciaal apparaat weer uit het bloed wordt gefilterd.
Er komen jaarlijks ongeveer 70 - 80 patiënten in aanmerking voor deze
behandeling. De kosten van de totale behandeling worden geschat op
gemiddeld € 38.000 per patiënt. Tot nu toe is de zorg bekostigd uit de
academische component. Onderzoeksresultaten laten gunstige effecten
zien van de behandeling chemosaturatie bij uitzaaiingen oculair
melanoom. Inmiddels is de behandeling ook opgenomen in een richtlijn
van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). We introduceren
daarom een nieuwe zorgactiviteit: Percutane geïsoleerde leverperfusie
met extracorporale filtratie (035283). Mocht op een later moment
bepaald worden dat er voor deze zorg een aanspraakbeperking geldt,
dan wordt dit aan deze zorgactiviteit toegekend.
Doorgevoerde wijziging(en)
In combinatie met de diagnose 313_955 Levertumor nno leidt deze
zorgactiviteit af naar het bestaande zorgproduct HIPEC (029199208). Dit
omdat de behandeling, gezien de door de aanvrager aangeleverde
informatie, qua kosten overeen komt met HIPEC (Hypertherme
Intraperitoneale Chemotherapie). Daarnaast gaat het in beide gevallen
om een spoeling met chemotherapie. De naam van zorgproduct
029199208 wordt als volgt aangepast: HIPEC/percutane leverperfusie.
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Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumenten-omschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

035283

Percutane geïsoleerde
leverperfusie met
extracorporale filtratie.

Spoelen van de lever met
wegfilteren van de spoelvloeistof
buiten het lichaam.

J

6

20190101

Einddatum

Mutatie
Nieuw

Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Decl. code
onverz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

029199208

Overige maligniteit

Een

15C115

17C115

20150101

20181231

Beëindigd

abdomen | HIPEC icm

combinatiebehandeling

cytoreductie | Nieuwv

van chirurgie en

maligne spijsvertering

chemotherapie bij
15E888

17E888

20190101

kanker buikorganen
029199287

Overige maligniteit

Een

abdomen | HIPEC icm

combinatiebehandeling

cytoreductie/

van chirurgie met

Percutane geisoleerde

chemotherapie en/of

leverperfusie | Nieuwv

spoelen van de lever bij

maligne spijsvertering

kanker buikorganen

Nieuw

Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

Specialismecode

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

ZA

035283

20180901

Einddatum

Nieuw

Wijziging(en) tarieventabel
Declarati
ecode

Tarief
-type

Max
Tarief
(in
euro’s)

15C115

6

17C115

8

15E888
17E888

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

0

20120101

20181231

Beëindigd

0

20120101

20181231

Beëindigd

6

0

20190101

Nieuw

8

0

20190101

Nieuw

Mutatie

3.5.2 Toestaan twee zorgtrajecten bij intake
fertiliteitsproblematiek
Referentienummer: 202308
Releaseproduct(en): TT, ZAT, ZP
Specialisme(n): 0307 Gynaecologie
Zorgproductgroep(en): 972804 Infertiliteit (incl WBMV)

Aanleiding en verzoek
Bij fertiliteitproblemen komt het voor dat een man en vrouw samen op
de polikliniek komen waarbij in hetzelfde polikliniekbezoek beide
zorgvragen worden besproken. Het verzoek is om hiervoor twee
zorgtrajecten te kunnen openen, zowel voor de man 'F12 Oriënterend
fertiliteitsonderzoek / basale behandeling man' als ook voor de vrouw
'F11 Oriënterend fertiliteitsonderzoek / basale behandeling vrouw'.
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Volgens de huidige regelgeving mag een polikliniekbezoek éénmaal
geregistreerd worden wanneer meerdere patiënten aanwezig zijn tijdens
één consult (artikel 24 lid 1 van NR/REG-1732). Indien een man en
vrouw aanwezig zijn tijdens een polikliniekbezoek mag dus één
polikliniekbezoek worden geregistreerd. Er kan dan ook maar één
zorgtraject worden geopend.
De zorgproducten en tarieven zijn echter zodanig opgebouwd dat er voor
de man en de vrouw twee zorgproducten worden gedeclareerd. Wanneer
er maar één zorgproduct gedeclareerd mag worden, is de tarifering
hiervoor niet passend.
Doorgevoerde wijziging(en)
Er komt een nieuwe zorgactiviteit die declaratie van de twee
zorgproducten mogelijk maakt. In de Q&A ‘registratie bij infertiliteit’
vindt u meer uitleg over de fertiliteit.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

ConsumentenOmschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

190068

Consult van de partner bij
een gezamenlijk
polikliniekbezoek bij een
zorgvraag infertiliteit (voor
de andere partner wordt
een polikliniekbezoek
vastgelegd).

Consult van de partner bij een
gezamenlijk polikliniekbezoek bij
een zorgvraag over kinderwens
(voor de andere partner wordt
een polikliniekbezoek
vastgelegd).

J

89

20190101

Einddatum

Mutatie
Nieuw

Voorbeeld: een apart zorgtraject met deze zorgactiviteit mag alleen
worden geopend indien bij de man tijdens het gezamenlijke
polikliniekbezoek een algemene en speciële anamnese wordt afgenomen
en onderzoek wordt ingezet. Voor de vrouw wordt een polikliniekbezoek
vastgelegd.
In de Q&A ‘registratie bij infertiliteit’ wordt uitleg gegeven over de
fertiliteit. Zie www.nza.nl. Kies daarbij voor ‘zorgsectoren’ – medischspecialistische zorg – ‘Hoe kunnen wij u helpen’ - Toelichting op
registreren en declareren van behandelingen.
Onderstaand blijft van toepassing.
Wanneer geen zorgvraag
Wanneer er bij de man geen zorgvraag is kan alleen een zorgproduct
voor de vrouw worden geregistreerd.
Wanneer er alleen spermaonderzoek plaatsvindt
Vraag: Hoe leg ik een spermaonderzoek vast bij een zorgvraag in het
kader van infertiliteit?
Antwoord: Spermaonderzoek (070801, 078013 en 078110) kan middels
zorgactiviteiten of overige zorgproducten geregistreerd worden. De
overige zorgproducten voor spermaonderzoek vallen in de categorie
eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling. In artikel 34b lid 6
van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1816) staat:
’Voor een overig zorgproduct spermaonderzoek (070801, 078013 en
078110) is een verzoek van de eerstelijn niet noodzakelijk als dit
onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de gynaecoloog in het kader
van een fertiliteitsspreekuur.
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In de situatie dat er geen zorgtraject geopend is voor de man, of op
dezelfde dag geopend wordt voor de man, (zie ook artikel 34 lid 3 van de
NR/REG-1816 voor de declaratieregels van overige zorgproducten uit de
categorie eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling), dan kan
de zorg - geleverd in het kader van spermaonderzoek - als overig
zorgproduct worden gedeclareerd.
Indien er wel een zorgtraject geopend is voor de man, dan kunnen de
zorgactiviteiten voor spermaonderzoek geregistreerd worden binnen het
lopende zorgtraject. In dat geval wordt het spermaonderzoek als
onderdeel van het zorgprofiel van een dbc-zorgproduct gedeclareerd.
Verwijzer
Vraag: Welk verwijstype moet ik vastleggen bij een fertiliteitsspreekuur?
Antwoord: In de Nederlandse gezondheidszorg wordt de medischspecialistische zorg enkel vergoed door de zorgverzekeraar indien een
patiënt is verwezen door een geldige verwijzer (met uitzondering van
spoedeisende hulp). In artikel 14 lid 2 van de Zorgverzekeringwet staat:
'De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat
geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met
uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in
die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in
ieder geval de huisarts.' Het kan dus per zorgverzekeraar verschillen
welke beroepsgroep wordt geaccepteerd als verwijzer.
De NZa heeft de verplichting gesteld dat bij de declaratie van dbczorgproducten en overige zorgproducten het type verwijzer en de AGBcode verwijzer of AGB-code verwijzend specialisme op de nota moet
worden vermeld.
Deze verplichting staat beschreven in de nadere regel (NR/REG-1816
artikel 36 en 37). De typen verwijzers onderscheiden zich in SEHverwijzer (1 of 3) en niet-SEH-verwijzer (2, 4 tot en met 8).
Wanneer een man en een vrouw met de zorgvraag infertiliteit door de
huisarts worden doorverwezen naar de gynaecoloog, is sprake van
verwijstype 4. Als een overig zorgproduct spermaonderzoek wordt
uitgevoerd of een dbc-zorgproduct met de diagnose oriënterend
fertiliteitsonderzoek / basale behandeling man (F12) op naam van de
man wordt geopend op verzoek van de gynaecoloog naar aanleiding van
een consult op het fertiliteitsspreekuur van de vrouw, is verwijzing van
de eerstelijn niet noodzakelijk. In dat geval is sprake van verwijstype 7.
Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

972804008

Man | Oper

Operatie bij verminderde

14B172

middel |

vruchtbaarheid man

Decl. code
onverz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20160101

20181231

Oude
declaratie

Infertiliteit
972804008

codes

Man | Oper

Operatie bij verminderde

middel |

vruchtbaarheid man

14B172

16B172

20190101

Nieuwe
declaratie

Infertiliteit

codes

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

16B172

7

2842,88

6

20190101

Einddatum

Mutatie
Nieuw
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3.5.3 Zorgproducten voor gespecialiseerde stepped care tinnitusbehandeling
Referentienummer: 202343
Releaseproduct(en): TT, ZAT, ZP
Specialisme(n): 1900 Audiologie
Zorgproductgroep(en): 991900 Audiologie

Aanleiding en verzoek
Sinds 2013 valt de stepped care tinnitus-behandeling onder de
beleidsregel 'Innovatie kleinschalige experimenten'. Voor een structurele
bekostiging in de dbc-systematiek is een wijzigingsverzoek ingediend.
Doorgevoerde wijziging(en)
Voor het registreren en declareren van de stepped care tinnitusbehandeling is een nieuw domein 'Beweging' geïntroduceerd. Naast een
gewijzigde bestaande zorgactiviteit zijn tien nieuwe zorgactiviteiten voor
de registratie van de stepped care behandeling geïntroduceerd. Om
ervoor te zorgen dat er geen overlap is met bestaande zorgactiviteiten
wordt de omschrijving van zorgactiviteit 190785 gewijzigd.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Eenheden

Aantal
eenheden

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

190785

Cursus/training groep
overig, bv.
groepsvoorlichting
hoortoestellen,
groepbegeleiding
tinnitus (geen
vaardigheidstraining)
- audiologisch
centrum.

Het geven van cursus of
training aan een groep,
bijvoorbeeld
groepsvoorlichting over
hoortoestellen,
groepsbegeleiding over
oorsuizen (geen
vaardigheidstraining) uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

110

20140601

20181231

Oude
omschrijving

190785

Cursus/training groep
overig, bv.
groepsvoorlichting
hoortoestellen,
groepsbegeleiding
tinnitus (geen
vaardigheidstraining
of stepped care
tinnitus, zie 190790)
- audiologisch
centrum.

Geven van groepscursus
of -training, bijv.
voorlichting over
hoortoestellen,
begeleiding oorsuizen
(geen
vaardigheidstraining of
stepped care tinnitus) uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

110

20190101

Nieuwe
omschrijving

190790

Psycho-educatieve
sessie stepped care
tinnitus behandeling audiologisch centrum.

Het houden van een
voorlichtingsbijeenkomst
over de stepped care
tinnitus behandeling uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

30

20190101

Nieuw

190791

Individuele
behandeling stepped
care tinnitus door een
psychomotorisch
therapeut of
fysiotherapeut audiologisch centrum.

Individuele behandeling
stepped care tinnitus
door een
psychomotorisch
therapeut of
fysiotherapeut uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

60

20190101

Nieuw
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190792

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een
psychomotorisch
therapeut audiologisch centrum.

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een
psychomotorisch
therapeut - uitgevoerd
in een audiologisch
centrum.

J

12

MN

15

20190101

Nieuw

190793

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een
fysiotherapeut audiologisch centrum.

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een fysiotherapeut
- uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

15

20190101

Nieuw

190794

Individuele
behandeling stepped
care tinnitus door een
psycholoog of
gedragstherapeut audiologisch centrum.

Individuele behandeling
stepped care tinnitus
door een psycholoog of
gedragstherapeut uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

60

20190101

Nieuw

190795

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een psycholoog
of gedragstherapeut audiologisch centrum.

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een psycholoog of
gedragstherapeut uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

15

20190101

Nieuw

190796

Individuele
behandeling stepped
care tinnitus door
maatschappelijk werk
- audiologisch
centrum.

Individuele behandeling
stepped care tinnitus
door een
maatschappelijk werker
- uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

60

20190101

Nieuw

190797

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door maatschappelijk
werk - audiologisch
centrum.

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een
maatschappelijk werker
- uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

15

20190101

Nieuw

190798

Individuele
behandeling stepped
care tinnitus door een
audioloog audiologisch centrum.

Individuele behandeling
stepped care tinnitus
door een audioloog uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

60

20190101

Nieuw

190799

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een audioloog audiologisch centrum.

Groepsbehandeling
stepped care tinnitus
door een audioloog uitgevoerd in een
audiologisch centrum.

J

12

MN

15

20190101

Nieuw

De nieuwe zorgactiviteiten en het nieuwe domein zijn toegevoegd aan
zorgproductgroep Audiologie (991900) en de uitvraag leidend naar dbczorgproduct 991900021 (voorheen 991900005) is aangepast in ‘Meer
dan 3 domeinen’ (voorheen ‘Precies 4 domeinen’). Omdat ook de inhoud
van andere dbc-zorgproducten hiermee wijzigt en stepped care
behandeling kan bevatten hebben deze allemaal een nieuw dbczorgproductnummer gekregen.
Daarnaast verduidelijken we de consumentenomschrijvingen van de
meeste dbc-zorgproducten binnen de zorgproductgroep Audiologie.
Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

991900003

Vestibulair AP 305 |
Audiologie

Gehooronderzoek bij
duizeligheid

15D353

Decl. code
onverz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20150101

20181231

Oude
omschrijving
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991900003

Vestibulair AP 305 |
Audiologie

Evenwichtsonderzoek bij
duizeligheid

15D353

20190101

991900004

Spraak/ taal |
Precies 4 domeinen/
AP 204 | Audiologie

Spraakonderzoek 4
domeinen bij een stoornis
in spraak/ taal

15B876

20150101

991900004

Spraak/ taal |
Precies 4 domeinen/
AP 204 | Audiologie

Onderzoek en/of
behandeling binnen 4
domeinen bij een stoornis
in spraak/ taal

15B876

20190101

991900005

Horen/ rest | Precies
4 domeinen/ AP 104
| Audiologie

Gehooronderzoek 4
domeinen bij een
gehoorstoornis/
audiologische stoornis

15B877

20150101

20181231

Beëindigd

991900006

Spraak/ taal |
Precies 3 domeinen /
AP 203 | Audiologie

Spraakonderzoek 3
domeinen bij een stoornis
in spraak/ taal

15B878

20150101

20181231

Oude
omschrijving

991900006

Spraak/ taal |
Precies 3 domeinen
/ AP 203 |
Audiologie

Onderzoek en/of
behandeling binnen 3
domeinen bij een
stoornis in spraak/ taal

15B878

20190101

991900007

Horen/ rest |
Precies 3 domeinen
/ AP 103 |
Audiologie

Gehooronderzoek 3
domeinen bij een
gehoorstoornis/
audiologische stoornis

15B879

20150101

20181231

Beëindigd

991900008

Spraak/ taal |
Precies 2
domeinen/ AP 202 |
Audiologie

Spraakonderzoek 2
domeinen bij een
stoornis in spraak/ taal

15B880

20150101

20181131

Oude
omschrijving

991900008

Spraak/ taal |
Precies 2
domeinen/ AP 202 |
Audiologie
Horen/ rest |
Precies 2
domeinen/ AP 102 |
Audiologie

Onderzoek en/of
behandeling binnen 2
domeinen bij een
stoornis in spraak/ taal
Gehooronderzoek 2
domeinen bij een
gehoorstoornis/
audiologische stoornis

15B880

20190101

15B881

20150101

20181131

Beëindigd

991900011

Spraak/ taal |
Precies 1 domein/
AP 201 | Audiologie

Spraakonderzoek 1
domein bij een stoornis
in spraak/ taal

15B354

20150101

20181131

Oude
omschrijving

991900011

Spraak/ taal |
Precies 1 domein/
AP 201 | Audiologie

Onderzoek en/of
behandeling binnen 1
domein bij een stoornis
in spraak/ taal

15B354

20190101

991900013

Horen/ rest |

Gehooronderzoek 1

15D355

20150101

20181231

Beëindigd

Precies 1 domein/

domein bij een

AP 101 | Audiologie

gehoorstoornis/
15B876

20150101

20181231

Oude

991900009

Nieuwe
omschrijving
20181231

Oude
omschrijving
Nieuwe
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

audiologische stoornis
991900014

Spraak/ taal | Meer

Zeer uitgebreid

dan 8 uur/ AP 204 |

onderzoek of -

Audiologie

behandeling van spraak

omschrijving

en/of taal - meer dan 8
uur bij een
gehoorstoornis/
audiologische stoornis
991900014

Spraak/ taal | Meer

Onderzoek en/of

dan 8 uur/ AP 204 |

behandeling van meer

Audiologie

dan 8 uur bij een

15B876

20190101

Nieuwe
omschrijving

stoornis in spraak/ taal
991900015

Horen/ rest | Meer

Zeer uitgebreid

dan 8 uur/ AP 104 |

onderzoek of -

Audiologie

behandeling van het

15B877

20150101

20181231

gehoor - meer dan 8 uur
bij een gehoorstoornis/
audiologische stoornis
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991900016

Spraak/ taal | Meer

Uitgebreid onderzoek of

dan 3 uur/ AP 203 |

-behandeling van spraak

Audiologie

en/of taal - meer dan 3

15B878

20150101

20181231

Oude
omschrijving

bij een stoornis in
spraak/ taal
991900016

Spraak/ taal | Meer

Onderzoek en/of

dan 3 uur/ AP 203 |

behandeling van 3 tot 8

Audiologie

uur bij een stoornis in

15B878

20190101

Nieuwe
omschrijving

spraak/ taal
991900017

Horen/ rest | Meer

Uitgebreid onderzoek of

dan 3 uur/ AP 103 |

-behandeling van het

Audiologie

gehoor - meer dan 3 uur

15B879

20150101

20181231

Beëindigd

15B880

20150101

20181231

Oude

bij een gehoorstoornis/
audiologische stoornis
991900018

Spraak/ taal | Meer

Onderzoek of -

dan 1 uur/ AP 202 |

behandeling van spraak

Audiologie

en/of taal - meer dan 1

omschrijving

uur bij een stoornis in
spraak/ taal
991900018

Spraak/ taal | Meer

Onderzoek en/of

dan 1 uur/ AP 202 |

behandeling van 1 tot 3

Audiologie

uur bij een stoornis in

15B880

20190101

Nieuwe
omschrijving

spraak/ taal
991900019

Horen/ rest | Meer

Onderzoek of -

dan 1 uur/ AP 102 |

behandeling van het

Audiologie

gehoor - meer dan 1 uur

15B881

20150101

20181231

Beëindigd

15B877

20190101

Nieuw

15B877

20190101

Nieuw

15B879

20190101

Nieuw

15B879

20190101

Nieuw

15B881

20190101

Nieuw

15B881

20190101

Nieuw

bij een gehoorstoornis/
audiologische stoornis
991900020

Horen/ rest | Meer

Onderzoek en/of

dan 8 uur/ AP 104 |

behandeling van meer

Audiologie

dan 8 uur bij een
gehoorstoornis/
audiologische stoornis

991900021

Horen/ rest | Meer

Onderzoek en/of

dan 3 domeinen/

behandeling binnen

AP 104 | Audiologie

meer dan 3 domeinen
bij een gehoorstoornis/
audiologische stoornis

991900022

Horen/ rest | Meer

Onderzoek en/of

dan 3 uur/ AP 103 |

behandeling van 3 tot 8

Audiologie

uur bij een
gehoorstoornis/
audiologische stoornis

991900023

Horen/ rest |

Onderzoek en/of

Precies 3 domeinen

behandeling binnen 3

/ AP 103 |

domeinen bij een

Audiologie

gehoorstoornis/
audiologische stoornis

991900024

Horen/ rest |

Onderzoek en/of

Precies 2

behandeling binnen 2

domeinen/ AP 102 |

domeinen bij een

Audiologie

gehoorstoornis/
audiologische stoornis

991900025

Horen/ rest | Meer

Onderzoek en/of

dan 1 uur/ AP 102 |

behandeling van 1 tot 3

Audiologie

uur bij een
gehoorstoornis/
audiologische stoornis
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991900026

Horen/ rest |

Onderzoek en/of

Precies 1 domein/

behandeling binnen 1

AP 101 | Audiologie

domein bij een

15E889

20190101

Nieuw

gehoorstoornis/
audiologische stoornis

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

15E889

6

0

Soort
Tarief

Ingangsdatum
20190101

Einddatum

Mutatie
Nieuw

3.5.4 Uitval bij levertransplantatie met ic, maar zonder
verpleegdagen
Referentienummer: 202387
Releaseproduct(en): TT, ZP
Specialisme(n): 0303 Heelkunde, 0313 Inwendige geneeskunde, 0316 Kindergeneeskunde
0318 Gastro-enterologie (MDL)
Zorgproductgroep(en): 979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl
WBMV)

Aanleiding en verzoek
In gevallen waarbij de patiënt tijdens de operatieve fase bij een
levertransplantatie alleen op de ic en niet op een verpleegafdeling
verblijft, krijg je een niet-declarabel uitvalproduct. In de huidige dbcsystematiek wordt namelijk afgeleid op basis van verpleegdagen en die
ontbreken in deze situatie. Het verzoek is om deze uitval op te lossen.
Doorgevoerde wijziging(en)
De uitvalzorgproducten zijn omgezet naar declarabele zorgproducten.
Het betreft:
- Uitval geen klin | Ontvanger | Kind | Orgaantransplantatie (excl
niertransplantatie) (979002237) is gewijzigd in declarabel
zorgproduct Ontvanger | Kind | Orgaantransplantatie (excl
niertransplantatie) | Geen verpleegdagen |
Nier/lever/darm/eilandjes/pancreastransplantatie (979002346)
- Uitval geen klin | Ontvanger | Volwassene | Levertransplantatie (incl
partieel) mbv postmortale donor (979002293) is gewijzigd in
declarabel zorgproduct Ontvanger | Volwassene | Levertransplantatie
(incl partieel) mbv postmortale donor | Geen verpleegdagen |
Nier/lever/darm/eilandjes/pancreastransplantatie (979002347)
- Uitval geen klin | Ontvanger | Volwassene | Partiële
levertransplantatie mbv levende donor (979002296) is gewijzigd in
declarabel zorgproduct Ontvanger | Volwassene | Partiële
levertransplantatie mbv levende donor | Geen verpleegdagen |
Nier/lever/darm/eilandjes/pancreastransplantatie (979002348)
- Uitval geen klin | Ontvanger | Volwassene | Gecombineerde
transplantatie (979002307) is gewijzigd in declarabel zorgproduct
Ontvanger | Volwassene | Gecombineerde transplantatie | Geen
verpleegdagen | Nier/lever/darm/eilandjes/pancreastransplantatie
(979002349)
Meer informatie over de uitvalreductie in de productstructuur is te vinden
in Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ19a in dit document.
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Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

979002237

Uitval geen klin |

Consumentenomschrijving

Decl.
code
verz.
zorg

Decl.
code
onverz.
zorg

WBMVcode

Ingangsdatum

Einddatum

20160101

20181231

Beëindigd

20160101

20181231

Beëindigd

20160101

20181231

Beëindigd

Ontvanger | Volwassene
| Partiële
levertransplantatie mbv
levende donor |
Nier/lever/darm/
eilandjes/
pancreastransplantatie
979002293

Uitval geen klin |
Ontvanger | Volwassene
| Levertransplantatie
(incl partieel) mbv
postmortale donor |
Nier/lever/darm/eilandje
s/pancreastransplantatie

979002296

Uitval geen klin |
Ontvanger | Volwassene
| Partiële
levertransplantatie mbv
levende donor |
Nier/lever/darm/eilandje
s/pancreastransplantatie

979002346

Ontvanger | Kind |

Orgaantransplantati

Orgaantransplantatie

e bij ernstig falen

(excl niertransplantatie)

van nier/ lever/

| Geen verpleegdagen |

darm/ alvleesklier

Nier/lever/darm/eilandje

(bij kind)

14E731

16E731

9998

20190101

Nieuw

14E732

16E732

2950

20190101

Nieuw

14E733

16E733

2950

20190101

Nieuw

14E734

16E734

9998

20190101

Nieuw

s/pancreastransplantatie
979002347

Ontvanger | Volwassene

Levertransplantatie

| Levertransplantatie

mbv een overleden

(incl partieel) mbv

donor bij ernstig

postmortale donor |

falen van lever

Geen verpleegdagen |
Nier/lever/darm/eilandje
s/pancreastransplantatie
979002348

Ontvanger | Volwassene

Levertransplantatie

| Partiële

mbv een levende

levertransplantatie mbv

donor bij ernstig

levende donor | Geen

falen van lever

verpleegdagen |
Nier/lever/darm/eilandje
s/pancreastransplantatie
979002349

Ontvanger | Volwassene

Gecombineerde

| Gecombineerde

orgaantransplantatie

transplantatie | Geen

bij ernstig falen van

verpleegdagen |

nier/ lever/ darm/

Nier/lever/darm/eilandje

alvleesklier

s/pancreastransplantatie

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

14E731

5

45615,71

6

20190101

Nieuw

14E732

5

37185,37

6

20190101

Nieuw
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Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

14E733

5

37185,37

6

20190101

Nieuw

14E734

5

42166,41

6

20190101

Nieuw

16E731

7

45615,71

6

20190101

Nieuw

16E732

7

37185,37

6

20190101

Nieuw

16E733

7

37185,37

6

20190101

Nieuw

16E734

7

42166,41

6

20190101

Nieuw

3.5.5 Uitvalreductie interventieradiologie
Referentienummer: 202449
Releaseproduct(en): ZP, TT
Specialisme(n): 0302 Keel, neus en oorheelkunde (KNO), 0303 Heelkunde, 0305 Orthopedie
0306 Urologie, 0307 Gynaecologie, 0310 Dermatologie, 0313 Inwendige geneeskunde,
0318 Gastro-enterologie (MDL), 0322 Longgeneeskunde, 0330 Neurologie, 0362 Radiologie
Zorgproductgroep(en): meerdere

Aanleiding en verzoek
Sinds 2016 zijn interventieradiologische verrichtingen onderdeel van het
traject van de hoofdbehandelaar. Voor 2019 voeren we een aantal
verbeteringen door, om uitval bij interventieradiologie te verhelpen.
Doorgevoerde wijziging(en)
Diverse zorgactiviteiten worden typerend gemaakt in verschillende
zorgproductgroepen om uitval bij interventieradiologie te verhelpen. De
zorgactiviteiten zijn:
- Niet-electieve embolisatie van vaten (080028)
- RF-ablatie (080058)
- Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere
niet-coronaire vaten (080821) (zie 080822 voor occlusie)
- Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere
niet-coronaire vaten (080822) (zie 080821 voor stenose)
- Embolisatie van vaten (080828)
- Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT (088148)
- Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen (088158)
- Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie (088178)
Meer informatie over de uitvalreductie in de productstructuur is te vinden
in Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ19a in dit document
Naar aanleiding van het toevoegen van zorgactiviteiten met
aanspraakbeperking in de verschillende knooppunten, is er een aantal
nieuwe declaratiecodes onverzekerde zorg geïntroduceerd.
Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

020109036

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie in de

15A079

Oper laparoscopisch

buikholte bij

zeer zwaar/ middel |

prostaatkanker

Decl. code
onverz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20150101

20181231

Beëindigd

Zonder
lymfklieroperatie |
Zonder VPLD |
Nieuwv maligne gesl
org/prostaat man
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020109036

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte en/of

zeer zwaar/ middel/

wegbranden van

RF-ablatie | Zonder

weefsel bij

lymfklieroperatie |

prostaatkanker

15A079

17A079

20190101

Nieuw

Zonder VPLD |
Nieuwv maligne gesl
org
man/prostaat/kiemc
eltumor
020109037

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte tijdens

zeer zwaar/ middel |

een

Zonder

ziekenhuisopname

lymfklieroperatie |

bij prostaatkanker

15A080

20150101

20181231

Beëindigd

Met VPLD | Nieuwv
maligne gesl
org/prostaat man
020109037

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte en/of

zeer zwaar/ middel/

wegbranden van

RF-ablatie | Zonder

weefsel tijdens

lymfklieroperatie |

een

Met VPLD | Nieuwv

ziekenhuisopname

maligne gesl org

bij prostaatkanker

15A080

17A080

20190101

Nieuw

man/prostaat/kiemc
eltumor
020109038

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte met het

zeer zwaar/ middel |

operatief

Met

verwijderen van

lymfklieroperatie |

lymfeklieren bij

Zonder VPLD |

prostaatkanker

15A081

20150101

20181231

Beëindigd

Nieuwv maligne gesl
org/prostaat man
020109038

Prostaatmaligniteit |

Operatief

Oper laparoscopisch

verwijderen van

zeer zwaar/ middel/

lymfeklieren met

RF-ablatie | Met

kijkoperatie in de

lymfklieroperatie |

buikholte en/of

Zonder VPLD |

wegbranden van

Nieuwv maligne gesl

weefsel bij

org

prostaatkanker

15A081

17A081

20190101

Nieuw

man/prostaat/kiemc
eltumor
020109039

Prostaatmaligniteit |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte met het

zeer zwaar/ middel |

operatief

Met

verwijderen van

lymfklieroperatie |

lymfeklieren

Met VPLD | Nieuwv

tijdens een

maligne gesl

ziekenhuisopname

org/prostaat man

bij prostaatkanker

15A082

20150101

20181231
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020109039

Prostaatmaligniteit |

Operatief

Oper laparoscopisch

verwijderen van

zeer zwaar/ middel/

lymfeklieren met

RF-ablatie | Met

kijkoperatie in de

lymfklieroperatie |

buikholte en/of

Met VPLD | Nieuwv

wegbranden van

maligne gesl org

weefsel tijdens

man/prostaat/kiemc

een

eltumor

ziekenhuisopname

15A082

17A082

20190101

Nieuw

bij prostaatkanker
020110022

Blaascarcinoom |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte bij

zeer zwaar/ middel |

goedaardig of

Zonder

kwaadaardig

lymfklieroperatie |

gezwel van de

Zonder VPLD |

blaas

15A141

20150101

20181231

Beëindigd

Nieuwv maligne
nier/urineweg
020110022

020110023

020110023

Blaascarcinoom |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte en/of

zeer zwaar/ middel/

wegbranden van

RF-ablatie| Zonder

weefsel bij

lymfklieroperatie |

goedaardig of

Zonder VPLD |

kwaadaardig

Nieuwv maligne

gezwel van de

nier/urineweg

blaas

Blaascarcinoom |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte tijdens

zeer zwaar/ middel |

een

Zonder

ziekenhuisopname

lymfklieroperatie |

bij goedaardig of

Met VPLD | Nieuwv

kwaadaardig

maligne

gezwel van de

nier/urineweg

blaas

Blaascarcinoom |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte en/of

zeer zwaar/ middel/

wegbranden van

RF-ablatie | Zonder

weefsel tijdens

lymfklieroperatie |

een

Met VPLD | Nieuwv

ziekenhuisopname

maligne

bij goedaardig of

nier/urineweg

kwaadaardig

15A141

17A141

15A142

15A142

20190101

20150101

17A142

Nieuw

20181231

20190101

Beëindigd

Nieuw

gezwel van de
blaas
020110108

Blaascarcinoom |

Kijkoperatie in de

Oper laparoscopisch

buikholte met

zeer zwaar/ middel |

operatief

Met

verwijderen van

lymfklieroperatie |

lymfeklieren bij

Nieuwv maligne

blaaskanker

15E651

20160101

20181231

Beëindigd

nier/urineweg
020110108

Blaascarcinoom |

Operatief

Oper laparoscopisch

verwijderen van

zeer zwaar/ middel/

lymfeklieren met

RF-ablatie | Met

kijkoperatie in de

lymfklieroperatie |

buikholte en/of

Nieuwv maligne

wegbranden van

nier/urineweg

weefsel bij

15E651

17E651

20190101

Nieuw

blaaskanker
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029099085

Ther bronchoscopie

Kijkoperatie in de

met lasercoagulatie/

long(en) en/of het

PTA/ Embolisatie

plaatsen van

vaten/ plaatsen

stent/buisje en/of

stent zonder scopie |

dichtmaken

Met plaatsen

bloedvat en/of

bronchiale/

opheffen

pulmonale stent |

vernauwingen

Nieuwv maligne

bloedvat bij

ademh/intrathor org

kanker van het

15E660

17E660

20160101

20181231

Oude
omschrijving

ademhalingsstelsel
of andere organen
in de borstkas
029099085

Ther bronchoscopie

Kijkoperatie in

met lasercoagulatie/

long(en)/ plaatsen

PTA/ Embolisatie

van buisje/

vaten/ Ablatie/

dichtmaken

Plaatsen stent

bloedvat/ opheffen

zonder scopie | Met

vernauwingen

plaatsen bronchiale/

bloedvat/

pulmonale stent |

verwijderen of

Nieuwv maligne

wegbranden

ademh/intrathor org

weefsel bij kanker

15E660

17E660

20190101

Nieuwe
omschrijving

van
ademhalingsstelsel
of andere organen
in de borstkas
029099086

Ther bronchoscopie

Kijkoperatie in de

met lasercoagulatie/

long(en) en/of

PTA/ Embolisatie

dichtmaken

vaten | Zonder

bloedvat en/of

plaatsen bronchiale/

opheffen

pulmonale stent |

vernauwingen

Nieuwv maligne

bloedvat bij

ademh/intrathor org

kanker van het

15E661

17E661

20160101

20181231

Oude
omschrijving

ademhalingsstelsel
of van andere
organen in de
borstkas
029099086

Ther bronchoscopie

Kijkoperatie in

met lasercoagulatie/

long(en) en/of

PTA/ Embolisatie

dichtmaken

vaten/ Ablatie |

bloedvat en/of

Zonder plaatsen

opheffen

bronchiale/

vernauwingen

pulmonale stent |

bloedvat en/of

Nieuwv maligne

verwijderen/wegbr

ademh/intrathor org

anden weefsel bij

15E661

17E661

20190101

Nieuwe
omschrijving

kanker van het
ademhalingsstelsel
of van andere
organen in de
borstkas

70

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

029499004

Oper lymfevaten/

Uitgebreide

Herstel huid (zeer)

operatie

zwaar/ Oper

lymfevaten en/of

midden-/ binnenoor

huid en/of oor

| Met VPLD | Nieuwv

tijdens een

maligne

ziekenhuisopname

huid/premaligne

bij huidkanker of

dermatose

voortekenen

15A248

17A248

20160101

20181231

Oude
omschrijving

daarvan
029499004

Oper lymfevaten/

Uitgebreide

Herstel huid (zeer)

operatie

zwaar/ Oper

lymfevaten en/of

midden-/ binnenoor/

huid en/of oor

Embolisatie vaten |

en/of afsluiten van

Met VPLD | Nieuwv

een bloedvat

maligne

tijdens een

huid/premaligne

ziekenhuisopname

dermatose

bij huidkanker of

15A248

17A248

20190101

Nieuwe
omschrijving

voortekenen
daarvan
129999046

Ov aandoeningen

Ziekenhuisopname

huid/ weke delen |

met maximaal 5

Oper huid/ weke

verpleegdagen bij

delen middel/ (zeer)

een open been/

zwaar | Klin kort |

doorligwond/

Huid infectie/overig

aandoening van

15C649

17C649

20150101

20181231

Oude
omschrijving

huid of onderhuids
bindweefsel
129999046

Ov aandoeningen

Operatie huid

huid/ weke delen |

en/of weke delen

Oper huid/ weke

en/of afsluiten van

delen middel/ (zeer)

een bloedvat

zwaar/ Embolisatie

tijdens een

vaten | Klin kort |

ziekenhuisopname

Huid infectie/overig

met maximaal 5

15C649

17C649

20190101

Nieuwe
omschrijving

verpleegdagen bij
een open been/
doorligwond/
aandoening van
huid of onderhuids
bindweefsel
129999047

Ov aandoeningen

Ziekenhuisopname

huid/ weke delen |

van 6 tot

Oper huid/ weke

maximaal 28

delen middel/ (zeer)

verpleegdagen bij

zwaar | Klin middel |

een open been/

Huid infectie/overig

doorligwond/

15C650

17C650

20160101

20181231

Oude
omschrijving

aandoening van
huid of onderhuids
bindweefsel
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129999047

Ov aandoeningen

Operatie huid

huid/ weke delen |

en/of weke delen

Oper huid/ weke

en/of afsluiten van

delen middel/ (zeer)

bloedvat tijdens

zwaar/ Embolisatie

een

vaten | Klin middel |

ziekenhuisopname

Huid infectie/overig

van 6 tot

15C650

17C650

20190101

Nieuwe
omschrijving

maximaal 28
verpleegdagen bij
open been/
doorligwond/
aandoening van
huid of onderhuids
bindweefsel
129999048

Ov aandoeningen

Operatie tijdens

huid/ weke delen |

een

Oper huid/ weke

ziekenhuisopname

delen middel/ (zeer)

met meer dan 28

zwaar | Klin (zeer)

verpleegdagen bij

lang | Huid

een open been/

infectie/overig

doorligwond/

15C651

17C651

20150101

20181231

Oude
omschrijving

aandoening van
huid of onderhuids
bindweefsel
129999048

Ov aandoeningen

Operatie huid

huid/ weke delen |

en/of weke delen

Oper huid/ weke

en/of afsluiten van

delen middel/ (zeer)

een bloedvat

zwaar/ Embolisatie

tijdens een

vaten | Klin (zeer)

ziekenhuisopname

lang | Huid

met meer dan 28

infectie/overig

verpleegdagen bij

15C651

17C651

20190101

Nieuwe
omschrijving

een open been/
doorligwond/
aandoening van
huid of onderhuids
bindweefsel
129999049

129999049

Ov aandoeningen

Operatie huid

huid/ weke delen |

en/of weke delen

Oper huid/ weke

bij een open been/

delen middel/ (zeer)

doorligwond/

zwaar | Zonder

aandoening van

VPLD | Huid

huid of onderhuids

infectie/overig

bindweefsel

Ov aandoeningen

Operatie huid

huid/ weke delen |

en/of weke delen

Oper huid/ weke

en/of afsluiten van

delen middel/ (zeer)

een bloedvat bij

zwaar/ Embolisatie

een open been/

vaten | Zonder VPLD

doorligwond/

| Huid

aandoening van

infectie/overig

huid of onderhuids

15C652

17C652

20150101

20181231

Oude
omschrijving

15C652

17C652

20190101

Nieuwe
omschrijving

bindweefsel
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192001015

Ov complicaties

Herstel van

chirurgische/

bloedvaten bij

medische

complicatie als

behandeling |

gevolg van een

Reconstructie

chirurgische of

bloedvaten | Letsel

medische

complicatie

behandeling

15B303

17B303

20160101

20181231

Oude
omschrijving

behandeling
192001015

Ov complicaties

Operatie aan

chirurgische/

bloedvaten bij

medische

complicatie als

behandeling |

gevolg van een

Reconstructie/ Oper

chirurgische of

bloedvaten | Letsel

medische

complicatie

behandeling

15B303

17B303

20190101

Nieuwe
omschrijving

behandeling

3.5.6 Toevoegen haplo-identieke donortransplantatie aan
productstructuur stamceltransplantatie
Referentienummer: 202460
Releaseproduct(en): ARGT, RA, ZAT, ZP
Specialisme(n): 0313 Inwendige geneeskunde, 0316 Kindergeneeskunde
Zorgproductgroep(en): 979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV),
982017 Voorwaardelijk toegelaten zorgprestaties

Aanleiding en verzoek
In de dbc-productstructuur van de stamceltransplantatie bestaan vier
typen stamceltransplantaties. Tegenwoordig wordt ook een vijfde vorm
toegepast: de haplo-identieke stamceltransplantatie.
Doorgevoerde wijziging(en)
We voegen deze vorm van stamceltransplantatie toe aan de
productstructuur. Er worden drie nieuwe zorgactiviteiten toegevoegd,
zorgactiviteiten 039236, 192094 en 192099. Daarnaast worden van drie
bestaande zorgactiviteiten de consumentenomschrijvingen aangepast.
Zie hieronder de wijzigingen van de zorgactiviteitentabel.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

039236

Selectie stamcellen

Uitkiezen van

J

allogeen, haplo-

stamcellen afkomstig

identieke verwante

van een familielid met

donor bij

gedeeltelijk identieke

stamceltransplantatie

afweercellen.

J

WBMVcode

Aanspraakcode

Ingangsdatum

6

2601

20190101

6

2601

20140601

Einddatum

Mutatie

Nieuw

(excl. 039237).
039237

Selectie stamcellen

Uitkiezen van

allogeen verwante

stamcellen afkomstig

donor bij

van een donor die

stamceltransplantatie

familie is, voor

.

stamceltransplantatie.

20181231
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039237

Selectie stamcellen

Uitkiezen van

allogeen, HLA-

stamcellen afkomstig

identieke verwante

van een familielid met

donor bij

identieke afweercellen

J

6

2601

20190101

Nieuwe
omschrijving

J

5

2967

2601

20190101

Nieuw

J

5

2967

2601

20140601

J

5

2967

2601

20190101

J

6

2601

20140601

J

6

2601

20190101

Nieuwe
omschrijving

J

6

2601

20190101

Nieuw

stamceltransplantatie
(excl. 039236).
192094

Stamceltransplantatie

Transplanteren of

/ hertransplantatie

hertransplanteren van

allogeen, haplo-

stamcellen van een

identieke verwante

familielid met

donor.

gedeeltelijk identieke
afweercellen.

192095

192095

192098

Stamceltransplantatie

Transplanteren of

/hertransplantatie

hertransplanteren van

allogeen, verwante

stamcellen van een

donor.

donor die familie is.

Stamceltransplantatie

Transplanteren of

/hertransplantatie

hertransplanteren van

allogeen, HLA-

stamcellen van een

identieke verwante

familielid met identieke

donor.

afweercellen.

Post-

Doorlopen van een

transplantatietraject

traject na het

stamceltransplantatie

transplanteren van

allogeen, verwante

stamcellen afkomstig

donor.

van een donor die

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

familie is.
192098

192099

Post-

Doorlopen van een

transplantatietraject

traject na het

stamceltransplantatie

transplanteren van

allogeen, HLA-

stamcellen afkomstig

identieke verwante

van een familielid met

donor.

identieke afweercellen.

Post-

Doorlopen van een

transplantatietraject

traject na het

stamceltransplantatie

transplanteren van

allogeen, haplo-

stamcellen afkomstig

identieke verwante

van een familielid met

donor.

gedeeltelijk identieke
afweercellen.

Het registreren van de afname in het geval van een haplo-identieke
donor kan met de bestaande zorgactiviteit Afname stamcellen allogeen
verwante donor bij stamceltransplantatie (039283).
Er zijn geen nieuwe zorgproducten nodig, omdat, gezien de door de
aanvrager aangeleverde informatie, de kosten in het geval van haploidentieke donortransplantatie vergelijkbaar zijn met de kosten van de
bestaande zorgproducten. Voor wat betreft de search-fase, waarin
gezocht wordt naar een geschikte donor, zijn de kosten van de search
naar een haplo-identieke verwante donor vergelijkbaar met de kosten
van de search naar een HLA-identieke verwante donor. Wat betreft de
stamceltransplantatiefase en het posttransplantatietraject, liggen de
kosten in de buurt van de respectievelijke trajecten in het geval van een
onverwante donor. Het zorgtraject is in het geval van een haploidentieke donor complexer en langduriger dan bij een HLA-identieke
verwante donor, gezien de mindere mate van genetische match.
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De drie nieuwe zorgactiviteiten leiden af naar de volgende bestaande
zorgproducten:
- Zorgactiviteit 039236 leidt af naar zorgproduct Search | Zonder
afname | Verwante donor (979003024)
- Zorgactiviteit 192094 leidt af naar zorgproduct Stamceltransplantatie
| Allogeen | Niet-verwante donor.
Deze naam wordt als volgt gewijzigd:
Stamceltransplantatie | Allogeen | Niet-verwante donor/ Haploidentieke verwante donor (979003010)
- Zorgactiviteit 192099 leidt af naar zorgproduct Posttransplantatietraject | Allogeen | Niet-verwante donor.
Deze naam wordt als volgt gewijzigd:
Post-transplantatietraject | Allogeen | Niet-verwante donor/ Haploidentieke verwante donor (979003013)
Daarnaast verduidelijken we de consumentenomschrijvingen van deze
zorgproducten.
Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Decl. code
onverz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

979003003

Stamceltransplantatie

Transplantatie van

14B414

16B414

20150101

20181231

Oude

| Autoloog |

eigen stamcellen bij

Stamceltransplantatie

een

omschrijving

beenmergtransplanta
tie
979003003

Stamceltransplantatie

Transplantatie van

| Autoloog |

eigen stamcellen

14B414

16B414

20190101

Nieuwe
omschrijving

Stamceltransplantatie
979003004

Stamceltransplantatie

Transplantatie van

| Allogeen | Verwante

stamcellen van een

donor |

verwante donor bij

Stamceltransplantatie

een

14B415

16B415

20150101

20181231

Oude
omschrijving

beenmergtransplanta
tie
979003004

979003008

Stamceltransplantatie

Transplantatie van

| Allogeen | HLA-

stamcellen van een

identieke verwante

familiedonor met

donor |

identieke

Stamceltransplantatie

afweercellen

Post-

Behandeling/

transplantatietraject |

controle na

Autoloog |

transplantatie van

Stamceltransplantatie

eigen stamcellen bij

14B415

16B415

20190101

Nieuwe
omschrijving

14B417

16B417

20170101

20181231

Oude
omschrijving

een
beenmergtransplanta
tie
979003008

Post-

Behandeling/

transplantatietraject |

controle na

Autoloog |

transplantatie van

Stamceltransplantatie

eigen stamcellen

14B417

16B417

20190101

Nieuwe
omschrijving
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979003009

Post-

Behandeling/

transplantatietraject |

controle na

Allogeen | Verwante

transplantatie van

donor |

stamcellen van een

Stamceltransplantatie

verwante donor bij

14B418

16B418

20170101

20181231

Oude
omschrijving

een
beenmergtransplanta
tie
979003009

Post-

Behandeling/

transplantatietraject |

controle na

Allogeen | HLA-

transplantatie van

identieke verwante

stamcellen van een

donor |

familiedonor met

Stamceltransplantatie

identieke

14B418

16B418

20190101

Nieuwe
omschrijving

afweercellen
979003010

Stamceltransplantatie

Transplantatie van

| Allogeen | Niet-

stamcellen van een

verwante donor |

niet-verwante donor

Stamceltransplantatie

bij een

14B419

16B419

20150101

20181231

Oude
omschrijving

beenmergtransplanta
tie
979003010

Stamceltransplantatie

Transplantatie van

| Allogeen | Niet-

stamcellen van een

verwante donor/

niet-verwante donor

Haplo-identieke

of van een

verwante donor |

familiedonor met

Stamceltransplantatie

gedeeltelijk identieke

14B419

16B419

20190101

Nieuwe
omschrijving

afweercellen
979003011

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten eigen

harvest autologe

stamcellen met

stamcellen | Dag/ Klin

maximaal 5

cumulatief kort |

dagbehandelingen

Stamceltransplantatie

en/of verpleegdagen

14B420

16B420

20180101

20181231

Oude
omschrijving

bij een
beenmergtransplanta
tie
979003011

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten van eigen

harvest autologe

stamcellen voor een

stamcellen | Dag/ Klin

stamceltransplantati

cumulatief kort |

e met maximaal 5

Stamceltransplantatie

dagbehandelingen

14B420

16B420

20190101

Nieuwe
omschrijving

en/of verpleegdagen
979003013

Post-

Behandeling/

transplantatietraject |

controle na

Allogeen | Niet-

transplantatie van

verwante donor |

stamcellen van een

Stamceltransplantatie

niet-verwante donor

14B421

16B421

20170101

20181231

Oude
omschrijving

bij een
beenmergtransplanta
tie
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979003013

Post-

Behandeling/

transplantatietraject |

controle na

Allogeen | Niet-

transplantatie van

verwante donor/

stamcellen van een

Haplo-identieke

niet-verwante donor

verwante donor |

of van een

Stamceltransplantatie

familiedonor met

14B421

16B421

20190101

Nieuwe
omschrijving

gedeeltelijk identieke
afweercellen
979003015

Stamceltransplantatie

Transplantatie van

| Allogeen |

stamcellen van een

Navelstrengbloed |

donor

Stamceltransplantatie

(navelstrengbloed)

14B422

16B422

20150101

20181231

Oude
omschrijving

bij een
beenmergtransplanta
tie
979003015

Stamceltransplantatie

Transplantatie van

| Allogeen |

stamcellen uit

Navelstrengbloed |

navelstrengbloed

14B422

16B422

20190101

Nieuwe
omschrijving

Stamceltransplantatie
979003016

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten eigen

harvest autologe

stamcellen met 6 tot

stamcellen | Dag/ Klin

maximaal 28

cumulatief middel |

dagbehandelingen

Stamceltransplantatie

en/of verpleegdagen

14B423

16B423

20180101

20181231

Oude
omschrijving

bij een
beenmergtransplanta
tie
979003016

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten van eigen

harvest autologe

stamcellen voor een

stamcellen | Dag/ Klin

stamceltransplantati

cumulatief middel |

e met 6 tot

Stamceltransplantatie

maximaal 28

14B423

16B423

20190101

Nieuwe
omschrijving

dagbehandelingen
en/of verpleegdagen
979003020

Post-

Behandeling/

transplantatietraject |

controle na

Allogeen |

transplantatie van

Navelstrengbloed |

stamcellen van een

Stamceltransplantatie

donor

14B426

16B426

20170101

20181231

Oude
omschrijving

(navelstrengbloed)
bij een
beenmergtransplanta
tie
979003020

979003021

Post-

Behandeling/

transplantatietraject |

controle na

Allogeen |

transplantatie van

Navelstrengbloed |

stamcellen uit

Stamceltransplantatie

navelstrengbloed

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten eigen

harvest autologe

stamcellen met meer

stamcellen | Dag/ Klin

dan 56

cumulatief zeer lang |

dagbehandelingen

Stamceltransplantatie

en/of verpleegdagen

14B426

16B426

20190101

Nieuwe
omschrijving

14B427

16B427

20180101

20181231

Oude
omschrijving

bij een
beenmergtransplanta
tie
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979003021

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten van eigen

harvest autologe

stamcellen voor een

stamcellen | Dag/ Klin

stamceltransplantati

cumulatief zeer lang |

e met meer dan 56

Stamceltransplantatie

dagbehandelingen

14B427

16B427

20190101

Nieuwe
omschrijving

en/of verpleegdagen
979003022

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten eigen

harvest autologe

stamcellen met 28

stamcellen | Dag/ Klin

tot maximaal 56

cumulatief lang |

dagbehandelingen

Stamceltransplantatie

en/of verpleegdagen

14B428

16B428

20180101

20181231

Oude
omschrijving

bij een
beenmergtransplanta
tie
979003022

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten van eigen

harvest autologe

stamcellen voor een

stamcellen | Dag/ Klin

stamceltransplantati

cumulatief lang |

e met 28 tot

Stamceltransplantatie

maximaal 56

14B428

16B428

20190101

Nieuwe
omschrijving

dagbehandelingen
en/of verpleegdagen
979003024

Search | Zonder

Donorselectie

afname | Verwante

(Verwante donor) bij

donor |

een

Stamceltransplantatie

beenmergtransplanta

14D713

16D713

20150101

20181231

Oude
omschrijving

tie
979003024

979003026

Search | Zonder

Donorselectie binnen

afname | Verwante

de familie voor een

donor |

stamceltransplantati

Stamceltransplantatie

e

Search en aankoop |

Donorselectie en

Niet-verwante donor |

aankoop (Niet-

Stamceltransplantatie

verwante donor) bij

14D713

16D713

20190101

Nieuwe
omschrijving

14D714

16D714

20180101

20181231

Oude
omschrijving

een
beenmergtransplanta
tie
979003026

Search en aankoop |

Donorselectie en

Niet-verwante donor |

aankoop van

Stamceltransplantatie

stamcellen van een

14D714

16D714

20190101

Nieuwe
omschrijving

niet-verwante donor
voor een
stamceltransplantati
e
979003027

Search | Zonder

Donorselectie (Niet-

aankoop | Niet-

verwante donor) bij

verwante donor |

een

Stamceltransplantatie

beenmergtransplanta

14D715

16D715

20150101

20181231

Oude
omschrijving

tie
979003027

Search | Zonder

Donorselectie van

aankoop | Niet-

een niet-verwante

verwante donor |

donor voor een

Stamceltransplantatie

stamceltransplantati

14D715

16D715

20190101

Nieuwe
omschrijving

e
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979003029

Search en aankoop |

Donorselectie en

Navelstrengbloed |

aankoop

Stamceltransplantatie

(navelstrengbloed)

14D716

16D716

20180101

20181231

Oude
omschrijving

bij een
beenmergtransplanta
tie
979003029

Search en aankoop |

Selectie en aankoop

Navelstrengbloed |

van stamcellen uit

Stamceltransplantatie

navelstrengbloed

14D716

16D716

20190101

Nieuwe
omschrijving

voor een
stamceltransplantati
e
979003030

Search | Zonder

Donorselectie

aankoop |

(navelstrengbloed)

Navelstrengbloed |

bij een

Stamceltransplantatie

beenmergtransplanta

14D717

16D717

20150101

20181231

Oude
omschrijving

tie
979003030

Search | Zonder

Selectie van

aankoop |

navelstrengbloed

Navelstrengbloed |

voor een

Stamceltransplantatie

stamceltransplantati

14D717

16D717

20190101

Nieuwe
omschrijving

e
979003033

Afname | Verwante

Afname (Verwante

donor |

donor) bij een

Stamceltransplantatie

beenmergtransplanta

14E456

16E456

20180101

20181231

Oude
omschrijving

tie
979003033

Afname | Verwante

Afname van

donor |

stamcellen bij een

Stamceltransplantatie

familiedonor voor

14E456

16E456

20190101

Nieuwe
omschrijving

een
stamceltransplantati
e
979003035

Aankoop | Niet-

Aankoop (Niet-

verwante donor |

verwante donor) bij

Stamceltransplantatie

een

14E457

16E457

20180101

20181231

Oude
omschrijving

beenmergtransplanta
tie
979003035

Aankoop | Niet-

Aankoop van

verwante donor |

stamcellen van een

Stamceltransplantatie

niet-verwante donor

14E457

16E457

20190101

Nieuwe
omschrijving

voor een
stamceltransplantati
e
979003038

Aankoop |

Aankoop

Navelstrengbloed |

(navelstrengbloed)

Stamceltransplantatie

bij een

14E623

16E623

20180101

20181231

Oude
omschrijving

beenmergtransplanta
tie
979003038

Aankoop |

Aankoop van

Navelstrengbloed |

stamcellen uit

Stamceltransplantatie

navelstrengbloed

14E623

16E623

20190101

Nieuwe
omschrijving

voor een
stamceltransplantati
e
979003040

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten eigen

harvest autologe

stamcellen bij een

stamcellen | Kind |

beenmergtransplanta

Stamceltransplantatie

tie (bij kind)

14E728

16E728

20180101

20181231

Oude
omschrijving

79

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

979003040

982017013

Toedienen

Stimuleren en

groeifactoren en

oogsten van eigen

harvest autologe

stamcellen voor een

stamcellen | Kind |

stamceltransplantati

Stamceltransplantatie

e (bij kind)

BRCA1-studie |

Transplantatie van

Autologe

eigen stamcellen bij

stamceltransplantatie

een

| Voorwaardelijk

beenmergtransplanta

toegelaten zorg

tie (deelname

14E728

16E728

20190101

Nieuwe
omschrijving

14E688

16E688

20170101

20181231

Oude
omschrijving

BRCA1-studie)
982017013

BRCA1-studie |

Transplantatie van

Autologe

eigen stamcellen

stamceltransplantatie

(deelname BRCA1-

| Voorwaardelijk

studie)

14E688

16E688

20190101

Nieuwe
omschrijving

toegelaten zorg
982017014

BRCA1-studie | Post-

Behandeling/

transplantatietraject

controle na

autologe

transplantatie van

stamceltransplantatie

eigen stamcellen bij

| Voorwaardelijk

een

toegelaten zorg

beenmergtransplanta

14E689

20170101

20181231

Oude
omschrijving

tie (deelname
BRCA1-studie)
982017014

982017015

BRCA1-studie | Post-

Behandeling/

transplantatietraject

controle na

autologe

transplantatie van

stamceltransplantatie

eigen stamcellen

| Voorwaardelijk

(deelname BRCA1-

toegelaten zorg

studie)

BRCA1-studie |

Stimuleren en

Toedienen

oogsten van eigen

groeifactoren en

stamcellen bij een

harvest autologe

beenmergtransplanta

stamcellen |

tie (deelname

Voorwaardelijk

BRCA1-studie)

14E689

20190101

Nieuwe
omschrijving

14E690

20170101

20181231

Oude
omschrijving

toegelaten zorg
982017015

BRCA1-studie |

Stimuleren en

Toedienen

oogsten van eigen

groeifactoren en

stamcellen voor een

harvest autologe

stamceltransplantati

stamcellen |

e (deelname BRCA1-

Voorwaardelijk

studie)

14E690

20190101

Nieuwe
omschrijving

toegelaten zorg

Wijziging(en) afsluitregelstabel
Afsluitregelscode

Afsluitregelomschrijving

Groepnummer

Componenttype

Componentcode

Ingangsdatum

Einddatum

0.0000.2

Niet klinisch, operatief

1

ZA

192094

20180901

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

11

ZA

039236

20180901

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

11

ZA

192094

20180901

Nieuw

1.0000.1

Med.onc.behandeling

11

ZA

192099

20180901

Nieuw

2.0000.1

Stamceltransplantatie

1

ZA

039236

20180901

Nieuw

2.0000.1

Stamceltransplantatie

2

ZA

192094

20180901

Nieuw

2.0000.1

Stamceltransplantatie

3

ZA

192099

20180901

Nieuw
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3.5.7 Aanpassen knooppuntnamen en medische omschrijvingen
in zorgproductgroep 192001
Referentienummer: 202482
Releaseproduct(en): ZP
Specialisme(n): 0305 Orthopedie
Zorgproductgroep(en): 192001 Letsel/vergiftiging/gevolgen uitwendige oorzaken Complicaties chirurgische/medische behandeling nec (wd)

Aanleiding en verzoek
Wanneer bij problemen met een gewrichtsprothese de prothese wordt
verwijderd en binnen hetzelfde subtraject bijvoorbeeld ook een
arthrotomie (zorgactiviteit 038540) plaatsvindt dan leidt het subtraject af
naar:
- dbc-zorgproduct Heup | Oper zonder wegnemen gewrichtsprothese
(zeer) zwaar | Letsel complicatie behandeling (192001011)
- dbc-zorgproduct Knie | Oper zonder wegnemen gewrichtsprothese
(zeer) zwaar | Letsel complicatie behandeling (192001019)
- dbc-zorgproduct Ov gewrichten (excl heup/ excl knie) | Oper zonder
wegnemen gewrichtsprothese (zeer) zwaar | Letsel complicatie
behandeling (192001031)
In de (medische) omschrijving van deze dbc-zorgproducten wordt
gesproken over 'zonder
wegnemen van gewrichtsprothese' terwijl dit een enkele keer - zoals
hierboven geschetst – wel het geval zal zijn.
Doorgevoerde wijziging(en)
In de drie diagnosetakken voor Heup, Knie en Overige gewrichten (excl
heup/ excl knie) zijn de knooppuntnamen van de afleidingen naar de
dbc-zorgproducten 192001011, 192001019 en 192001031 aangepast
van 'Oper zonder wegnemen gewrichtsprothese (zeer) zwaar' in 'Oper
(zeer) zwaar'.
Ook de medische omschrijvingen van de dbc-zorgproducten (die uit de
knooppuntnamen volgen) zijn hierop aangepast. De tekst ‘… zonder
wegnemen gewichtsprothese…’ is dus uit de omschrijvingen verwijderd.
De reden voor deze aanpassingen is dat in de betreffende dbczorgproducten ook subtrajecten kunnen landen waarbij in één en
hetzelfde subtraject naast een operatie zonder wegnemen van een
gewrichtsprothese ook een gewrichtsprothese kan zijn verwijderd.
In dergelijke gevallen correspondeerde de dbczorgproductomschrijvingen niet met de verleende zorg.
Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Decl. code
onverz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

192001011

Heup | Oper zonder

Uitgebreide operatie

15B300

17B300

20160101

20181231

Oude

wegnemen

heup bij complicatie

gewrichtsprothese

als gevolg van een

(zeer) zwaar | Letsel

chirurgische of

complicatie

medische behandeling

behandeling

aan de heup

Heup | Oper (zeer)

Uitgebreide operatie

zwaar | Letsel

heup bij complicatie

complicatie

als gevolg van een

behandeling

chirurgische of

192001011

omschrijving

15B300

17B300

20190101

Nieuwe
omschrijving

medische behandeling
aan de heup
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192001019

192001019

Knie | Oper zonder

Uitgebreide operatie

wegnemen

knie bij complicatie als

gewrichtsprothese

gevolg van een

(zeer) zwaar | Letsel

chirurgische of

complicatie

medische behandeling

behandeling

aan de knie

Knie | Oper (zeer)

Uitgebreide operatie

zwaar | Letsel

knie bij complicatie als

complicatie

gevolg van een

behandeling

chirurgische of

15B307

17B307

20160101

20181231

Oude
omschrijving

15B307

17B307

20190101

Nieuwe
omschrijving

medische behandeling
aan de knie
192001031

Ov gewrichten (excl

Uitgebreide operatie

heup/ excl knie) |

gewrichten bij

Oper zonder

complicatie als gevolg

wegnemen

van een chirurgische

gewrichtsprothese

of medische

(zeer) zwaar | Letsel

behandeling aan een

complicatie

gewricht

15B318

17B318

20160101

20181231

Oude
omschrijving

behandeling
192001031

Ov gewrichten (excl

Uitgebreide operatie

heup/ excl knie) |

gewrichten bij

Oper (zeer) zwaar |

complicatie als gevolg

Letsel complicatie

van een chirurgische

behandeling

of medische

15B318

17B318

20190101

Nieuwe
omschrijving

behandeling aan een
gewricht

3.5.8 Za Nasopharyngoscopie (039116) verplaatsen naar een
ander knooppunt
Referentienummer: 202507
Releaseproduct(en): ZP
Specialisme(n): 0302 Keel, neus en oorheelkunde (KNO)
Zorgproductgroep(en): 029299 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata lip/mond/keelholte/hals, 189999 Symptomen/afwijkende klin bevindingen/labuitslagen - Spraak en
stemaandoeningen

Aanleiding en verzoek
Uit signalen die wij ontvingen bleek dat de registratie van zorgactiviteit
Nasopharyngoscopie (039116) tot een andere afleiding leidt dan de
registratie van zorgactiviteit Nasendoscopie (039115).
Doorgevoerde wijziging(en)
Het verschil in afleiding tussen zorgactiviteit Nasopharyngoscopie
(039116) en zorgactiviteit Nasendoscopie (039115) is opgeheven.
-

-

In zorgproductgroep Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata lip,
mond-, keelholte en hals (029299) is zorgactiviteit 039116 verplaatst
van groep 1.8 'Ov diagnostiek' naar 1.10 'Routine onderzoek/Ingreep
licht' zodat beide zorgactiviteiten afleiden naar een licht ambulant
zorgproduct.
In zorgproductgroep Symptomen, afwijkende klin. bevindingen en
labuitslagen - Spraak en stemaandoeningen (189999) zijn beide
zorgactiviteiten in groep 1.10 'Routine onderzoek/Ingreep licht'
geplaatst waardoor beide zorgactiviteiten afleiden naar een licht
ambulant zorgproduct.
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Wijziging(en) zorgproductentabel
Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

189999009

Diagnostisch nasendoscopie/

Diagnostisch onderzoek bij

15D014

20150101

20181231

Oude

Diagnostisch (zwaar) |

klachten van de stem of

Zonder logopedisch

spraak

omschrijving

onderzoek | Symptoom
spraak/stem
189999009

Diagnostisch (zwaar) |

Diagnostisch onderzoek bij

Zonder logopedisch

klachten van de stem of

onderzoek | Symptoom

spraak

15D014

20190101

Nieuwe
omschrijving

spraak/stem
189999010

189999010

Diagnostisch nasendoscopie/

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch (zwaar) | Met

(met logopedisch

logopedisch onderzoek |

onderzoek) bij klachten van

Symptoom spraak/stem

de stem of spraak

Diagnostisch (zwaar) | Met

Diagnostisch onderzoek

logopedisch onderzoek |

(met logopedisch

Symptoom spraak/stem

onderzoek) bij klachten van

15D015

20150101

20181231

Oude
omschrijving

15D015

20190101

Nieuwe
omschrijving

de stem of spraak

3.5.9 Za Paracentese trommelvlies (031800) producttyperend
uitvragen
Referentienummer: 202509
Releaseproduct(en): n.v.t.
Specialisme(n): 0302 Keel, neus en oorheelkunde (KNO)
Zorgproductgroep(en): 089999 Oor en processus mastoideus - Aandoeningen oor (incl
congenitaal)

Aanleiding en verzoek
Zorgactiviteit Paracentese trommelvlies (031800) leidt, in combinatie
met diagnose 17 (Vertigo), tot uitval.
Patiënten met de aandoening Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid
(BPPD) worden soms behandeld middels een paracentese. Verzocht
wordt om de uitval te verhelpen.
Doorgevoerde wijziging(en)
Om uitval te voorkomen wordt zorgactiviteit Paracentese trommelvlies
(031800) geëxcludeerd in beslisboom Oor en processus mastoideus Aandoeningen van oor (incl. congenitaal) (089999) waardoor de
zorgactiviteit in combinatie met diagnose 17 (Vertigo) niet tot uitval
leidt. Op basis van de rest van het profiel leidt het af naar een declarabel
zorgproduct.
Meer informatie over de uitvalreductie in de productstructuur is te vinden
in Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ19a in dit document.
3.5.10 Wijzigingen in zorgproductgroep 990004
Referentienummer: 202561
Releaseproduct(en): n.v.t.
Specialisme(n): 0304 Plastische chirurgie
Zorgproductgroep(en): 990004 Plastische chirurgie
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Aanleiding en verzoek
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft
onderzocht dat dat zorgactiviteiten die uitgevoerd worden bij een
bepaalde diagnosetypering, in combinatie met die diagnose niet altijd
afleiden naar een zorgproduct, met uitval tot gevolg. De NVPC verzoekt
daarom om 43 nieuwe combinaties toe te voegen aan de
productstructuur van een zorgactiviteit en diagnosetypering, en tevens
een aantal bestaande combinaties op te heffen.
Doorgevoerde wijziging(en)
We honoreren 39 verzoeken om uitval te voorkomen. Vier van de 43
verzoeken honoreren wij niet, omdat de voorgestelde combinatie van
diagnose en zorgactiviteit ertoe leidt dat een zorgactiviteit zorgt voor
afleiding naar een onvoldoende passend en te zwaar zorgproduct.
Meer informatie over de uitvalreductie in de productstructuur is te vinden
in Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ19a in dit document
3.5.11 Toevoegen zorgactiviteiten bij operaties van
kiemceltumoren
Referentienummer: 202454
Releaseproduct(en): ZP, ZPG, TT
Specialisme(n): 0303 Heelkunde
Zorgproductgroep(en): 020109 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mannelijke
geslachtsorganen/prostaat

Aanleiding en verzoek
Het verzoek is om een medisch passend dbc-zorgproduct toe te voegen
voor de behandeling van kiemceltumor. Diagnose 303_357 Kiemceltumor
leidt nu naar zorgproductgroep Maligniteit neoplasmata mannelijke
geslachtsorganen/prostaat (020109). In deze zorgproductgroep worden
alleen operaties bij het mannelijk geslacht uitgevraagd. Deze diagnose
komt echter ook bij vrouwen. Daarnaast kan kiemceltumor zich in
verschillende delen van het lichaam bevinden (ook bij de maag).
Doorgevoerde wijziging(en)
De volgende zorgactiviteiten leiden af naar een passend zorgproduct:
- Operatie aan het adnexum i.v.m. ovariumtumor (036916)
- Operatie van grote en gecompliceerde tumoren (038909)
- Gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere
poliepen of corpora aliena), open procedure (zie 034405 voor
endoscopisch) (034401)
- Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh’s chirurgie
(038909)
- Endoscopische operatie aan het adnexum in verband met een
ovariumtumor of ontstekingen) (036915)
- Endoscopische gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van
een of meerdere poliepen of corpora aliena) (zie 034401 voor open
procedure) (034402)
Meer informatie over de uitvalreductie in de productstructuur is te vinden
in Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ19a in dit document.
Aan de zorgproductgroepnaam wordt het begrip 'kiemceltumoren'
separaat toegevoegd: Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata
mannelijke geslachtsorganen en prostaat en kiemceltumoren. Deze
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wijziging wordt ook in alle (medische) zorgproductnamen van deze
zorgproductgroep doorgevoerd.
Wijziging(en) zorgproductgroepentabel
Zorgproductgroep code

Zorgproductgroep omschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

020109

Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mannelijke

20120101

20181231

Oude

geslachtsorganen/prostaat
020109

omschrijving

Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen,

20190101

Nieuwe

prostaat en kiemceltumoren

omschrijving

Wijziging(en) zorgproductentabel
In de zorgproductentabel zijn alle zp-omschrijvingen hier op aangepast.
Voor de volledige lijst gewijzigde zorgproducten in deze
zorgproductgroep verwijzen we naar de zorgproductentabel (20190101
Zorgproducten Tabel v20180426).
Overige aanpassingen in de zorgproductentabel betreft een tweetal
nieuwe declaratiecodes onverzekerde zorg. Deze ontstaan door het
toevoegen van zorgactiviteiten met aanspraakbeperking in een
knooppunt.

Zp-code

Latijnse
omschrijving

Consumentenomschrijving

Decl. code
verz. zorg

020109012

Prostaatmaligniteit | Oper

Uitgebreide operatie

15A055

open (zeer) zwaar |

bij prostaatkanker

Decl. code
onverz.
zorg

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20150101

20181231

Beëindigd

Zonder lymfklieroperatie |
Nieuwv maligne gesl
org/prostaat man
020109012

Prostaatmaligniteit | Oper

Uitgebreide operatie

open (zeer) zwaar |

bij prostaatkanker

15A055

17A055

20190101

Nieuw

Zonder lymfklieroperatie |
Nieuwv maligne gesl org
man/prostaat/kiemceltum
or
020109013

Prostaatmaligniteit | Oper

Uitgebreide operatie

open (zeer) zwaar | Met

met lymfeklieroperatie

lymfklieroperatie | Nieuwv

bij prostaatkanker

15A056

20150101

20181231

Beëindigd

maligne gesl org/prostaat
man
020109013

Prostaatmaligniteit | Oper

Uitgebreide operatie

open (zeer) zwaar | Met

met lymfeklieroperatie

lymfklieroperatie | Nieuwv

bij prostaatkanker

15A056

17A056

20190101

Nieuw

maligne gesl org
man/prostaat/kiemceltum
or

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

17A055

8

0

20190101

Nieuw

17A056

8

0

20190101

Nieuw
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3.6 Overige zorgproducten
Deze paragraaf beschrijft wijzigingen in overige zorgproducten.
3.6.1 Kortere consumentenomschrijving voor ozp’s
Referentienummer: 202477
Releaseproduct(en): TT, ZAT
Specialisme(n): meerdere
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
We ontvingen meerdere signalen dat de consumentenomschrijving van
overige zorgproducten op de nota wordt afgebroken, als deze meer dan
200 tekens bevat. Voor de consument is de nota dan niet te begrijpen.
De achtergrond hiervan is dat in een eerder stadium is afgesproken dat
consumentenomschrijvingen van zorgactiviteiten maximaal 300 tekens
bevatten. De consumentenomschrijvingen van dbc-zorgproducten
bestaan uit maximaal 200 tekens.
Omdat een overig zorgproduct ook te beschouwen is als een te
registreren zorgactiviteit, staan deze overige zorgproducten sinds het
begin van de dbc-systematiek al in de zorgactiviteitentabel. Daarom
bevatten diverse consumentenomschrijvingen van overige zorgproducten
meer dan 200 tekens. Wanneer een overig zorgproduct wordt
gedeclareerd, komt deze echter op de nota in het veld voor
zorgproducten terecht. Omdat in dit veld (nog steeds) maar ruimte is
voor maximaal 200 tekens wordt de consumentenomschrijving van
overige zorgproducten met meer tekens, afgebroken. Dit gaat ten koste
van de transparantie voor de burger.
Doorgevoerde wijziging(en)
Het aanpassen van de standaard waardoor consumentenomschrijvingen
met meer dan 200 tekens op de nota kunnen worden vermeld, heeft
voor Vektis en de zorgverzekeraars veel (ICT-)impact. Om deze reden is
besloten de consumentenomschrijving van overige zorgproducten met
meer dan 200 tekens, in te korten. Daarmee sluit deze aan bij het aantal
posities van de dbc-zorgproducten. In een aantal gevallen blijkt dit niet
mogelijk zonder ingrijpende herziening van de
consumentenomschrijvingen, waarbij opnieuw gekeken wordt naar de
normen voor begrijpelijkheid in relatie tot de medische inhoud van de
zorgactiviteit.
In enkele gevallen was het gebruik van afkortingen, in verband met het
maximaal aantal tekens, onvermijdelijk. Afkortingen van medische
termen zijn in consumentenomschrijvingen, daar waar mogelijk
gehandhaafd indien het vaak gebruikte afkortingen betreft die de burger
kan gebruiken om zelf meer informatie op te zoeken.
Voor het gebruik van relatief ‘moeilijke’ woorden of het handhaven van
veelgebruikte medische termen zijn andere keuzes gemaakt dan in het
verleden. Deze termen worden ook gebruikt in de meeste patiënten
folders die patiënten voorafgaand aan een behandeling in het ziekenhuis
meekrijgen. Verondersteld mag worden dat de termen daarmee
voldoende bekend en duidelijk zijn.
Van overig zorgproduct 238041 is ook de toepassing verduidelijkt, zodat
duidelijk is dat deze zorgactiviteit per kaak geregistreerd mag worden.
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Van overig zorgproduct 039876 is ook de zorgactiviteitomschrijving
gewijzigd om een spelfout te verbeteren.
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Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumenten-omschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

034386

Echo-oesofagoscopie,
inclusief eventuele biopten.

Onderzoeken van klieren, gelegen
tussen de longen, met behulp van echo
vanuit de slokdarm, het eventueel door
middel van een kijkoperatie opzuigen
van weefsel uit die klieren met een naald
voor nader onderzoek is hierbij
inbegrepen (EUS).

20160101

20181231

Oude
omschrijving

034386

Echo-oesofagoscopie,
inclusief eventuele biopten.

Onderzoeken van klieren tussen de
longen en andere centraal gelegen
organen met endoscoop vanuit de
slokdarm, inclusief eventueel afname
van weefselmonsters.

20190101

034387

Echo-bronchoscopie
(EBUS), inclusief eventuele
biopten.

Onderzoeken van klieren, gelegen
tussen de longen, met behulp van echo
vanuit de luchtpijp, het eventueel door
middel van een kijkoperatie opzuigen
van weefsel uit die klieren met een naald
voor nader onderzoek is hierbij
inbegrepen (EBUS).

20160101

034387

Echo-bronchoscopie
(EBUS), inclusief eventuele
biopten. Onderzoeken van
klieren tussen de longen
met een endoscoop vanuit
de luchtpijp, inclusief
eventueel afname van
weefselmonsters.

Onderzoeken van klieren tussen de
longen met een endoscoop vanuit de
luchtpijp, inclusief eventueel afname van
weefselmonsters.

20190101

034388

Endo-echografie ter
beoordeling
bovenbuikorganen, inclusief
eventuele biopten.

Beoordelen van organen boven in de
buik met echo vanuit het
maagdarmkanaal, het eventueel door
middel van een kijkoperatie wegnemen
van een klein stukje weefsel voor nader
onderzoek is hierbij inbegrepen.

20180101

034388

Endo-echografie ter
beoordeling
bovenbuikorganen, inclusief
eventuele biopten.

Beoordelen van bovenbuikorganen met
echo vanuit het maagdarmkanaal,
inclusief eventueel afname van
weefselmonsters.

20190101

034389

Endo-echografie ter
beoordeling van tumoren in
het distale colon, inclusief
eventuele biopten.

Beoordelen van gezwellen in het laatste
stuk van de dikke darm met behulp van
een echo vanuit het maagdarmkanaal,
het eventueel door middel van een
kijkoperatie wegnemen van kleine
stukjes weefsel voor nader onderzoek is
hierbij inbegrepen.

20180101

034389

Endo-echografie ter
beoordeling van tumoren in
het distale colon, inclusief
eventuele biopten.

Beoordelen van gezwellen in het laatste
stuk van de dikke darm met een echo
vanuit het maagdarmkanaal, inclusief
eventueel afname van weefselmonsters.

20190101

034620

Diagnostische endoscopie
van oesofagus, maag en/of
duodenum met behulp van
flexibele endoscoop,
eventueel inclusief biopten
of antroduodenale
manometrie.

Onderzoeken van de binnenzijde van
slokdarm, maag en/of twaalfvingerige
darm met behulp van een buigbaar
kijkinstrument, het eventueel uitnemen
van stukjes weefsel voor onderzoek is
hierbij inbegrepen.

20140601

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving
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034620

Diagnostische endoscopie
van oesofagus, maag en/of
duodenum met behulp van
flexibele endoscoop,
eventueel inclusief biopten
of antroduodenale
manometrie.

Onderzoeken van de slokdarm, maag
en/of twaalfvingerige darm met flexibele
endoscoop, inclusief eventueel afname
van weefselmonsters of drukmeting.

20190101

034686

Diagnostische endoscopie
van het colon met behulp
van flexibele endoscoop,
eventueel inclusief biopten,
poliepectomie of
colonmanometrie.

Onderzoeken van de binnenzijde van de
dikke darm met behulp van een flexibel
kijkinstrument, het eventueel uitnemen
van stukjes weefsel voor onderzoek en
het verwijderen van poliepen is hierbij
inbegrepen.

20140601

034686

Diagnostische endoscopie
van het colon met behulp
van flexibele endoscoop,
eventueel inclusief biopten,
poliepectomie of
colonmanometrie.

Onderzoeken van de binnenzijde van het
S-vormige laatste deel van de dikke
darm met behulp van een flexibel
kijkinstrument, het eventueel uitnemen
van stukjes weefsel voor onderzoek en
het verwijderen van poliepen is hierbij
inbegrepen.

20190101

034690

Diagnostische endoscopie
alleen van het sigmoïd met
behulp van een flexibele
endoscoop, inclusief
eventuele biopten en
poliepectomie.

Onderzoeken van de binnenzijde van het
S-vormige laatste deel van de dikke
darm met behulp van een flexibel
kijkinstrument, het eventueel uitnemen
van stukjes weefsel voor onderzoek en
het verwijderen van poliepen is hierbij
inbegrepen.

20140601

034690

Diagnostische endoscopie
alleen van het sigmoïd met
behulp van een flexibele
endoscoop, inclusief
eventuele biopten en
poliepectomie.

Onderzoeken van het sigmoïd met een
flexibele endoscoop, inclusief eventueel
afname van weefselmonsters en het
verwijderen van poliepen.

20190101

038126

Barbotage schouder
(Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD),
onder echocontrole.

Inspuiten in de schouder van een middel
voor plaatselijke verdoving, waarna kalk,
die zich in de schouder(s) heeft afgezet,
wordt aangeprikt en door middel van
opzuigen zoveel mogelijk wordt
verwijderd (Needle Aspiration of Calcific
Deposits, NACD), onder echogeleide.

20140601

038126

Barbotage schouder
(Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD),
onder echocontrole.

Aanprikken en verwijderen van
kalkafzetting in de schouders, onder
echocontrole (Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD).

20190101

039496

Begeleiding en interpretatie
door cardioloog bij
multislice CT-hart inclusief
voor- en nabespreking met
radioloog.

Begeleiden en het geven van uitleg door
de cardioloog bij het maken van een CTscan die heel veel doorsneden tegelijk
kan maken van het hart, een voor- en
nabespreking met de radioloog is hierbij
inbegrepen.

20140601

039496

Begeleiding en interpretatie
door cardioloog bij
multislice CT-hart inclusief
voor- en nabespreking met
radioloog.

Begeleiding en interpretatie door de
cardioloog bij het maken van een
multislice CT-scan, inclusief voor- en
nabespreking met de radioloog.

20190101

039497

Begeleiding en interpretatie
door cardioloog bij
multislice CT-hart voor
Ca2+-meting inclusief vooren nabespreking met
radioloog.

Begeleiding en het geven van uitleg door
de cardioloog bij het maken van een CTscan, die heel veel doorsneden tegelijk
kan maken van het hart voor een
calciumscore meting, een voor- en
nabespreking met de radioloog is hierbij
inbegrepen.

20140601

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving
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039497

Begeleiding en interpretatie
door cardioloog bij
multislice CT-hart voor
Ca2+-meting inclusief vooren nabespreking met
radioloog.

Begeleiding en interpretatie door de
cardioloog bij het maken van een
multisclice CT-scan voor een
calciumscore meting, inclusief voor- en
nabespreking met de radioloog.

20190101

039733

Neurologische behandeling
en begeleiding MSpatiënten, waarbij een
intensief arts-/SEH-arts
KNMG/anesthesist als
pijnbestrijder/ verpl.
specialist/physician
assistant - patiëntencontact
plaatsvindt.

Neurologisch behandelen en begeleiden
van MS-patiënten, waarbij een intensief
contact plaatsvindt tussen
poortspecialist (of arts-assistent), SEHarts KNMG, anesthesist als
pijnbestrijder, verpleegkundig specialist
of physician assistant en patiënt.

20160101

039733

Neurologische behandeling
en begeleiding MSpatiënten, waarbij een
intensief arts-/SEH-arts
KNMG/anesthesist als
pijnbestrijder/ verpl.
specialist/physician
assistant - patiëntencontact
plaatsvindt.

Neurologisch behandelen en begeleiden
van MS-patiënten, waarbij intensief
contact plaatsvindt tussen
poortspecialist of beroepsbeoefenaar
(die wettelijk de poortfunctie mag
uitvoeren) en de patiënt.

20190101

039737

Onderzoek arteriële
obstructies extremiteiten
dmv bloeddrukmeting
armen en/of benen of penis
met CW doppler of
plethysmografie incl PVR
curven of doppler
stroomsnelheid curven incl
een belastingproef.

Onderzoeken van afwijkingen van de
slagaders in armen en/of benen of penis
door middel van bloeddrukmeting,
meten van de bloedstroomsnelheid met
echo of meten volumeverandering
inclusief polsvolume curven en inclusief
een belastingproef.

20180101

039737

Onderzoek arteriële
obstructies extremiteiten
dmv bloeddrukmeting
armen en/of benen of penis
met CW doppler of
plethysmografie incl PVR
curven of doppler
stroomsnelheid curven incl
een belastingproef.

Onderzoeken van afwijkingen van
slagaders in armen en/of benen of penis
door bloeddrukmeting, meten
bloedstroomsnelheid met echo of meten
volumeverandering incl. polsvolume en
incl. belastingproef.

20190101

039738

Onderzoek veneuze
afwijkingen extremiteiten
dmv registreren veneuze
CW dopplersignalen incl.
proximale en distale
compressietests en/of
vasalva manoeuvres en/of
outflow- of
fotoplethysmografie.

Onderzoeken van afwijkingen van de
aders in armen en/of benen door middel
van het meten van de
bloedstroomsnelheid met echo inclusief
druktests en/of krachtinspanning en/of
technieken om bloedvolume en
bloedstroom te meten.

20180101

039738

Onderzoek veneuze
afwijkingen extremiteiten
dmv registreren veneuze
CW dopplersignalen incl.
proximale en distale
compressietests en/of
vasalva manoeuvres en/of
outflow- of
fotoplethysmografie.

Onderzoeken van afwijkingen van aders
in armen en/of benen door meten v.d.
bloedstroomsnelheid met echo incl.
druktests en/of krachtinspanning en/of
technieken om bloedvolume en
bloedstroom te meten.

20190101

039764

Somato sensible evoked
potentials (SSEP/SER) niet
in kader van een
bronlokalisatie analyse.

Onderzoeken hoe een gevoelsprikkel
langs en door de zenuw van een arm of
been naar de hersenen wordt
doorgegeven en verwerkt (SSEP/SER),
niet in verband met het opsporen van de
bron van een epileptische aanval.

20140601

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving
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039764

Somato sensible evoked
potentials (SSEP/SER) niet
in kader van een
bronlokalisatie analyse.

Onderzoeken hoe een gevoelsprikkel
langs en door de zenuw van een arm of
been naar de hersenen wordt
doorgegeven en verwerkt (SSEP/SER),
niet wegens opsporen van de bron van
een epileptische aanval.

20190101

039765

Somato sensible evoked
potentials (SSEP/SER) in
kader van een
bronlokalisatie analyse.

Onderzoeken hoe een gevoelsprikkel
langs en door de zenuw van een arm of
been naar de hersenen wordt
doorgegeven en verwerkt (SSEP/SER) in
verband met het opsporen van de bron
van een epileptische aanval.

20140601

039765

Somato sensible evoked
potentials (SSEP/SER) in
kader van een
bronlokalisatie analyse.

Onderzoeken hoe een gevoelsprikkel
langs en door de zenuw van een arm of
been naar de hersenen wordt
doorgegeven en verwerkt (SSEP/SER)
wegens het opsporen van de bron van
een epileptische aanval.

20190101

039766

Visually evoked potentials
(VEP), exclusief objectieve
visusbepaling.

Meten van de reactie van de hersenen
op een prikkel van het netvlies om de
werking van het netvlies in het oog, de
oogzenuw en de verbindingen hiervan
met de hersenen te onderzoeken (VEP),
het vaststellen van het
gezichtsvermogen is hierbij niet
inbegrepen.

20140601

039766

Visually evoked potentials
(VEP), exclusief objectieve
visusbepaling.

Meten reactie hersenen op prikkel
netvlies om de werking vh netvlies in het
oog, de oogzenuw en de verbindingen
hiervan met de hersenen te
onderzoeken, excl. het vaststellen vh
gezichtsvermogen.

20190101

039767

Visually evoked potentials
(VEP), inclusief objectieve
visusbepaling.

Meten van de reactie van de hersenen
op een prikkel van het netvlies om de
werking van het netvlies in het oog, de
oogzenuw en de verbindingen hiervan
met de hersenen te onderzoeken (VEP),
het vaststellen van het
gezichtsvermogen is hierbij inbegrepen.

20140601

039767

Visually evoked potentials
(VEP), inclusief objectieve
visusbepaling.

Meten reactie hersenen op prikkel
netvlies om de werking vh netvlies in het
oog, de oogzenuw en de verbindingen
hiervan met de hersenen te
onderzoeken, incl. het vaststellen vh
gezichtsvermogen.

20190101

039769

Motor Evoked Potential
(b.v. TES, TMS) beperkt.

Onderzoeken van de geleiding van
prikkels door de zenuwen die zorgen
voor bewegingen in armen en benen,
waarbij een magnetische prikkel aan de
hersenschors wordt gegeven door een
magnetisch veld op bepaalde plaatsen
boven het hoofd, beperkt onderzoek
(o.a. TES, TMS).

20140601

039769

Motor Evoked Potential
(b.v. TES, TMS) beperkt.

Onderzoeken van de geleiding van
prikkels door zenuwen die zorgen voor
beweging in armen en benen, door een
magnetische prikkel aan de
hersenschors met magnetisch veld, klein
onderzoek.

20190101

039770

Motor Evoked Potential
(b.v. TES, TMS) uitgebreid.

Onderzoeken van de geleiding van
prikkels door de zenuwen die zorgen
voor bewegingen in armen en benen,
waarbij een magnetische prikkel aan de
hersenschors wordt gegeven door een
magnetisch veld op bepaalde plaatsen
boven het hoofd, uitgebreid onderzoek
(o.a. TES, TMS).

20140601

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving
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039770

Motor Evoked Potential
(b.v. TES, TMS) uitgebreid.

Onderzoeken van de geleiding van
prikkels door zenuwen die zorgen voor
beweging in armen en benen, door een
magnetische prikkel aan de
hersenschors met magnetisch veld,
uitgebreid onderzoek.

20190101

039781

Electronystagmografie
(ENG)-registratie zonder
calorisch onderzoek.

Onderzoeken en vastleggen van
oogbewegingen om de werking van de
zenuw die de hersenen verbindt met het
gehoors- en evenwichtsorgaan en de
werking van de zenuw die de hersenen
verbindt met de oogspieren te kunnen
bepalen, zonder warmte onderzoek.

20140601

039781

Electronystagmografie
(ENG)-registratie zonder
calorisch onderzoek.

Onderzoeken en vastleggen van
oogbewegingen om de werking van de
zenuwen die de hersenen verbinden met
het gehoor- en evenwichtsorgaan resp.
met de oogspieren te bepalen, zonder
warmte onderzoek.

20190101

039782

Electronystagmografie
(ENG)-registratie met
calorisch onderzoek.

Onderzoeken en vastleggen van
oogbewegingen om de werking van de
zenuw die de hersenen verbindt met het
gehoors- en evenwichtsorgaan en de
werking van de zenuw die de hersenen
verbindt met de oogspieren te kunnen
bepalen, met warmte onderzoek.

20140601

039782

Electronystagmografie
(ENG)-registratie met
calorisch onderzoek.

Onderzoeken en vastleggen van
oogbewegingen om de werking van de
zenuwen die de hersenen verbinden met
het gehoor- en evenwichtsorgaan resp.
met de oogspieren te bepalen, met
warmte onderzoek.

20190101

039836

Overzichtsbepaling van de
mechanische
ventilatieverhouding door
middel van direct
geregistreerde
drukvolumediagrammen of
luchtweerstandbepaling.

Bepalen van de mechanische
ventilatieverhouding door middel van het
rechtstreeks vastleggen van
drukvolumediagrammen of
luchtweerstandbepaling om een
overzicht te krijgen over de werking van
de longen.

20140601

039836

Overzichtsbepaling van de
mechanische
ventilatieverhouding door
middel van direct
geregistreerde
drukvolumediagrammen of
luchtweerstandbepaling.

Bepalen van mechanische
ventilatieverhouding door middel van het
rechtstreeks vastleggen van
drukvolumediagrammen of
luchtweerstandbepaling om een
overzicht te krijgen over de werking van
de longen.

20190101

039876

Analyse bij incontinentie of
obstipatie met behulp van
een van de volgende
onderzoeken: proctoscopie,
anala manometrie,
defaecografie en
colonpassage tijd.

Onderzoeken van de oorzaak van het
niet kunnen ophouden van ontlasting of
verstopping met behulp van één
onderzoeksmethode: kijkonderzoek,
drukmetingen, röntgenfotos tijdens het
uitpersen van ontlasting of het meten
van de snelheid waarmee de ontlasting
door de dikke darm loopt.

20140601

039876

Analyse bij incontinentie of
obstipatie met behulp van
een van de volgende
onderzoeken: proctoscopie,
anale manometrie,
defaecografie en
colonpassage tijd.

Onderzoek naar incontinentie ontlasting
of obstipatie m.b.v. kijkonderzoek,
drukmetingen, röntgenfoto's tijdens
uitpersen of meten voortgangssnelheid
ontlasting door dikke darm.

20190101

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving
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050514

Eenvoudige moleculaire
diagnostiek - bepalingen op
coupes weefsel en/of cellen
(oa CISH, ISH, FISH) en
frequent
aangevr.bepalingen op
aanw.andere microorganismen dan HPV
(o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonell
a).

Eenvoudige moleculaire diagnostiek bepalingen op dunne plakjes weefsel
en/of cellen (o.a. technieken waarbij
m.b.v. een bekend DNA-fragment,
overeenkomstige stukjes DNA worden
aangetoond) en vaak aangevraagde
bepalingen op aanwezigheid van andere
micro-organismen dan humaan
papilloma virus (HPV).

20160101

050514

Eenvoudige moleculaire
diagnostiek - bepalingen op
coupes weefsel en/of cellen
(oa CISH, ISH, FISH) en
frequent
aangevr.bepalingen op
aanw.andere microorganismen dan HPV
(o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonell
a).

Eenvoudige moleculaire diagnostiek bepalingen op dunne plakjes weefsel
en/of cellen en vaak voorkomende
bepalingen op aanwezigheid van andere
micro-organismen dan humaan
papilloma virus (HPV).

20190101

050519

Pathologisch onderzoek van
een eenvoudige grote
resectie, matig complex
biopt of bijzonder
cytologisch preparaat.

Microscopische beoordeling van een op
eenvoudige wijze verwijderd groot stuk
weefsel, op een matig ingewikkelde
manier uitgenomen stukje weefsel of
een bijzonder preparaat van kleine
stukjes weefsel en/of cellen.

20180101

050519

Pathologisch onderzoek van
een eenvoudige grote
resectie, matig complex
biopt of bijzonder
cytologisch preparaat.

Microscopische beoordeling van een
eenvoudig groot weefselmonster, matig
ingewikkeld weefselstukje of een
bijzonder preparaat van kleine stukjes
weefsel en/of cellen.

20190101

079986

Periodiek huisbezoek t.b.v.
klinisch-chemische en/of
microbiologische
laboratoriumonderzoeken
waarbij de personalia van
de patiënt min. 2
werkdagen voor huisbezoek
bij de zorgaanbieder
bekend zijn.

Regelmatig huisbezoek voor klinischchemische en/of microbiologische
laboratoriumonderzoeken waarbij de
persoonsgegevens van de patiënt
minimaal 2 werkdagen voor het
huisbezoek bij de zorgaanbieder bekend
zijn.

20170101

079986

Periodiek huisbezoek t.b.v.
klinisch-chemische en/of
microbiologische
laboratoriumonderzoeken
waarbij de personalia van
de patiënt min. 2
werkdagen voor huisbezoek
bij de zorgaanbieder
bekend zijn.

Regelmatig huisbezoek voor klinischchemische en/of microbiologische
laboratoriumonderzoeken bij patiënten
die minimaal 2 werkdagen voor
huisbezoek bij de zorgaanbieder bekend
zijn.

20190101

079987

Incidenteel huisbezoek
t.b.v. klinisch-chemische
en/of microbiologische
laboratoriumonderzoeken
waarbij de personalia vd
patiënt minder dan 2
werkdagen voor huisbezoek
bij zorgaanbieder bekend
zijn

Incidenteel huisbezoek voor klinischchemische en/of microbiologische
laboratoriumonderzoeken waarbij de
persoonsgegevens van de patiënt
minder dan 2 werkdagen voor het
huisbezoek bij de zorgaanbieder bekend
zijn.

20170101

079987

Incidenteel huisbezoek
t.b.v. klinisch-chemische
en/of microbiologische
laboratoriumonderzoeken
waarbij de personalia vd
patiënt minder dan 2
werkdagen voor huisbezoek
bij zorgaanbieder bekend
zijn.

Incidenteel huisbezoek voor klinischchemische en/of microbiologische
laboratoriumonderzoeken bij patiënten
die minder dan 2 werkdagen voor
huisbezoek bij de zorgaanbieder bekend
zijn.

20190101

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving
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080001

Alleen doorlichten tijdens
repositie fracturen of
localisatie corpus alienum
(waaronder röntgencontrole
bij inbrengen pen in enkel,
elleboog e.d., doorlichting
op OK, bewusteloze
ongevalspatiënten).

Doorlichten tijdens het zetten van
botbreuken of om de plaats van een
vreemd voorwerp te bepalen. Hieronder
valt het doorlichten op de OK, het
doorlichten van bewusteloze
ongevalspatiënten en de röntgencontrole
bij het inbrengen van een pen in de
enkel, de elleboog e.d.

20140601

080001

Alleen doorlichten tijdens
repositie fracturen of
localisatie corpus alienum
(waaronder röntgencontrole
bij inbrengen pen in enkel,
elleboog e.d., doorlichting
op OK, bewusteloze
ongevalspatiënten).

Röntgencontrole tijdens zetten van
botbreuken of plaats bepalen
lichaamsvreemd voorwerp (ook:
röntgencontrole bij inbrengen pen in
enkel, elleboog e.d., op OK of van
bewusteloze ongevalspatiënten).

20190101

084257

Barbotage schouder
(Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD),
onder röntgencontrole.

Inspuiten in de schouder van een middel
voor plaatselijke verdoving, waarna kalk,
die zich in de schouder(s) heeft afgezet,
wordt aangeprikt en door middel van
opzuigen zoveel mogelijk wordt
verwijderd (Needle Aspiration of Calcific
Deposits, NACD), onder doorlichting.

20140601

084257

Barbotage schouder
(Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD),
onder röntgencontrole.

Aanprikken en verwijderen van
kalkafzetting in de schouders, onder
röntgencontrole (Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD).

20190101

084277

Barbotage schouder
(Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD),
onder echocontrole.

Inspuiten in de schouder van een middel
voor plaatselijke verdoving, waarna kalk,
die zich in de schouder(s) heeft afgezet,
wordt aangeprikt en door middel van
opzuigen zoveel mogelijk wordt
verwijderd (Needle Aspiration of Calcific
Deposits, NACD), onder echogeleide.

20140601

084277

Barbotage schouder
(Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD),
onder echocontrole.

Aanprikken en verwijderen van
kalkafzetting in de schouders, onder
echocontrole (Needle Aspiration of
Calcific Deposits, NACD).

20190101

087042

CT onderzoek van het
abdomen, retroperitoneum,
inclusief inbegrepen orale
en/of rectale contraststof,
met of onder toediening
van een intraveneus
contrastmiddel.

Vervaardigen van een CT-scan van de
buik en de ruimte achter het buikvlies,
met inbegrip van contrastmiddel door de
mond en/of door de anus, met of tijdens
toediening van contrastmiddel, dat door
een ader wordt toegediend.

20140601

087042

CT onderzoek van het
abdomen, retroperitoneum,
inclusief inbegrepen orale
en/of rectale contraststof,
met of onder toediening
van een intraveneus
contrastmiddel.

Onderzoeken met CT van de buik en de
ruimte achter het buikvlies, inclusief
contrastmiddel door de mond en/of door
de anus, met of tijdens toediening van
contrastmiddel in een ader.

20190101

088311

Retrograde cysto-en/of
urethrografie, inclusief
eventueel mictie- en
incontinentieonderzoek.

Maken van röntgenfoto's van de blaas
en/of de plasbuis onder inspuiten van
contrast, eventueel aanvullend
onderzoek aangaande de urinelozing of
het niet kunnen ophouden van de plas is
hierbij inbegrepen.

20140601

088311

Retrograde cysto-en/of
urethrografie, inclusief
eventueel mictie- en
incontinentieonderzoek.

Maken van röntgenfoto's van de blaas
en/of plasbuis onder inspuiten van
contrast, eventueel aanvullend
onderzoek aangaande de urinelozing of
incontinentie is hierbij inbegrepen.

20190101

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving
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089042

CT van het bekken inclusief
inbrengen orale en/of
rectale contraststof. Met of
zonder toediening van een
intraveneus contrastmiddel.

Onderzoeken van het bekken door
middel van CT-opnames met gebruik
van contrastvloeistof toegediend door de
mond en/of het rectum, al of niet in
combinatie met een contrastmiddel
toegediend door een ader.

20140601

089042

CT van het bekken inclusief
inbrengen orale en/of
rectale contraststof. Met of
zonder toediening van een
intraveneus contrastmiddel.

Onderzoeken van het bekken via CTopnames met gebruik van
contrastvloeistof toegediend door de
mond en/of via de anus, al of niet in
combinatie met een contrastmiddel
toegediend door een ader.

20190101

119027

Rijbewijs: rapporten op
verzoek CBR voor rekening
van de te keuren persoon
(houder resp. aanvrager
rijbewijs) omvat 15 min
patiëntgeb. tijd en 15 min
indirecte tijd (inlezen en
rapport schrijven).

Een rapport schrijven in verband met
het rijbewijs op verzoek van CBR, voor
rekening van de te keuren persoon.
Inclusief 15 minuten direct contact met
de te keuren persoon en 15 minuten
indirecte patiëntentijd voor bijvoorbeeld
het schrijven van het rapport en lezen
van de documentatie.

20140601

119027

Rijbewijs: rapporten op
verzoek CBR voor rekening
van de te keuren persoon
(houder resp. aanvrager
rijbewijs) omvat 15 min
patiëntgeb. tijd en 15 min
indirecte tijd (inlezen en
rapport schrijven).

Rijbewijs: rapport op verzoek CBR, voor
rekening van de te keuren persoon,
omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en
15 min. indirecte tijd voor bijv. schrijven
van het rapport en lezen documentatie.

20190101

119028

Rijbewijs: rapporten op
verzoek politie, voor
rekening van centraal
bureau
rijvaardigheidsbewijzen
(CBR) omvat 15 min.
patiëntgebonden tijd en 15
min. indirecte tijd (inlezen
en rapport schrijven).

Een rapport schrijven in verband met
het rijbewijs op verzoek van de politie,
voor rekening van het centraal bureau
rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Omvat
15 minuten direct contact met de te
keuren persoon en 15 minuten indirecte
patiëntentijd (lezen en schrijven).

20180101

119028

Rijbewijs: rapporten op
verzoek politie, voor
rekening van centraal
bureau
rijvaardigheidsbewijzen
(CBR) omvat 15 min.
patiëntgebonden tijd en 15
min. indirecte tijd (inlezen
en rapport schrijven).

Rijbewijs: rapport op verzoek van
politie, voor rekening van het centraal
bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR),
omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en
15 min. indirecte tijd (lezen en
schrijven).

20190101

119029

Rijbewijs:rapport op
verzoek CBR voor rekening
te keuren
houder/aanvrager rijbewijs,
toeslag icm 119027, per 15
min extra direc.pat.geb tijd
of (met voorw.) per 15 min
extra indir.tijd,max.2
toeslag.

Toeslag per elke 15 minuten extra direct
contact met de te keuren
houder/aanvrager van een rijbewijs
waarvoor een rapport geschreven wordt
op verzoek van CBR. En in geval van een
eigen verklaringsprocedure mag de
toeslag maximaal twee keer in rekening
worden gebracht voor de indirecte tijd.

20140801

119029

Rijbewijs:rapport op
verzoek CBR voor rekening
te keuren
houder/aanvrager rijbewijs,
toeslag icm 119027, per 15
min extra direc.pat.geb tijd
of (met voorw.) per 15 min
extra indir.tijd,max.2
toeslag.

Rijbewijs: rapport op verzoek CBR, voor
rekening van de te keuren persoon,
omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en
15 min. indirecte tijd voor bijv. schrijven
van het rapport en lezen documentatie.

20190101

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving
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119030

Rijbewijs: rapporten op
verzoek politie voor
rekening van CBR, toeslag
icm 119028, per 15 min.
extra direct patiënt.geb
tijd of per 15 minuten extra
indirecte tijd met een
maximum van 4 toeslagen.

Toeslag per elke 15 minuten extra direct
contact met de te keuren
houder/aanvrager van een rijbewijs
waarvoor een rapport geschreven wordt
op verzoek van de politie. En in het
geval van een vorderingsprocedure mag
de toeslag maximaal vier keer in
rekening worden gebracht voor de
indirecte tijd.

20140801

119030

Rijbewijs: rapporten op
verzoek politie voor
rekening van CBR, toeslag
icm 119028, per 15 min.
extra direct patiënt.geb
tijd of per 15 minuten extra
indirecte tijd met een
maximum van 4 toeslagen.

Toeslag per elke 15 min. extra direct
contact met te keuren houder/aanvrager
v.e. rijbewijs waarvoor rapport op
verzoek politie. I.g.v.
vorderingsprocedure max. 4 x te
rekenen voor indirecte tijd.

20190101

190038

Verblijf vervallen
ziekenhuisindicatie, niet
verpleeghuis.

Vergoeding voor verpleegdag in
ziekenhuis van een patiënt die eigenlijk
al naar een andere instelling (geen
verpleeghuis) of naar huis had gekund,
maar waarvoor de juiste zorg daar nog
niet beschikbaar is.

20160101

190038

Verblijf vervallen
ziekenhuisindicatie, niet
verpleeghuis.

Vergoeding voor verpleegdag in
ziekenhuis van patiënt die eigenlijk naar
een andere instelling (geen
verpleeghuis) of naar huis had gekund,
maar waarvoor de juiste zorg daar nog
niet beschikbaar is.

20190101

192844

Diëtetiek als onderdeel van
gecoördineerde
multidisciplinaire
zorgverlening aan patiënten
met DM, COPD en VRM (per
kwartier.)

Geven van dieetadviezen als onderdeel
van gecoördineerde zorgverlening door
vele disciplines aan patiënten met
suikerziekte (DM), chronisch obstructief
longlijden (COPD) en vasculair risico
management (VRM) (per kwartier).

20170101

192844

Diëtetiek als onderdeel van
gecoördineerde
multidisciplinaire
zorgverlening aan patiënten
met DM, COPD en VRM (per
kwartier.)

Dieetadviezen als onderdeel van
gecoörd. zorgverlening door vele
disciplines aan patiënten met
suikerziekte (DM), chron. obstr.
longlijden (COPD) en vasc. risico
management (VRM)(per kwartier).

20190101

192845

Uittoeslag bij diëtetiek als
onderdeel van
gecoördineerde
multidisciplinaire
zorgverlening aan patiënten
met DM, COPD en VRM.

Toeslag bij het geven van dieetadviezen
als onderdeel van gecoördineerde
zorgverlening door vele disciplines aan
patiënten met suikerziekte (DM),
chronisch obstructief longlijden (COPD)
en vasculair risico management (VRM),
wanneer dit buiten de praktijk
plaatsvindt.

20170101

192845

Uittoeslag bij diëtetiek als
onderdeel van
gecoördineerde
multidisciplinaire
zorgverlening aan patiënten
met DM, COPD en VRM.

Toeslag bij het geven van dieetadviezen
als onderdeel van gecoördineerde
zorgverlening door vele disciplines aan
patiënten met suikerziekte (DM),
chronisch obstructief longlijden (COPD)
en vasculair risico management (VRM),
wanneer dit buiten de praktijk
plaatsvindt.

20190101

192846

Groepsbehandeling bij
diëtetiek als onderdeel van
gecoördineerde
multidisciplinaire
zorgverlening aan patiënten
met DM, COPD en VRM (per
patiënt, per kwartier).

Geven van dieetadviezen in
groepsverband als onderdeel van
gecoördineerde zorgverlening aan
patiënten met suikerziekte (DM),
chronisch obstructief longlijden (COPD)
en vasculair risico management
(VRM)(per patiënt, per kwartier).

20170101

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving
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192846

Groepsbehandeling bij
diëtetiek als onderdeel van
gecoördineerde
multidisciplinaire
zorgverlening aan patiënten
met DM, COPD en VRM (per
patiënt, per kwartier).

Dieetadviezen in groepsverband als
onderdeel van gecoörd. zorgverlening
aan pat. met suikerziekte (DM), chron.
obstr. longlijden (COPD) en vasc. risico
management (VRM)(per patiënt, per
kwartier).

20190101

199883

Supplementaire flebectomie
volgens Muller of
transilluminated
aangedreven flebectomie
en hieraan gerelateerde
zorg, op verzoek patiënt.

Verwijderen van spataderen in een been
als aanvullende behandeling door middel
van ophalen naar buiten met een soort
haaknaald en daarna afsnijden, of met
behulp van een buisje met licht en aan
het uiteinde een mesje en hieraan
gerelateerde zorg, op verzoek patiënt.

20180101

199883

Supplementaire flebectomie
volgens Muller of
transilluminated
aangedreven flebectomie
en hieraan gerelateerde
zorg, op verzoek patiënt.

Verwijderen spataderen been als
aanvullende behandeling (febectomie
volgens Muller of transilluminated
flebectomie) en hieraan gerelateerde
zorg, op verzoek van patiënt.

20190101

199885

Supplementaire
echogeleide
sclerocompressietherapie
en hieraan gerelateerde
zorg, op verzoek patiënt.

Inspuiten van een irriterende stof in
spataderen met behulp van een echoapparaat gevolgd door dichtdrukken van
deze aders met een zwachtel als
aanvullende behandeling en hieraan
gerelateerde zorg, op verzoek patiënt.

20180101

199885

Supplementaire
echogeleide
sclerocompressietherapie
en hieraan gerelateerde
zorg, op verzoek patiënt.

Inspuiten vloeistof of schuim in
spataderen onder echogeleide, gevolgd
door dichtdrukken van deze aders met
een zwachtel als aanvullende
behandeling en hieraan gerelateerde
zorg, op verzoek patiënt.

20190101

232480

Diagnostische
bronchoscopie, inclusief een
of meerdere proefexcisies,
curettage en/of afzuigen
van materiaal voor
cytologisch en/of
pathologisch onderzoek.

Vaststellen van de aard van een ziekte
of aandoening van de grote luchtwegen
door middel van scopie, inclusief
eventueel uitsnijden, afschrapen en/of
afzuigen van een stukje weefsel voor
cel- of weefselonderzoek.

20160101

232480

Diagnostische
bronchoscopie, inclusief een
of meerdere proefexcisies,
curettage en/of afzuigen
van materiaal voor
cytologisch en/of
pathologisch onderzoek.

Onderzoeken van de grote luchtwegen
met een bronchoscoop, inclusief
eventueel afname van weefselmonsters.

20190101

234065

Behandeling van één of
meer geluxeerde
elementen, replantatie
en/of transplantatie van
elementen en/of
behandeling van een
fractuur van de processus
alveolaris, per kaak
(inclusief eventueel
spalken).

Behandelen van één of meer losgeslagen
tanden en/of kiezen, terugplaatsen en/of
verplaatsen van tanden en/of kiezen
en/of behandelen van een breuk van de
kaakwal, per kaak (inclusief eventueel
spalken).

20160101

234065

Behandeling van één of
meer geluxeerde
elementen, replantatie
en/of transplantatie van
elementen en/of
behandeling van een
fractuur van de processus
alveolaris, per kaak
(inclusief eventueel
spalken).

Behandelen van één of meer losse
tanden en/of kiezen, terugplaatsen en/of
verplaatsen van tanden en/of kiezen
en/of behandelen van een breuk van de
kaakwal, per kaak (incl. eventueel
spalken).

20190101

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving
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234083

Uitgebreide correctie
articulatie bij
kaakgewrichtsklachten of
bij parodontale
aandoeningen, inclusief
afdrukken en
gnathologische
registratietechnieken.

Uitgebreid corrigeren van het contact
tussen tanden en kiezen van de onderen bovenkaak bij kaakgewrichtsklachten
of bij aandoeningen van weefsels die alle
aanwezige tanden en kiezen omgeven,
inclusief afdrukken en
beetregistratietechnieken.

20160101

234083

Uitgebreide correctie
articulatie bij
kaakgewrichtsklachten of
bij parodontale
aandoeningen, inclusief
afdrukken en
gnathologische
registratietechnieken.

Uitgebreid corrigeren contact tussen
tanden en kiezen van onder- en
bovenkaak bij kaakgewrichtsklachten of
aandoeningen van tandvlees en/of -bot,
inclusief afdrukken en
beetregistratietechnieken.

20190101

238041

Behandeling van fracturen
per kaak, bijvoorbeeld met
behulp van spalken,
brackets, IMF-schroeven.

Behandelen van breuken per kaak,
bijvoorbeeld met behulp van spalken,
slotjes op de tanden, schroeven ten
behoeve van het op elkaar vastbinden
van boven- en onderkaak, waarbij de
breuklijnen niet operatief worden
vrijgelegd.

20160101

238041

Behandeling van fracturen,
per kaak, bijvoorbeeld met
behulp van spalken,
brackets, IMF-schroeven.

Behandelen van breuken, per kaak bijv.
m.b.v. spalken, slotjes op de tanden,
schroeven t.b.v. het op elkaar
vastbinden van boven- en onderkaak,
waarbij de breuklijnen niet operatief
worden vrijgelegd.

20190101

239112

Nasopharyngoscopie,
uitgevoerd door middel van
optiek via de oropharynx, al
dan niet met
proefexcisie(s), inclusief
nasendoscopie.

Vaststellen van de aard van een ziekte
of aandoening van het inwendige van de
neuskeelholte door middel van scopie,
ingebracht via de mondkeelholte, al dan
niet met het uitsnijden van een stukje
weefsel voor microscopisch onderzoek.

20160101

239112

Nasopharyngoscopie,
uitgevoerd door middel van
optiek via de oropharynx, al
dan niet met
proefexcisie(s), inclusief
nasendoscopie.

Onderzoeken van de neus, de keel en de
mondholte met een kijkinstrument, dat
meestal door de neus wordt ingebracht,
al dan niet met het wegnemen van een
stukje weefsel voor nader onderzoek.

20190101

239853

Arthroscopie, diagnose en
lavage.

Vaststellen van de aard van een ziekte
of aandoening van het inwendige van
het kaakgewricht door middel van
elektrische verlichting en spiegel
(kijkbuis), inclusief het eventueel
spoelen van de kaakgewrichtsspleten.

20160101

239853

Arthroscopie, diagnose en
lavage.

Onderzoeken van het inwendige van het
kaakgewricht, inclusief het eventueel
spoelen van de kaakgewrichtsspleten.

20190101

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

2018131

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

20181231

Oude
omschrijving

Nieuwe
omschrijving

Wijziging(en) tarieventabel
Declarati
ecode

Omschrijving declaratiecode

039876

Analyse bij incontinentie of
obstipatie met behulp van een van

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Eind-datum

Mutatie

20180101

20181231

Oude

6

omschrijving

de volgende onderzoeken:
proctoscopie, anala manometrie,
defaecografie en colonpassage tijd.
039876

Analyse bij incontinentie of
obstipatie met behulp van een van

20190101
6

Nieuwe
omschrijving

de volgende onderzoeken:
proctoscopie, anale manometrie,
defaecografie en colonpassage tijd.

98

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Declarati
ecode

Omschrijving declaratiecode

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Eind-datum

Mutatie

238041

Behandeling van fracturen per kaak,

6

20180101

20181231

Oude

bijvoorbeeld met behulp van

omschrijving

spalken, brackets, IMF-schroeven.
238041

Behandeling van fracturen, per kaak,

6

20190101

Nieuwe

bijvoorbeeld met behulp van

omschrijving

spalken, brackets, IMF-schroeven.

3.6.2 Nieuw overig zorgproduct vanwege wijziging routing
doorverwijzing bevolkingsonderzoek borstkanker
Referentienummer: 202486
Releaseproduct(en): TT, ZAT
Specialisme(n): 0362 Radiologie
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Sinds 1 juli 2017 is de routing van doorverwijzen voor het
bevolkingsonderzoek borstkanker gewijzigd. Hierdoor wordt de patiënt
door de huisarts rechtstreeks verwezen naar de radioloog in plaats van
naar de chirurg. De radioloog doet vervolgens de intake, de onderzoeken
en bespreekt de uitslag met de patiënt indien er geen/benigne
afwijkingen zijn. Er is dan geen verdere behandeling noodzakelijk. Voor
de intake en het bespreken van de uitslag is geen registratie- en
declaratiemogelijkheid.
Doorgevoerde wijziging(en)
Per 2019 is een nieuw overig zorgproduct (086910) aangemaakt uit de
categorie 'Eerstelijnsdiagnostiek' (tarieftype 20) voor de intake en
bespreking van het onderzoek door de radioloog waarbij geen verder
onderzoek en/of behandeling nodig is.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

086910

Consult radioloog na
beeldvormend onderzoek
na BI-RADS 0 (B0) uitslag,
niet gevolgd door
aanvullend onderzoek of
behandeling.

Consult radioloog na
beeldvormend onderzoek na
bevolkingsonderzoek
borstkanker, niet gevolgd door
aanvullend onderzoek of
behandeling.

J

99

20190101

Einddatum

Nieuw

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Omschrijving declaratiecode

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

086910

Consult radioloog na beeldvormend

20

73,14

6

20190101

Einddatum

Mutatie

Mutatie
Nieuw

onderzoek na BI-RADS 0 (B0) uitslag,
niet gevolgd door aanvullend onderzoek
of behandeling.

99

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

3.6.3 Aanpassen tarief, regelgeving en omschrijving van ozp
nazorg altruïstische donor
Referentienummer: 202579
Releaseproduct(en): NR, TT, ZAT
Specialisme(n): 0386 Klinische chemie, 0387 Medische microbiologie, 0388 Pathologie
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Per 1 januari 2018 is het overig zorgproduct Laboratoriumonderzoeken
ten behoeve van nazorg altruïstische donor (079970) geïntroduceerd. Dit
overig zorgproduct dient ter dekking van de laboratoriumonderzoeken
die jaarlijks ter nazorg aan altruïstische en familiaire donoren worden
geleverd. Voor 2019 voeren we nog een aantal wijzigingen door.
Doorgevoerde wijziging(en)
Per 2019 is de omschrijving van het overig zorgproduct zo aangepast dat
direct duidelijk is dat het overig zorgproduct 079970 ook gedeclareerd
mag worden voor labonderzoeken ten behoeve van nazorg aan familiaire
donoren. Dit blijkt wel uit de regelgeving, maar niet uit de omschrijving
van het overig zorgproduct.
Per abuis zijn we vergeten om het ordertarief voor klinisch-chemische en
microbiologische laboratoriumonderzoeken mee te nemen in het overig
zorgproduct. Per 2019 wordt het tarief van het overig zorgproduct hierop
aangepast. Ook wordt in de regelgeving opgenomen dat het ordertarief
in geval van nazorg aan altruïstische of familiaire donoren per 2019 deel
uitmaakt van het overig zorgproduct 079970.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.

Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

079970

Laboratoriumonderzoeken voor
nazorg aan altruïstische donor.

Laboratoriumonderzoeken voor nazorg
aan een altruïstische donor.

20180101

20181231

Oude
omschrijving

079970

Laboratoriumonderzoeken voor
nazorg aan altruïstische of
familiaire donor.

Laboratoriumonderzoeken voor nazorg
aan een altruïstische of familiaire
donor.

20190101

Nieuwe
omschrijving

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Omschrijving declaratiecode

Tarieftype

Max
Tarief
(in
euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Eind-datum

Mutatie

079970

Laboratoriumonderzoeken voor

20

26,60

6

20180101

20181231

Beëindigd

20

39,27

6

20190101

nazorg aan altruïstische donor.
079970

Laboratoriumonderzoeken voor

Nieuw

nazorg aan altruïstische of familiaire
donor.
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3.6.4 Twee nieuwe za’s (als ozp) voor aandoeningendiagnostiek
zintuigelijk gehandicaptenzorg
Referentienummer: 202501
Releaseproduct(en): NR, TT, ZAT
Specialisme(n): 0301 Oogheelkunde
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Aandoeningendiagnostiek wordt binnen de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg
(zg-zorg) tot op heden altijd gedeclareerd op basis van de Prestatie- en
tariefbeschikking Zintuiglijk Gehandicaptenzorg. Het Zorginstituut heeft
in april 2016 richting de zg-aanbieders aangegeven dat
aandoeningendiagnostiek geen zg-zorg betreft, maar medischspecialistische zorg (msz).
Doorgevoerde wijziging(en)
We introduceren twee overige zorgproducten om deze vorm van
diagnostiek net als msz te bekostigen.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Zpkcode

Ingangsdatum

Einddatum

190001

Multidisciplinaire
diagnostiek zeldzame
en/of complexe
visuele aandoeningen
binnen een tertiair
oogheelkundig
centrum.

Multidisciplinaire diagnostiek zeldzame en/of
complexe visuele aandoeningen binnen een tertiair
oogheelkundig centrum.

99

20190101

Nieuw

190002

Multidisciplinaire
diagnostiek van
cerebrale
visusstoornissen
binnen een tertiair
oogheelkundig
centrum.

Multidisciplinaire diagnostiek van cerebrale
visusstoornissen binnen een tertiair oogheelkundig
centrum.

99

20190101

Nieuw

De ozp’s worden vanaf 2019 specifiek beschreven in de Nadere Regel
(opvolger van NR/REG 1816).
Aan artikel 29 (ozp’s uit de categorie overige verrichtingen) en artikel
34d (declaratiebepalingen) worden specifieke prestatiebeschrijvingen
toegevoegd.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
De ozp’s zijn per 2019 ingevoerd, op basis van een uurtarief, conform de
huidige wijze van bekostiging binnen zintuigelijke gehandicaptenzorg.
Het uurtarief voor de ozp’s 190001 en 190002 is in 2018 €140,55
conform de tariefbeschikking TB-REG 18617_01. Ook in 2019 worden de
maximumtarieven van deze ozp’s gebaseerd op de tariefbeschikking
2019 voor zintuigelijke gehandicaptenzorg.
Voor 2018 geldt dat aandoeningendiagnostiek conform de huidige
regelgeving via zg-prestaties mag worden gedeclareerd.
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Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Omschrijving declaratiecode

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

190001

Multidisciplinaire diagnostiek zeldzame

13

146,24

20190101

Nieuw

13

146,24

20190101

Nieuw

en/of complexe visuele aandoeningen
binnen een tertiair oogheelkundig
centrum.
190002

Multidisciplinaire diagnostiek van
cerebrale visusstoornissen binnen een
tertiair oogheelkundig centrum.

3.6.5 Specifiek declarabel maken van zorgactiviteit Draagbare
uitwendige cardioversiedefibrillator (LifeVest) (190668)
Referentienummer: 202534
Releaseproduct(en): NR, TT, ZAT
Specialisme(n): 0320 Cardiologie
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
Verschillende keren per jaar wordt een LifeVest aangemeten. Daar is
zorgactiviteitcode Draagbare uitwendige cardioversiedefibrillator
(LifeVest) (190668) voor, die valt onder zorgprofielklasse 13 Bijzondere
kunst- en hulpmiddelen. Deze zorgactiviteit is niet bepalend voor de
declaratie, ondanks de hoge kosten die ermee gemoeid zijn. Het LifeVest
wordt toegepast bij patiënten die wachten op de implantatie van een
Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) of bij wie plaatsing van
ICD niet mogelijk is. Door het LifeVest kan de patiënt naar huis en is een
klinische opname niet nodig.
Doorgevoerde wijziging(en)
De kosten van het draagbare device zijn per 1 januari 2019 te declareren
als overig zorgproduct (supplementair product add-on overig, tarieftype
14, niet gereguleerd tarief, eenmalige declaratie). Binnen een dbczorgproduct opnemen, zou leiden tot te grote kosteninhomogeniteit,
vanwege de hoge kosten.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

190668

Draagbare uitwendige
cardioversie-defibrillator
(LifeVest).

190668

Draagbare uitwendige
cardioversie-defibrillator
(LifeVest).

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Indicatie
add-on

13

Draagbare uitwendige
cardioversie-defibrillator
(LifeVest).

J

13

J

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

20140101

20181231

Beëindigd

20190101

Nieuw

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Omschrijving declaratiecode

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

190668

Draagbare uitwendige cardioversie-

14

0

Soort
Tarief

Ingangsdatum
20190101

Einddatum

Mutatie
Nieuw

defibrillator (LifeVest).
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In artikel 34a (declaratiebepalingen supplementaire producten) van de
Regeling medisch-specialistische zorg is hierover een declaratiebepaling
opgenomen.
Zie voor een overzicht van de aangepaste regelgeving inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.

3.6.6 Wijzigingen voor paramedische zorg
Referentienummer: 202616
Releaseproduct(en): NR, TT, ZAT
Specialisme(n): n.v.t.
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
In de eerstelijns regelgeving paramedische zorg 2019 voor fysiotherapie,
oefentherapie, logopedie, extramurale diëtetiek en ergotherapie wordt
per 1 januari 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd. In de medischspecialistische zorg wordt voor de registratie en declaratie van
paramedische zorg gebruik gemaakt van de prestaties en toelichting
zoals opgenomen in de regelgeving eerstelijns paramedische zorg. Om
deze redenen worden wijzigingen die in de eerstelijns regelgeving voor
paramedische zorg zijn doorgevoerd overgenomen in de dbc-systematiek
van de medisch specialistische zorg.
Doorgevoerde wijziging(en)
Diëtetiek
De prestatie telefonische zitting wordt per 1 januari 2019 toegevoegd
aan de regelgeving extramurale diëtetiek, omdat er bij de zorgverlening
door diëtisten regelmatig telefonisch contact is om de patiënt te
ontlasten. De andere paramedische sectoren kennen al een prestatie
voor de telefonische zitting.
Daarnaast is de prestatie individueel dieetvoorschrift toegevoegd en is in
de algemene bepalingen opgenomen dat indirect patiëntgebonden tijd
niet meer afzonderlijk via de prestaties in rekening kan worden gebracht,
met uitzondering van de nieuwe prestatie individueel dieetvoorschrift. De
indirect patiëntgebonden tijd is hiermee niet meer afzonderlijk declarabel
via de prestaties diëtetiek, met uitzondering van de prestatie individueel
dieetvoorschrift. Met deze beleidswijziging is aansluiting gezocht bij de
overige paramedische zorg sectoren. In tegenstelling tot de overige
paramedische beroepsgroepen kunnen diëtisten tot 2019 naast de direct
patiëntgebonden tijd ook de tijd gemoeid met de indirect
patiëntgebonden activiteiten (zoals verslaglegging) in rekening brengen.
Per 2019 kan de indirect patiëntgebonden tijd die samenhangt met het
opstellen van een individueel dieetvoorschrift alleen worden gedeclareerd
via de prestatie individueel dieetvoorschrift. De overige indirect
patiëntgebonden tijd is per 2019 niet langer apart declarabel maar is
verdisconteerd in de hoogte van tarief voor de prestaties diëtetiek. Met
de declaratie van alleen de direct patiëntgebonden tijd en de prestatie
individueel dieetvoorschrift is de patiënt beter in staat de juistheid van
de nota te controleren.
Ergotherapie
Bij de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers voor
ergotherapie is de doelgroep met meerderjarigen uitgebreid.
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Deze prestatie kan in rekening worden gebracht bij kinderen en
volwassenen indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding
geeft.
Logopedie
In de prestatiebeschrijvingen voor logopedie is een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Bij de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers is
de doelgroep met meerderjarigen uitgebreid, ongeacht de aandoening
van de patiënt. Deze prestatie kan in rekening worden gebracht bij
kinderen en volwassenen indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe
aanleiding geeft.
De prestaties behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT
(Praten doe je met z’n tweeën) en MDW (Meer dan woorden) kunnen per
2019 op dezelfde dag worden uitgevoerd met andere prestaties voor
logopedische zorg, ongeacht de aandoening.
De prestatie lange zitting kan per 2019 in rekening worden gebracht bij
patiënten met de ziekte van Parkinson, ongeacht het aantal jaar na
diagnosestelling. Tot 2019 kan de prestatie lange zitting bij de ziekte van
Parkinson vanaf 5 jaar na diagnosestelling in rekening worden gebracht.
Het aantal jaar na diagnosestelling is niet bepalend of er sprake is van
een complexe en/of meervoudige zorgvraag bij de ziekte van Parkinson.
In de prestatieomschrijvingen is het begrip face-to-face verduidelijkt
door aan te geven dat de behandeling in dezelfde ruimte plaatsvindt.
De voorwaarde dat de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers
op dezelfde dag kan worden gedeclareerd met een paramedische
behandeling indien hiervoor medische noodzaak is vastgesteld door een
arts, is geschrapt. Het is voorstelbaar dat instructie/overleg met
ouders/verzorgers en de behandeling op dezelfde dag plaatsvinden.
Voor overige wijzigingen van prestatieomschrijvingen van eerstelijns
paramedische zorg kunt u de regelgeving van de paramedische zorg
raadplegen op het documentenplatform van de overheid (zie
https://puc.overheid.nl/nza/).
Er zijn twee nieuwe overige zorgproducten voor diëtetiek geïntroduceerd
om het mogelijk te maken voor diëtisten een telefonische zitting en de
indirecte tijd voor het uitwerken van een schriftelijk dieetvoorschrift te
declareren.
192840 Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek).
192841 Individueel dieetvoorschrift (per kwartier).
Voor een toelichting op de nieuwe prestaties zie specifieke bepalingen bij
de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek.
Zie voor een overzicht van de aanpassing in de regelgeving msz inclusief
toelichting ‘Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a’.
Wijziging(en) zorgactiviteitentabel
Zacode

Omschrijving

Consumentenomschrijving

Op
nota

Zpkcode

Ingangsdatum

192840

Telefonische zitting (per

Telefonische zitting (per

J

12

20190101

Nieuw

kwartier) (diëtetiek).

kwartier) (diëtetiek).

Individueel dieetvoorschrift (per

Individueel

J

12

20190101

Nieuw

kwartier).

dieetvoorschrift (per

192841

Einddatum

kwartier).

104

Mutatie

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Wijziging(en) tarieventabel
Declaratie
code

Omschrijving declaratiecode

Tarieftype

Max Tarief
(in euro’s)

Soort
Tarief

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

192840

Telefonische zitting (per kwartier)
(diëtetiek).

25

0

20190101

Nieuw

192841

Individueel dieetvoorschrift (per
kwartier).

25

0

20190101

Nieuw

3.7 Technische wijzigingen en correcties
In deze paragraaf vindt u de wijzigingen met een technische achtergrond
of oplossing.
3.7.1 Verwijderen van omschrijvingsvelden voor zorgactiviteiten
en diagnosetypering in de wachttijdentabel
Referentienummer: 202570
Releaseproduct(en): WTT
Specialisme(n): meerdere
Zorgproductgroep(en): n.v.t.

Aanleiding en verzoek
De wachttijdentabel moet elke release worden geactualiseerd als
omschrijvingen van zorgactiviteiten en diagnosen wijzigen. Dit is
verwarrend voor iedereen die met deze tabel werkt, omdat het geen
inhoudelijke wijzigingen van de te rapporteren wachttijden betreft. In
afstemming met de leden van het ICT-overleg is geconstateerd dat ICTleveranciers de omschrijvingen binnen de wachttijdentabel niet
gebruiken en dat daarmee de omschrijvingsvelden voor
zorgactiviteitcode en diagnosetypering niet essentieel zijn voor deze
tabel.
Doorgevoerde wijziging(en)
De kolommen 'Diagnosetypering_omschrijving' en
'Zorgactiviteit_omschrijving' zijn verwijderd uit de wachttijdentabel. De
wachttijdentabel wordt binnen deze release in de nieuwe structuur
opgeleverd met voor alle records een mutatiecode '1'.
De nieuwe specificaties van de tabel zijn te vinden in het document ICTeisen dbc-release RZ19a.
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Bijlage 1: Wijzigingen regelgeving RZ19a

Onderstaande tabel geeft een overzicht van wijzigingen in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ en de nadere regel ‘Regeling
medisch-specialistische zorg’ die gelden per 1 januari 2019. In de eerste kolom staat het artikelnummer (BR of NR) en de tekst van 2018 weergegeven, de
tweede kolom bevat de tekst zoals opgenomen in de RZ19a regelgeving en de derde kolom licht toe wat de reden is van de wijziging 1.
RZ18b
-

Voorgenomen wijziging RZ19a
BR artikel 1 onder n
Facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek
Een tussen zorgaanbieder(s) en zorgverzekeraar(s)
overeengekomen prestatiebeschrijving voor
eerstelijnsdiagnostiek.

Reden van wijziging
Toelichting
Het toevoegen van een facultatieve prestatie geeft
zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid om
zelf stappen te zetten richting de mogelijke
doorontwikkeling van de productstructuur voor
eerstelijnsdiagnostiek. Om dit mogelijk te maken,
worden in de regelgeving een aantal bepalingen
toegevoegd.
Zie ook wijzigingsverzoek 202462

1

Indien van toepassing wordt verwezen naar een referentienummer van een project / wijzigingsverzoek uit de RZ19a dat ook in dit document beschreven staat.
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BR artikel 6 lid 2 onderdeel b
Zorgvraag
Bij de volgende specialismen speelt de component
zorgvraag een rol bij het afleiden van een subtraject:
- plastische chirurgie;
- urologie;
- kindergeneeskunde/neonatologie;
- neurologie;
- revalidatiegeneeskunde; en
- consultatieve psychiatrie.
Bij de andere specialismen is ‘zorgvraag’ niet
opgenomen in de typeringslijsten.
BR artikel 11 lid 3
(…)
De NZa neemt een aanvraag voor een add-ongeneesmiddel, of ozp-stollingsfactor, slechts in
behandeling indien aan de volgende vereisten is
voldaan:
- De aanvraag is tweezijdig: tenminste één
zorgaanbieder en tenminste één zorgverzekeraar
moeten de aanvraag hebben ondertekend en ingediend,
en:
- De aanvraag wordt gedaan met behulp van het
‘Formulier aanvraag add-ongeneesmiddel’, of ‘Formulier
aanvraag ozp-stollingsfactor’. Het formulier dient
volledig en naar waarheid te zijn ingevuld.

BR artikel 6 lid 2 onderdeel b
Zorgvraag
Bij de volgende specialismen speelt de component
zorgvraag een rol bij het afleiden van een subtraject:
- plastische chirurgie;
- urologie;
- kindergeneeskunde/neonatologie;
- neurologie;
- revalidatiegeneeskunde;
- consultatieve psychiatrie; en
- radiotherapie
Bij de andere specialismen is ‘zorgvraag’ niet
opgenomen in de typeringslijsten.
BR artikel 11 lid 3
(…)
De NZa neemt een aanvraag voor een addongeneesmiddel, of ozp-stollingsfactor, slechts in
behandeling indien aan de volgende vereisten is
voldaan:
- De aanvraag is tweezijdig: tenminste één
zorgaanbieder en tenminste één zorgverzekeraar
hebben de aanvraag ondertekend en ingediend, en:
- De aanvraag is gedaan met behulp van het ‘Formulier
aanvraag add-ongeneesmiddel/ozp-stollingsfactor’ of
‘Formulier intrekking add-ongeneesmiddel/ozpstollingsfactor’. Het formulier dient volledig en naar
waarheid te zijn ingevuld.

Toelichting
Voor de productafleiding en de juiste zwaarte-indeling
van dbc-zorgproducten voor protonentherapie, zijn
zorgvraagcodes geïntroduceerd voor het specialisme
radiotherapie. Met deze nieuwe zorgvraagcodes wordt
aangesloten bij de bepalende factoren
(kind/volwassene, oog en andere tumorlokalisaties)
voor de zwaarte van de dbc-zorgproducten van
protonentherapie, zoals gedefinieerd in beleidsregel
prestaties en tarieven protonentherapie en de Regeling
registratie en declaratie protonentherapie.
Zie ook wijzigingsverzoek 202572.
Toelichting
De aanvraagformulieren voor add-ongeneesmiddelen en
ozp-stollingsfactoren zijn aangepast en vervangen door
onlineformulieren.
Zie ook wijzigingsverzoek 202492.
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BR artikel 11 lid 4
Voor wijzigingen op het niveau van het
consumentenartikel, die geen invloed hebben op de
artikelomschrijving, is geen aanvraag vereist. Nieuwe
consumentenartikelen met dezelfde artikelomschrijving
als bestaande consumentenartikelen waarvoor een addongeneesmiddel of ozp-stollingsfactor is vastgesteld,
verkrijgen automatisch, via een ambtshalve door de
NZa vast te stellen besluit, de status van addongeneesmiddel, respectievelijk ozp-stollingsfactor.

BR artikel 11 lid 4
Voor geneesmiddelen met dezelfde stofnaam,
farmaceutische vorm en sterkte (zelfde GPK-niveau) is
geen aanvraag vereist. Deze geneesmiddelen verkrijgen
automatisch, via een ambtshalve door de NZa vast te
stellen besluit, de status van add-ongeneesmiddel,
respectievelijk ozp-stollingsfactor.

BR artikel 11 lid 8
De NZa neemt binnen twintig werkdagen na ontvangst
van een aanvraag als bedoeld in het derde lid een
besluit. Indien omstandigheden daartoe aanleiding
geven, kan de NZa deze termijn verlengen met een
termijn die zij - met inachtneming van de geldende
beslistermijnen uit de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) - in redelijkheid noodzakelijk acht. In het besluit
wordt de datum van inwerkingtreding vermeld.

BR artikel 11 lid 8
De NZa neemt na ontvangst van een aanvraag als
bedoeld in het derde lid een besluit met inachtneming
van de geldende beslistermijnen uit de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). In het besluit wordt de datum van
inwerkingtreding vermeld.

Toelichting
Op verzoek van partijen is het aanvraagniveau voor
add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren
aangepast. Voor geneesmiddelen met hetzelfde
GPK-niveau (dezelfde stofnaam (zonder zoutvorm),
farmaceutische vorm en sterkte) hoeft geen aanvraag
te worden ingediend. Deze wijziging zorgt ervoor dat
voor ‘generieke’ geneesmiddelen geen aanvraag hoeft
te worden ingediend. Dit zorgt voor een verlichting van
de administratieve lasten van zorgaanbieders en
zorgverzekeraars.
Zie ook wijzigingsverzoek 202492.
Toelichting
Met ingang van 2017 worden de besluiten van de NZa
over add-ongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren
verwerkt in de G-standaard van Z-index. De Gstandaard wordt iedere maand gepubliceerd volgens
een productieschema (een link naar dit schema is te
vinden op de website van de NZa onder Registreren en
declareren van geneesmiddelen). Op basis van dit
schema geeft de NZa iedere maand aan Z-index door
welke wijzigingen ten aanzien van addongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren moeten
worden verwerkt in de G-standaard. Het moment van
indienen van een aanvraag in combinatie met het
productieschema kan ervoor zorgen dat het besluit van
de NZa niet binnen twintig werkdagen tot uiting komt.
Voorbeeld: Voor de G-standaard van september moet
de NZa op 9 augustus de wijzigingen aan de Z-index
doorgeven. Als een aanvraag op 10 augustus bij de NZa
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binnenkomt, dan kan het besluit op deze aanvraag niet
worden verwerkt in de G-standaard van september
maar schuift door naar oktober.
Zie ook wijzigingsverzoek 202492

-

BR artikel 12
Aanvraagprocedure facultatieve prestatie
eerstelijnsdiagnostiek
Een facultatieve prestatie kan worden aangevraagd door
middel van een gezamenlijke aanvraag van ten minste
een zorgaanbieder en ten minste een zorgverzekeraar.
Daarnaast moet de aanvraag aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- De prestatiebeschrijving moet concreet en duidelijk
zijn.
- In de aanvraag wordt toegelicht waarom de
prestatiebeschrijving binnen de reikwijdte valt van de
beleidsregel medisch specialistische zorg, en specifiek
eerstelijnsdiagnostiek betreft.
- De facultatieve prestatie kent een vrij tarief onder
contractvoorwaarde.

Toelichting
Het toevoegen van een facultatieve prestatie geeft
zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid om
zelf stappen te zetten richting de mogelijke
doorontwikkeling van de productstructuur voor
eerstelijnsdiagnostiek. Om dit mogelijk te maken,
worden in de regelgeving een aantal bepalingen
toegevoegd.
Zie ook wijzigingsverzoek 202462
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-

NR artikel 1 onder n
Facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek
Een tussen zorgaanbieder(s) en zorgverzekeraar(s)
overeengekomen prestatiebeschrijving voor
eerstelijnsdiagnostiek.

Toelichting NR artikel 16 lid 2
Het specialisme consultatieve psychiatrie beschikt niet
over het zorgtype 21

Toelichting NR artikel 16 lid 2
Het specialisme consultatieve psychiatrie beschikt niet
over het zorgtype 21. Voor diagnose 19 Incongruentie
genderidentiteit is een uitzondering op deze regel
gemaakt. Bij deze diagnose kunnen zowel initiële als
vervolgtrajecten voorkomen.

Toelichting
Het toevoegen van een facultatieve prestatie geeft
zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid om
zelf stappen te zetten richting de mogelijke
doorontwikkeling van de productstructuur voor
eerstelijnsdiagnostiek. Om dit mogelijk te maken,
worden in de regelgeving een aantal bepalingen
toegevoegd.
Zie ook wijzigingsverzoek 202462
Toelichting
Het specialisme consultatieve psychiatrie beschikt niet
over het zorgtype 21. Voor diagnose 19 Incongruentie
genderidentiteit is een uitzondering op deze regel
gemaakt. De uitzondering is opgenomen in de
regelgeving.
Zie ook wijzigingsverzoek 202617

NR artikel 19 lid 1 onderdeel d
Sluitingsregels voor medicinale oncologische
behandelingen (1.0000.1)
(…..) Bij een medicinale oncologische behandeling van
acute leukemie per infuus of injectie wordt het
subtraject ZT21 gesloten op iedere 30ste behandeldag
(klinische dag respectievelijk dagverpleging dag) of 42
dagen na de laatste behandeldag indien er minder dan
30 behandeldagen zijn geweest.

NR artikel 19 lid 1 onderdeel d
Bij een medicinale oncologische behandeling van acute
leukemie wordt het subtraject zorgtype 21 gesloten op
de 30e dag na opening van het subtraject, tenzij de
medicinale oncologische behandeling start na de 30e
dag van het subtraject. Het subtraject wordt in die
situatie één dag voor de start van de medicinale
oncologische behandeling gesloten en er wordt
aansluitend een nieuw subtraject geopend.

Toelichting
Om de regels beter te laten aansluiten op de
behandelpraktijk wordt de afsluitregel voor medicinale
oncologische behandeling van acute leukemie
aangepast: aansluitend op behandelprotocollen wordt
afgesloten na standaard 30 (kalender)dagen. Dit in
plaats van de huidige regel van afsluiting na 30
behandeldagen. Daarbij wordt deze afsluitregel
verbreed naar alle medicinale oncologische
behandelingen van acute leukemie, in plaats van alleen
de verstrekking van chemotherapie. Hiermee valt onder
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de afsluitregel dan ook de begeleiding bij orale therapie
en de verstrekking van andere middelen dan
chemotherapie (chemo-immunotherapie,
immunotherapie en hormoontherapie) die deel
uitmaken van de behandeling van acute leukemie.

-

NR artikel 23 lid 5
Zorgactiviteiten die (binnen) 120 dagen na de
ingangsdatum van deze regeling worden beëindigd,
mogen enkel geregistreerd worden in overlopende
subtrajecten (subtrajecten gestart in jaar t-1 en
doorlopend in jaar t).

-

Toelichting NR artikel 23 lid 5
Om overloopproblematiek te voorkomen worden
zorgactiviteiten die niet vertaald kunnen worden naar
nieuwe zorgactiviteiten niet per 1 januari van jaar t
beëindigd, maar 120 dagen ná ingang van hun
opvolgers. In deze periode bestaat overlap tussen de
geldigheid van oude en nieuwe zorgactiviteiten. De
openingsdatum van de subtrajecten is bepalend voor de
zorgactiviteit die geregistreerd wordt. De oude
zorgactiviteiten worden tijdens deze periode in trajecten
met een openingsdatum in het oude jaar geregistreerd.
De nieuwe zorgactiviteiten worden gebruikt voor

Zie ook wijzigingsverzoek 201940
Toelichting
Per 1 januari 2017 worden zorgactiviteiten die niet
vertaald kunnen worden naar nieuwe zorgactiviteiten
niet per 1 januari van jaar t beëindigd, maar 120 dagen
ná ingang van hun opvolgers. Dit om
overloopproblematiek te voorkomen. Aangezien in deze
periode overlap is tussen de geldigheid van oude en
nieuwe zorgactiviteiten, wordt in de regelgeving
verduidelijkt hoe de zorgactiviteiten geregistreerd
moeten worden.
Zie ook wijzigingsverzoek 202512.
Toelichting
Per 1 januari 2017 worden zorgactiviteiten die niet
vertaald kunnen worden naar nieuwe zorgactiviteiten
niet per 1 januari van jaar t beëindigd, maar 120 dagen
ná ingang van hun opvolgers. Dit om
overloopproblematiek te voorkomen. Aangezien in deze
periode overlap is tussen de geldigheid van oude en
nieuwe zorgactiviteiten, wordt in de regelgeving
verduidelijkt hoe de zorgactiviteiten geregistreerd
moeten worden.
Zie ook wijzigingsverzoek 202512.
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NR artikel 24 lid 7
Herhaal polikliniekbezoek door (medisch)
vertegenwoordiger van een patiënt voor wie
persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van
dagelijks functioneren en welzijn betekent (190065)
Een herhaal-polikliniekbezoek waarbij de (medisch)
vertegenwoordiger van de patiënt een poortspecialist
consulteert. Reden hiervoor is dat de aanwezigheid van
de patiënt bij het consult volgens de poortspecialist het
dagelijks functioneren en welzijn van de patiënt ernstig
zou verstoren. De consultatie heeft betrekking op een
zorgvraag waarvoor de poortspecialist de patiënt eerder
heeft gezien tijdens een polikliniekbezoek. Deze
raadpleging is gericht op het vaststellen en/of uitvoeren
van maatregelen om een veronderstelde of bestaande
ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) van de
patiënt te behandelen. Dit consult vervangt een face-toface contact met de patiënt.

-

trajecten die in het nieuwe jaar zijn geopend.
NR artikel 24 lid 7
Herhaalconsult door (medisch) vertegenwoordiger van
een patiënt voor wie persoonlijke aanwezigheid een te
grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn
betekent (190065)
Een herhaalconsult waarbij de (medisch)
vertegenwoordiger van de patiënt een poortspecialist
consulteert. Reden hiervoor is dat de aanwezigheid van
de patiënt bij het consult volgens de poortspecialist het
dagelijks functioneren en welzijn van de patiënt ernstig
zou verstoren. De consultatie heeft betrekking op een
zorgvraag waarvoor de poortspecialist de patiënt eerder
heeft gezien tijdens een polikliniekbezoek. Deze
raadpleging is gericht op het vaststellen en/of uitvoeren
van maatregelen om een veronderstelde of bestaande
ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) van de
patiënt te behandelen. Dit consult vervangt een face-toface contact met de patiënt. Dit consult kan op afstand
plaatsvinden en een regulier herhaal-polikliniekbezoek
door de (medisch) vertegenwoordiger vervangen. Bij
een consult op afstand wordt zowel zorginhoudelijk als
qua tijdsduur voldaan aan de voorwaarden die ook
gelden voor het reguliere herhaal-polikliniekbezoek door
de (medisch) vertegenwoordiger. Van dit consult vindt
inhoudelijk verslaglegging plaats in het medisch dossier
van de patiënt.
NR artikel 24 lid 10
Consultatie van familie, naasten, huisarts of verwijzer
van de patiënt t.b.v. consultatieve psychiatrie (190024)
Consult waarbij naar aanleiding van een verzoek van

Toelichting
De omschrijving van zorgactiviteit 190065 is gewijzigd
zodat deze zorgactiviteit ook vastgelegd kan worden
wanneer het consult op afstand heeft plaatsgevonden.
Voorwaarde is dat bij een consult op afstand zowel
zorginhoudelijk als qua tijdsduur wordt voldaan aan de
voorwaarden die ook gelden voor het reguliere herhaalpolikliniekbezoek door de (medisch) vertegenwoordiger.
En tevens vindt er inhoudelijk verslaglegging plaats in
het medisch dossier van de patiënt.
Zie ook wijzigingsverzoek 202611.

Toelichting
De informatielijn van de NZa ontvangt veel vragen over
zorgactiviteitcode 190024 - Direct contact met familie,
naasten, huisarts of verwijzer t.b.v. consultatieve
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een ander specialisme familie, naasten, de huisarts of
de verwijzer van de patiënt wordt geconsulteerd. Deze
consultatie vindt face-to-face, screen-to-screen of door
middel van een belverbinding plaats. Bij een consult op
afstand (screen-to-screen of door middel van een
belverbinding) wordt zowel zorginhoudelijk als qua
tijdsduur voldaan aan de voorwaarden die ook gelden
voor het reguliere consult.
NR artikel 24 lid 19
Nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906)
Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg
volwassenen’ (031904) en ‘cochleaire implantaten
nazorg kinderen’ (031906) mag uitsluitend door één
zorgaanbieder eenmaal per 120 dagen worden
geregistreerd op de dag van een polikliniekbezoek of
een consult door de klinisch fysicus audioloog.

NR artikel 24 lid 55
Nazorg cochleaire implantaten (031904 en 031906)
Een zorgactiviteit ‘cochleaire implantaten nazorg
volwassenen’ (031904) en ‘cochleaire implantaten
nazorg kinderen’ (031906) wordt uitsluitend door één
zorgaanbieder binnen een cochleair implantatie (CI)
team, maximaal eenmaal per 120 dagen geregistreerd.

NR artikel 24 lid 25

NR artikel 24 lid 56
Modulen complex chronisch longfalen (193200 t/m
193294)
De dbc-zorgproducten voor de long/astmacentra
kenmerken zich door de modulaire systematiek, welke
een separaat ontwikkeltraject hebben doorlopen. De

Modulen complex chronisch longfalen (193200 t/m
193294)
De dbc-zorgproducten voor de long/astmacentra
kenmerken zich door de modulaire systematiek, welke
een separaat ontwikkeltraject hebben doorlopen. De

psychiatrie. Er bestaat onduidelijkheid over wat wordt
verstaan onder direct contact en er is onduidelijkheid
over wanneer deze zorgactiviteit mag worden
geregistreerd. Om dit te verduidelijken wordt de
zorgactiviteitomschrijving aangepast en wordt een
nadere omschrijving opgenomen in artikel 24 van de
Regeling medisch-specialistische zorg.
Zie ook wijzigingsverzoek 202407.
Toelichting
Naar aanleiding van de doorlooptijdverkorting is de
omschrijving van deze za aangepast. Dit heeft
onbedoeld tot gevolg gehad dat patiënten elke 120
dagen worden gezien om deze zorg te kunnen
declareren. Dit wordt nu aangepast. Daarnaast zijn de
betrokken disciplines bij deze nazorg (klinisch fysicus
audioloog, master audioloog, logopedist,
maatschappelijk werker) niet gerechtigd om een
polibezoek vast te leggen (als taakherschikker), maar
leveren zij wel nazorg conform de Veldnorm CI zorg. De
wijziging in de regelgeving zorgt ervoor dat zij deze za
nu ook kunnen vastleggen.
Zie ook wijzigingsverzoek 202515.
Toelichting
In 2014 zijn de overgangsbepalingen voor complex
chronisch longfalen uit de regelgeving verwijderd.
Echter, een aantal registratievoorwaarden is onterecht
uit de regelgeving verwijderd. Deze voorwaarden zijn
toegevoegd aan artikel 24 lid 56.
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modulen (gebaseerd op de geprotocolleerde
behandelprogramma’s) zijn de eenheden
(zorgactiviteiten) waarin de behandelingen worden
gepland, uitgevoerd en vastgelegd. De keuzes in de
behandeling worden zichtbaar in de registratie van de
modulen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in
basismodulen (het gemeenschappelijk deel van de
behandeling) en aanvullende modulen (patiënt
specifieke behandeling op basis van inclusiecriteria).

modulen (gebaseerd op de geprotocolleerde
behandelprogramma’s) zijn de eenheden
(zorgactiviteiten) waarin de behandelingen worden
gepland, uitgevoerd en vastgelegd. De keuzes in de
behandeling worden zichtbaar in de registratie van de
modulen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in
basismodulen (het gemeenschappelijk deel van de
behandeling) en aanvullende modulen (patiënt
specifieke behandeling op basis van inclusiecriteria).

Zie ook wijzigingsverzoek 202589.

Een module mag alleen worden ingezet indien de
patiënt voldoet aan de inclusiecriteria die voor de
module gelden. De beslissing om een module in te
zetten wordt genomen door de verantwoordelijke
specialist en wordt expliciet vastgelegd. Ook wanneer
gekozen wordt voor een klinische behandeling of het
programma wordt vervolgd in dagbehandeling of
poliklinische setting, dan wordt deze beslissing en
overweging daarbij expliciet vastgelegd.
NR artikel 24 lid 56
Behandelsessie FIT – in het kader van FIT module
hartrevalidatie (193140)
De behandelsessie FIT van het
hartrevalidatieprogramma bestaat uit een groepssessie
van minimaal 1 uur, waarbij minimaal één erkend HR
fysiotherapeut per vijf patiënten aanwezig is.

NR artikel 24 lid 39
Behandelsessie FIT – in het kader van FIT module
hartrevalidatie (193140)
De behandelsessie FIT van het
hartrevalidatieprogramma bestaat uit een groepssessie
van minimaal één uur, waarbij er altijd minimaal één
erkend HR fysiotherapeut per sessie aanwezig is. Bij
groepen groter dan vijf patiënten is, naast minimaal één
erkend HR fysiotherapeut, per vijf extra patiënten
minimaal één erkende zorgprofessional van het
multidisciplinaire behandelteam aanwezig.

Toelichting
Met deze wijziging wordt begeleiding op afstand
mogelijk gemaakt bij niet-complexe hartrevalidatie
Zie ook wijzigingsverzoek 202554.
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Een sessie kan ook de vorm hebben van individuele
begeleiding op afstand. In dat geval bestaat de sessie
uit individuele instructie en begeleiding van een
individuele patiënt m.b.t. een buiten de reguliere
hartrevalidatie-setting uitgevoerd deel van het
hartrevalidatieprogramma. Een sessie bestaat hierbij uit
één of meerdere gesprekken op afstand van (opgeteld)
minimaal 12 minuten door een erkend HR
fysiotherapeut van het behandelteam. Een patiënt dient
daarnaast minimaal bij de start- en de laatste/eind
sessie fysiek / op locatie aanwezig te zijn geweest. De
inhoudelijke aspecten, het aantal sessies en overige
kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden, dienen
te voldoen aan de betreffende richtlijnen, zoals
opgesteld door de wetenschappelijke vereniging.
NR artikel 24 lid 57
Behandelsessie PEP – in het kader van PEP module
hartrevalidatie (193141)
De behandelsessie PEP van het
hartrevalidatieprogramma bestaat uit een sessie van
minimaal twee uur in groepsverband, gericht op
gedragsverandering onder begeleiding van een daartoe
geschoolde deskundige op het gebied van motivational
interviewing.

NR artikel 24 lid 40
De behandelsessie PEP van het
hartrevalidatieprogramma bestaat uit een sessie van
twee uur in groepsverband en is gericht op
gedragsverandering en het verbeteren van emotioneel
welbevinden. Indien de sessie gericht is op
gedragsverandering voor één van de BRAVO-thema's
(Bewegen, Roken, Alcohol & drugs, Voeding,
Ontspanning), dan geschiedt begeleiding door een
daartoe geschoolde deskundige op het gebied van
gedragsverandering en motivational interviewing en
onder supervisie van een BIG-geregistreerd psycholoog.

Toelichting
Met deze wijziging wordt begeleiding op afstand
mogelijk gemaakt bij niet-complexe hartrevalidatie
Zie ook wijzigingsverzoek 202554.
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NR artikel 24 lid 59
Telemonitoring (039133)
Het betreft het ‘continu’ elektronisch versturen van
klinische parameters (gewicht, bloeddruk et cetera)
door patiënten vanuit de thuissituatie aan het
ziekenhuis. Het ziekenhuis analyseert deze gegevens en
pleegt alleen indien noodzakelijk interventies (dagelijks
(tijdens werkdagen) of 7 x 24 uur, afhankelijk van de
medische noodzaak/inrichting initiatief).

Indien de PEP-sessie zich richt op een angst- en/of
depressieve stoornis dient een BIG-geregistreerd
psycholoog direct betrokken te zijn.
Een sessie kan ook de vorm hebben van individuele
begeleiding op afstand. In dat geval bestaat de sessie
uit één of meerdere gesprekken op afstand met een
patiënt van (opgeteld) minimaal 30 minuten door een
geschoolde deskundige van het behandelteam en onder
supervisie van een BIG-geregistreerd psycholoog. Een
patiënt dient minimaal bij de startsessie fysiek / op
locatie aanwezig te zijn geweest. De inhoudelijke
aspecten, het aantal sessies en overige kwalitatieve en
kwantitatieve randvoorwaarden, dienen te voldoen aan
de betreffende richtlijnen, zoals opgesteld door de
wetenschappelijke vereniging.
NR artikel 24 lid 60
Telemonitoring (039133)
Deze zorgactiviteit wordt geregistreerd voor het op
afstand monitoren van een patiënt over een langere
periode in het kader van een uit te voeren
behandelplan. De monitoring vindt plaats door het
verzamelen en interpreteren van klinische gegevens die
de patiënt vanuit de thuissituatie meet en verstrekt aan
de zorgverlener. De zorgactiviteit wordt minimaal een
keer per subtraject geregistreerd waarin deze
monitoring plaatsvindt.

Toelichting
De huidige zorgactiviteit Telemonitoring omvat zowel de
analyse van gegevens als de daaruit voortkomende
interventies. Deze brede definitie leidt ertoe dat er vaak
geen andere zorgactiviteiten geregistreerd kunnen
worden naast de zorgactiviteit Telemonitoring. Er
ontstaat in die situaties uitval, omdat registratie van
alleen telemonitoring niet afleidt tot een declarabel
product. De omschrijving van deze zorgactiviteit wordt
aangepast zodat het wel mogelijk is om de interventies
naast de zorgactiviteit telemonitoring te registreren.
Deze interventies betreffen vaak
herhaalpolikliniekbezoeken (fysiek, bel en/of
schriftelijk). Er kan dan vaker een dbc-zorgproduct
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worden afgeleid.

NR artikel 24 lid 72
SKION-stratificatie (193900 tot en met 193904)
Een zorgactiviteit voor een door SKION afgegeven
stratificatie licht, middel of zwaar (193900 tot en met
193902) of follow-up (193903) mag eenmaal per 120
dagen worden geregistreerd tijdens een face-to-face
contact. Zorgactiviteit 193904 mag geregistreerd
worden tijdens het eerste face-to-face contact binnen
het eerste subtraject.

NR artikel 24 lid 73
SKION-stratificatie (193900 tot en met 193904)
Een zorgactiviteit voor een door SKION afgegeven
stratificatie licht, middel of zwaar (193900 tot en met
193902) of follow-up (193903) mag eenmaal per 120
dagen worden geregistreerd tijdens een face-to-face
contact. Zorgactiviteit 193904 mag geregistreerd
worden tijdens het eerste face-to-face contact binnen
het eerste subtraject.
Indien sprake is van een recidief mag, in afwijking van
het bovenstaande, binnen 120 dagen aanvullend een
door SKION afgegeven stratificatie zwaar worden
geregistreerd. Deze zorgactiviteit (193902) wordt
samen met zorgactiviteit 193907 geregistreerd in het
subtraject dat op dat moment openstaat.

Toelichting artikel 24 lid 73
Waar in de regelgeving wordt gesproken over een
‘SKION-centrum’ wordt gedoeld op een centrum dat een
SKION stratificatie heeft ontvangen voor een specifieke
patiënt.

Zie ook wijzigingsverzoek 202521.
Toelichting
Met de aanpassing van de tarieven per 2017 zijn per
diagnosegroep en SKION stratificatie initiële en vervolg
zorgproducten in de structuur opgenomen. Bij
recidieven is de afspraak dat het lopende subtraject
wordt afgemaakt en dat daarna opnieuw een initieel
traject geopend mag worden. Technisch is dit echter
niet mogelijk. Om dit op te lossen, is een nieuwe
zorgactiviteit geïntroduceerd: Start van nieuwe SKIONstratificatie bij behandeling van recidief (193907).
Deze zorgactiviteit zorgt bij vastlegging dat afleiding
plaatsvindt naar een initieel dbc-zorgproduct. Het is dan
niet nodig om hier een zorgtype 11 voor vast te leggen.
Hiermee kan het subtraject toch als initieel dbczorgproduct gedeclareerd worden en kan het
behandelprotocol worden voortgezet. Deze registratieve
zorgactiviteit wordt vastgelegd op het moment dat de
nieuwe (recidief) stratificatie binnen is, samen met de
nieuwe zorgactiviteit.
Zie ook wijzigingsverzoek 202530.
Toelichting
In de regelgeving wordt in verschillende artikelen
gesproken over SKION-centrum. Ter verduidelijking is
in de toelichting bij artikel 24 lid 73 opgenomen dat
hiermee wordt gedoeld op een centrum dat een SKION
stratificatie heeft ontvangen voor een specifieke patiënt.
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NR artikel 24 lid 73
Indicator ten behoeve van afleiding SKION stratificatie
vervolgbehandeling (193906)
Een zorgactiviteit als indicator ten behoeve van de
afleiding naar een SKION stratificatie
vervolgbehandeling mag worden vastgelegd op het
moment dat een vervolgbehandeling plaatsvindt bij een
zorgtraject dat gestart is voor 1 januari 2017. Deze
zorgactiviteit leidt af naar de producten voor SKION
kinderoncologie die ook in 2016 bestonden. Hierdoor
wordt het behandeltraject afgemaakt in de
oorspronkelijke productstructuur.

-

NR artikel 26 lid 2 onder d
Dialysetoeslag (190156)
Deze toeslag geldt per dialysedag. Een dialysedag is de
kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest
van nierfunctievervangende therapie bij een patiënt
onder eindverantwoordelijkheid van een
beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De
dialyse toeslag kan alleen naast de ic-behandeldag
(190153, 190154 en 190155) worden gedeclareerd. De
dialysetoeslag mag niet gedeclareerd worden als de
uitvoering plaatsvindt vanuit de dialyseafdeling door een
nefroloog. In dat geval is sprake van een dialyse dbczorgproduct.

NR artikel 26 lid 2 onder d

NR artikel 26 lid 2 onder d
Interklinisch transport < 2 uur of ≥ 2 uur (190130 en

Zie ook wijzigingsverzoek 202530.
Toelichting
Er is in 2019 geen sprake meer van een overloopsituatie
en de regelgeving hierover wordt geschrapt.
Zie ook wijzigingsverzoek 202530.

Dialysetoeslag (190156)
Deze toeslag geldt per dialysedag. Een dialysedag is de
kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest
van nierfunctievervangende therapie bij een patiënt
onder eindverantwoordelijkheid van een
beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. De
dialysetoeslag mag alleen naast de ic behandeldag
(190157 en 190158) worden gedeclareerd. De
dialysetoeslag mag niet gedeclareerd worden als de
uitvoering plaatsvindt vanuit de dialyseafdeling door een
nefroloog. In dat geval is sprake van een dialyse dbczorgproduct.
NR artikel lid 2 onder d
Begeleiding interklinisch transport < 2 uur of ≥ 2 uur
(190130 en 190131)

Toelichting
De zorgactiviteiten 190153, 190154 en 190155 zijn per
2018 beëindigd en vervangen door de zorgactiviteiten
190157 en 190158.
Zie ook wijzigingsverzoek 202597.

Toelichting
Geconstateerd is dat er zich onregelmatigheden
voordoen tussen de zorgactiviteitomschrijvingen en
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190131)
De begeleiding door een ic-arts of medisch specialist
van een patiënt met een ic-indicatie die vervoerd wordt
van de ene instelling naar de ic van een andere
instelling, waarbij het vervoer, inclusief de wachttijd op
de ambulance, de overdracht in het ontvangende
ziekenhuis en de terugreis korter duurt dan twee uur
respectievelijk gelijk is aan of langer duurt dan twee
uur. De geldende prestatiebeschrijvingen en specifieke
bepalingen voor interklinisch transport
staan in de beleidsregel ‘Regionale
ambulancevoorziening’.

De begeleiding door een ic-arts of medisch specialist
van een patiënt met een ic-indicatie die
vervoerd wordt van de ene instelling naar de ic van een
andere instelling, waarbij het vervoer,
inclusief de wachttijd op de ambulance, de overdracht in
het ontvangende ziekenhuis en de terugreis korter duurt
dan twee uur respectievelijk gelijk is aan of langer duurt
dan twee uur. De geldende prestatiebeschrijvingen en
specifieke bepalingen voor interklinisch transport
staan in de beleidsregel ‘Regionale
ambulancevoorziening’.

consumentenomschrijvingen van de zorgactiviteiten
190130 en 190131. De zorgactiviteitomschrijving
spreekt over het interklinisch transport en de
consumentenomschrijving spreekt over de begeleiding
van het interklinisch transport.

NR artikel 26 lid 2 onder d
MICU/transport < 2 uur of ≥ 2 uur (190132 en 190133)
Begeleiding van het transport van een ic-patiënt van het
ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis door een
Mobile Intensive care Unit (MICU)-team, bestaande uit
een ic-arts of intensivist en een MICU/verpleegkundige,
waarbij het vervoer wordt uitgevoerd met behulp van
een MICU, bestaande uit een MICU/trolley en een icambulance en waarbij de wachttijd, de overdracht en de
terugreis korter duren dan twee uur respectievelijk
gelijk zijn aan of langer duren dan twee uur.

Toelichting
Geconstateerd is dat zich onregelmatigheden voordoen
tussen de zorgactiviteitomschrijvingen en
consumentenomschrijvingen van de zorgactiviteiten
190132 en 190133. De zorgactiviteitomschrijving
spreekt over MICU transport en de
consumentenomschrijving spreekt over de begeleiding
van het MICU transport. Daarnaast moet voor het MICU
transport sprake zijn van een patiënt met IC-indicatie.

NR artikel 28 lid 2 onder a

NR artikel 26 lid 2 onder d
Begeleiding MICU/transport < 2 uur of ≥ 2 uur (190132
en 190133)
Begeleiding van het transport van een patiënt met icindicatie van het ene ziekenhuis naar een ander
ziekenhuis door een Mobile Intensive care Unit (MICU)team, bestaande uit een ic-arts of intensivist en een
MICU/verpleegkundige, waarbij het vervoer wordt
uitgevoerd met behulp van een MICU, bestaande uit een
MICU/trolley en een ic-ambulance en waarbij de
wachttijd, de overdracht en de terugreis korter duren
dan twee uur respectievelijk gelijk zijn aan of
langer duren dan twee uur.
NR artikel 28 lid 2 onder a

Voor een aantal producten in de categorie paramedische
behandeling en onderzoek zijn er specifieke
prestatiebeschrijvingen die hierna worden vermeld.

Voor een aantal producten in de categorie paramedische
behandeling en onderzoek zijn er specifieke
prestatiebeschrijvingen die hierna worden vermeld.

Zie ook wijzigingsverzoek 202576

Zie ook wijzigingsverzoek 202576.

Toelichting
Per 2019 worden er twee nieuwe overige zorgproducten
voor diëtiek (uit de categorie paramedische behandeling
en onderzoek) geïntroduceerd om het mogelijk te
maken voor diëtisten een telefonische zitting en de
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Diëtetiek (192844 t/m 192846, 192848, 192987 t/m
192998 en 290162)
Nadere toelichtingen op de prestaties en specifieke
bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen diëtetiek zijn
te vinden in de Beleidsregel extramurale diëtetiek.

Diëtetiek (192840, 192841, 192844 t/m 192846,
192848, 192987 t/m 192998 en 290162)
Nadere toelichtingen op de prestaties en specifieke
bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen diëtetiek zijn
te vinden in de Beleidsregel extramurale diëtetiek.

indirecte tijd voor het uitwerken van een schriftelijk
dieetvoorschrift te declareren.

NR artikel 29 lid 3 onder m
Indien de tandtechniek door derden wordt geleverd
kunnen de werkelijke kosten één op één worden
doorberekend. De zorgaanbieder is verplicht om op
verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van
de tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium te
overleggen.
Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken
zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of
diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren
conform de lijst van de NZa met maximumtarieven voor
tandtechniek in eigen beheer.

NR artikel 29 lid 3 onder m
Onder techniekkosten wordt verstaan: de kosten voor
de werkstukken vervaardigd door een tandtechnicus of
in een tandtechnisch laboratorium (TTL) en de kosten
voor werkstukken gevormd op basis van digitale
technieken, zoals 3D-beeldovrming middels CAD-CAMtechnieken.
Indien de tandtechniek door derden wordt geleverd
kunnen de werkelijke kosten één op één worden
doorberekend. De zorgaanbieder is verplicht om op
verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van
de tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium te
overleggen. Indien de zorgaanbieder de tandtechnische
werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de
patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te
specificeren conform de lijst van de NZa met
maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer.

Toelichting
De bepalingen omtrent de techniekkosten prestatie
(230000) zijn verduidelijkt zodat deze aansluiten bij de
huidige praktijk. Door de verduidelijking wordt duidelijk
dat ook ‘moderne techniekkosten’ via de techniekkosten
prestatie in rekening gebracht kunnen worden.

NR artikel 29 lid 10 en lid 11
-

NR artikel 29 lid 10 en lid 11
10. Multidisciplinaire diagnostiek zeldzame en/of
complexe visuele aandoeningen binnen een tertiair
oogheelkundig centrum (190001)
Multidisciplinaire diagnostiek gericht op een vermoeden
van een complexe en/of zeldzame oogaandoening

Toelichting
Aandoeningendiagnostiek werd binnen de Zintuiglijk
Gehandicaptenzorg (zg-zorg) tot op heden altijd
gedeclareerd op basis van de Prestatie- en
tariefbeschikking Zintuiglijk Gehandicaptenzorg. Het
Zorginstituut heeft in april 2016 richting de zg-

Zie ook wijzigingsverzoek 202616.

Zie ook wijzigingsverzoek 202529.
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(vallend onder de definitie voor weesaandoeningen:
prevalentie is minder dan 1 op 2000). De patiënt wordt
door een medisch specialist voor diagnostiek
overgedragen naar een gespecialiseerd centrum voor
zintuiglijk gehandicapten. De diagnostiek omvat
oogheelkundig, orthoptisch, beeldvormend, functie- of
elektrofysiologisch en oogbewegingsonderzoek, inclusief
adviesgesprek. De betrokken disciplines zijn: Oogarts,
Klinisch Fysicus, Orthoptist, GZ-/Neuropsycholoog
(190001)

NR Artikel 33 lid 9
Een dbc-zorgproduct voor topreferente kinderoncologie
(990116022 t/m 990116065) mag niet in combinatie
met een ander dbc-zorgproduct kindergeneeskunde

11. Multidisciplinaire diagnostiek van cerebrale
visusstoornissen binnen een Tertiair oogheelkundig
centrum (190002)
Multidisciplinaire diagnostiek gericht op een vermoeden
van cerebrale visusstoornissen: de patiënt wordt door
een medisch specialist overgedragen voor diagnostiek
naar een gespecialiseerd centrum voor zintuiglijk
gehandicapten. De diagnostiek omvat onder meer
oogheelkundig- en functieonderzoek en psychologisch
en ergotherapeutisch onderzoek, inclusief
multidisciplinair overleg en adviesgesprek. De betrokken
disciplines, met een minimumaantal van drie disciplines,
zijn: Oogarts, Orthoptist/Optometrist (minimaal één
oogheelkundige discipline is verplicht),
psycholoog/Neuropsycholoog (verplicht),
Maatschappelijk Werkende en Ergotherapeut (190002)
NR artikel 33 lid 9
Een SKION dbc-zorgproduct (990116022 t/m
990116065) mag niet in combinatie met een ander dbczorgproduct kindergeneeskunde (zorgproductgroep

aanbieders aangegeven dat aandoeningendiagnostiek
geen zg-zorg betreft, maar medisch-specialistische zorg
(msz). Om deze vorm van zorg binnen de msz te
bekostigen, zijn twee nieuwe overige zorgproducten
geïntroduceerd die in de nadere regel nader worden
omschreven.
Zie ook wijzigingsverzoek 202501.

Toelichting
Conform andere artikelen over SKION, wordt gesproken
over SKION dbc-zorgproducten, in plaats van dbc-

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

(zorgproductgroep 990116) worden gedeclareerd.

990116) worden gedeclareerd.

NR artikel 33 lid 14
Een initieel SKION dbc-zorgproduct mag per SKION
stratificatie door één instelling in rekening worden
gebracht. Het is niet toegestaan dat bij overdracht van
het hoofdbehandelaarschap door de overnemende
instelling opnieuw een initieel zorgproduct in rekening
wordt gebracht op grond van dezelfde stratificatie.

NR artikel 33 lid 14
Een initieel SKION dbc-zorgproduct mag per SKION
stratificatie door één instelling in rekening worden
gebracht. Het is niet toegestaan dat bij overdracht van
het hoofdbehandelaarschap door de overnemende
instelling opnieuw een initieel zorgproduct in rekening
wordt gebracht op grond van dezelfde stratificatie.

Voor patiënten waarbij de behandeling voor 1 januari
2017 is gestart, dienen de SKION dbc-zorgproducten
conform de productstructuur 2016 in rekening te
worden gebracht voor de looptijd van de afgegeven
stratificatie.
-

NR artikel 34a lid 10
Als een patiënt een geneesmiddel gebruikt waarvoor
een add-on, respectievelijk een ozp-stollingsfactor is
vastgesteld dan moet de zorgverlener het geneesmiddel
als add-on, respectievelijk ozp-stollingsfactor
declareren. In dat geval kan een dergelijk geneesmiddel

NR artikel 33 lid 15
Parallel aan een dbc-zorgproduct voor Complex
chronisch longfalen (zorgproductgroep 990022) mag
geen ander dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

NR artikel 34a lid 10
Als een patiënt een geneesmiddel gebruikt waarvoor
een add-on, respectievelijk een ozp-stollingsfactor is
vastgesteld dan declareert de zorgverlener het
geneesmiddel als add-on, respectievelijk ozpstollingsfactor. In dat geval wordt een dergelijk

zorgproducten voor topreferente kinderoncologie.
Zie ook wijzigingsverzoek 202530.
Toelichting
Er is in 2019 geen sprake meer van een overloopsituatie
en de regelgeving hierover wordt geschrapt.
Zie ook wijzigingsverzoek 202530.

Toelichting
In 2014 zijn de overgangsbepalingen voor Complex
chronisch longfalen uit de regelgeving verwijderd,
waaronder dit artikel. Echter, dit artikel betreft een
declaratiebepaling en is onterecht uit de regelgeving
verwijderd.
Zie ook wijzigingsverzoek 202589.
Toelichting
Een strenge uitleg van artikel 34a lid 10 brengt een
risico op dubbele bekostiging met zich mee. Om dit te
voorkomen, is verduidelijkt dat het niet is toegestaan
om geneesmiddelen die op andere wijze worden
bekostigd (bijvoorbeeld extramuraal) ten laste van de
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dus niet meer als onderdeel van een dbc-zorgproduct in
rekening worden gebracht.

geneesmiddel dus niet meer als onderdeel van een dbczorgproduct in rekening gebracht.

medisch-specialistische zorg te declareren.
Zie ook wijzigingsverzoek 202492.

-

NR artikel 34b lid 10
Het overig zorgproduct labonderzoeken ten behoeve van
nazorg altruïstische donor (079970) dient ter dekking
van de laboratoriumonderzoeken welke jaarlijks ter
nazorg aan altruïstische donoren worden geleverd. Het
overig zorgproduct omvat urineonderzoek (albumine,
kreatinine, sediment en eiwit) en bloedonderzoek
(kreatinine, HBAlc, cholesterol en/of glucose). De
prestatie wordt in rekening gebracht bij de donor en
hiervoor geldt geen eigen risico. Met deze prestatie
kunnen ook de laboratoriumonderzoeken ter nazorg aan
familiaire donoren worden gedeclareerd.

Het ten laste van de medisch-specialistische zorg
declareren van buiten de medisch-specialistische zorg
bekostigde geneesmiddelen is niet toegestaan.
NR artikel 34a lid 12
De draagbare uitwendige cardioversie-defibrillator
(LifeVest) (190668) mag eenmalig per patiënt in
rekening worden gebracht bij uitgifte van de uitwendige
cardioversie-defibrillator.

NR artikel 34b lid 10
Het overig zorgproduct laboratoriumonderzoeken ten
behoeve van nazorg altruïstische of familiaire donor
(079970) dient ter dekking van de
laboratoriumonderzoeken welke jaarlijks ter nazorg aan
altruïstische of familiaire donoren worden geleverd. Het
overig zorgproduct omvat urineonderzoek (albumine,
kreatinine, sediment en eiwit), bloedonderzoek
(kreatinine, HBAlc, cholesterol en/of glucose) en een
ordertarief voor klinisch-chemische en microbiologische
laboratoriumonderzoeken, inclusief bloedafname. De
prestatie wordt in rekening gebracht bij de donor en

Toelichting
Omdat de opname van deze zorg binnen een dbczorgproduct tot te grote kosteninhomogeniteit leidt en
de toepassing onderdeel van het profiel van een groot
aantal dbc-zorgproducten kan zijn, is de mogelijkheid
geïntroduceerd om de kosten van het draagbare device
als overig zorgproduct (supplementair product add-on
overig, tarieftype 14, niet gereguleerd tarief, eenmalige
declaratie) te declareren.
Zie ook wijzigingsverzoek 202534.
Toelichting
De omschrijving van het overig zorgproduct wordt zo
aangepast dat direct duidelijk is dat het overig
zorgproduct 079970 ook gedeclareerd mag worden voor
labonderzoeken ten behoeve van nazorg aan familiaire
donoren.
Zie ook wijzigingsverzoek 202579.
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hiervoor geldt geen eigen risico.
NR artikel 34b lid 12
Een facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek kan in
rekening worden gebracht door een zorgaanbieder
indien hier een schriftelijke overeenkomst met een
zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt.

NR artikel 34d lid 4 onder j
Techniekkosten kunnen en mogen additioneel in
rekening worden gebracht, tenzij deze kosten reeds in
de desbetreffende bedragen zijn begrepen.

NR artikel 34d lid 4 onder j
Techniekkosten kunnen en mogen additioneel in
rekening worden gebracht bij de volgende
kaakchirurgische prestaties: 234196, 234195, 239961,
239962, 234190 en 234192.

Toelichting
Het toevoegen van een facultatieve prestatie geeft
zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid om
zelf stappen te zetten richting de mogelijke
doorontwikkeling van de productstructuur voor
eerstelijnsdiagnostiek. Om dit mogelijk te maken, wordt
in de regelgeving een aantal bepalingen toegevoegd.
Zie ook wijzigingsverzoek 202462
Toelichting
De bepalingen omtrent de techniekkosten prestatie
(230000) zijn verduidelijkt zodat deze aansluiten bij de
huidige praktijk. Door de verduidelijking wordt duidelijk
dat ook ‘moderne techniekkosten’ via de techniekkosten
prestatie in rekening gebracht kunnen worden. Echter
om het inzetten van techniekkosten in te kaderen wordt
benoemd bij welke prestaties de techniekkosten in
rekening gebracht kunnen worden.
Zie ook wijzigingsverzoek 202529.

-

NR artikel 34d lid 6
Multidisciplinaire diagnostiek binnen een tertiair
oogheelkundig centrum.
Voor de prestatie ‘Multidisciplinaire diagnostiek
zeldzame en/of complexe visuele aandoeningen binnen
een tertiair oogheelkundig centrum’ en 'Multidisciplinaire
diagnostiek van cerebrale visusstoornissen binnen een
tertiair oogheelkundig centrum' is

Toelichting
Aandoeningendiagnostiek werd binnen de Zintuiglijk
Gehandicaptenzorg (zg-zorg) tot op heden altijd
gedeclareerd op basis van de Prestatie- en
tariefbeschikking Zintuiglijk Gehandicaptenzorg. Het
Zorginstituut heeft in april 2016 richting de zgaanbieders aangegeven dat aandoeningendiagnostiek
geen zg-zorg betreft, maar medisch-specialistische zorg
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NR artikel 37 lid 1 onderdeel g
AGB-code uitvoerend specialisme. De AGB-code van het
uitvoerend specialisme wordt weergegeven middels de
AGB-subberoepsgroepindeling (de AGB-code van de
hoofdbehandelaar is hierbij leidend). Voor addongeneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren wordt met
het uitvoerend specialisme gedoeld op het
voorschrijvend specialisme.

een maximumtarief vastgesteld. Er geldt een
tariefeenheid van een uur. De declaratie bestaat uit een
overzicht van het per patiënt geleverde aantal eenheden
per prestatie per kalenderdag en het daarbij
gehanteerde tarief. Indien het totaal aan declarabele
tijd per kalenderdag geen veelvoud van een uur beslaat,
vindt afronding plaats op de dichtstbijzijnde veelvoud
van vijf minuten. Voor de tijdregistratie geldt de
patiëntgebonden tijd van de onder artikel 29 genoemde
disciplines.

(msz).

NR artikel 37 lid 1 onderdeel g
AGB-code uitvoerend specialisme. De AGB-code van het
uitvoerend specialisme wordt weergegeven middels de
AGB-subberoepsgroepindeling (de AGB-code van het
specialisme dat verantwoordelijk is voor de geleverde
prestatie is hierbij leidend). Voor add-ongeneesmiddelen
en ozp-stollingsfactoren wordt met het uitvoerend
specialisme gedoeld op het voorschrijvend specialisme.

Toelichting
Klinisch genetisch laboratoriumspecialisten declareren
hun klinisch genetische onderzoeken via overige
zorgproducten. Bij de declaratie van deze overige
zorgproducten zijn zij verplicht om de agb-code van de
hoofdbehandelaar te vermelden. Soms is de
hoofdbehandelaar een andere specialist dan een klinisch
geneticus, waardoor problemen ontstaan in de
declaratie. De klinisch genetisch laboratoriumspecialist
is niet de hoofdbehandelaar en heeft geen agb-code.
De regelgeving wordt zo aangepast dat klinisch
genetisch laboratoriumspecialisten de agb-code van het
specialisme klinische genetica kunnen gebruiken. Niet
de agb-code van de hoofdbehandelaar moet
geregistreerd worden, maar de agb-code van het
specialisme dat verantwoordelijk is voor de geleverde
prestatie.

Zie ook wijzigingsverzoek 202501.

Zie ook wijzigingsverzoek 202463.
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NR artikel 41
De Regeling medisch-specialistische zorg, met kenmerk
NR/REG-1732, blijft van toepassing op gedragingen
(handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de
werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn
aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode
dat die regeling gold. Dit betekent dat voor overlopende
dbc-zorgproducten (dbc’s gestart in jaar t-1 en
doorlopend in jaar t) de op het moment van opening
van het dbc-zorgproduct geldende regeling van
toepassing is. Voor zorgactiviteiten (inclusief overige
zorgproducten) zijn de regels leidend die
op de uitvoerdatum geldig zijn.

NR artikel 41
De Regeling medisch-specialistische zorg, met kenmerk
NR/REG-1816, blijft van toepassing op gedragingen
(handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de
werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn
aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode
dat die regeling gold, tenzij in de voorliggende regeling
(NR/REG-xxxx) anders is bepaald.
Dit betekent dat voor overlopende dbc-zorgproducten
(dbc’s gestart in jaar t-1 en doorlopend in jaar t) de op
het moment van opening van het dbc-zorgproduct
geldende regeling van toepassing is en dat voor
zorgactiviteiten (inclusief overige zorgproducten) de
regels leidend zijn die op de uitvoerdatum geldig zijn,
tenzij in de voorliggende regeling (NR/REG-xxxx)
anders is bepaald.

Toelichting
In een beperkt aantal gevallen vinden wijzigingen met
terugwerkende kracht plaats. Dit uit zich bijvoorbeeld in
een ingangsdatum van een afsluitregel die in het
verleden ligt. De betreffende afsluitregel is bijvoorbeeld
opgenomen in de RZ19a en werkt terug tot 1 januari
2018. Als deze afsluitregel wordt gebruikt om met
terugwerkende kracht een subtraject af te sluiten dat
loopt in 2018, wordt hiervoor gebruik gemaakt van de
regels die gelden in 2019. De overgangsbepaling zoals
opgenomen in artikel 41 sluit niet volledig aan op die
situatie. Voor dergelijke wijzigingen, kan worden
afgeweken van de algemene regel dat een regeling van
toepassing blijft op gedragingen van zorgaanbieders die
onder de werkingssfeer van de regeling vielen en zijn
aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode
dat die regeling gold.
Zie ook wijzigingsverzoek 202566.
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Bijlage 2: Overzicht wijzigingen in releaseproducten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de referentienummers van alle wijzigingsverzoeken met betrekking tot de release RZ19a. In de tabel is door
middel van een kruisje aangegeven of de wijziging wel of geen impact heeft op releaseproducten in deze release per 1 januari 2019. Vervolgens kunt u
achtergrondinformatie met betrekking tot deze wijziging(en) opzoeken in dit document.
Staat er een kruisje in de kolom ‘geen impact op releaseproducten’ dan heeft de wijziging dus geen effect op de in deze tabel genoemde releaseproducten.
Mogelijk is wel de afleiding binnen de productstructuur gewijzigd (bijvoorbeeld bij uitvalreductie).
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Tabelwijzigingen per releaseproduct
Referentienummer
wijzigingsverzoek

Paragraaf

Geen
impact op
releaseproducten

Wel impact op releaseproducten

201940

3.1.1

x

202263

3.5.1

x

202291

3.3.1

202308
202343

3.5.2
3.5.3

202378
202387

3.2.1
3.5.4

202407
202410

3.3.2
3.3.3

202412
202449

3.2.2
3.5.5

202451
202453

3.4.1
3.3.4

202454

3.5.11

202459

ACT

ARDT

ARGT

BR

DCT

ETL

HOR

LLM

NR

RA

RDZT

TB

TT

x

x

x

x

x

VT

WBMV

ZAT

ZP

ZPG

x
x

x

x

x
x
x

x

WTT

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

3.3.5

x

x

x

202460
202462

3.5.6
3.1.10

x

x

x

202463
202477

3.1.2
3.6.1

202481
202482

3.3.6
3.5.7

202486
202491

3.6.2
2.1

202492
202494

3.1.9
3.1.3

202501

3.6.4

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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Referentienummer
wijzigingsverzoek

Paragraaf

Geen
impact op
releaseproducten

Wel impact op releaseproducten

202507

3.5.8

202509
202512

3.5.9
2.2

202515

3.1.8

202521

3.1.4

202527
202529

3.2.3
3.1.7

202530
202531

2.3
3.3.7

x

x

x
x

202534
202539

3.6.5
3.3.8

x

x

x
x

202545
202550

3.3.9
3.3.10

202554
202561

3.1.6
3.5.10

202566

3.1.5

202570

3.7.1

202572
202574

2.4
3.4.2

202575
202576

3.4.3
3.3.12

x

202579
202589

3.6.3
3.1.11

x
x

202597
202599

3.1.12
2.4.2

202611
202616
202617

ACT

ARDT

ARGT

BR

DCT

ETL

HOR

LLM

NR

RA

RDZT

TB

TT

VT

WBMV

WTT

ZAT

ZP

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

3.3.11
3.6.6

x
x

x

x
x

3.1.13

x

x

x

x

x

x

ZPG
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Bijlage 3: Tabel wijzigingen per specialisme

In onderstaande tabel vindt u een indicatie van de specialismen die per wijzigingsverzoek worden geraakt in deze release. Bent u medisch specialist of werkt u
voor één of meerdere specialismen? Dan krijgt u met deze tabel in één oogopslag een beeld van de voor u relevante referentienummers in dit document. In
hoofdstuk 2 en 3 kunt u op basis van het referentienummer zoeken naar de achtergrond en detailinformatie van de wijziging of het project.
Indien u zoekt naar een specifiek specialisme is het aan te raden om ook naar de term ‘meerdere’ te zoeken. Bij wijzigingsverzoeken die meerdere specialismen
raken wordt deze term gebruikt.
NB: wij benadrukken dat deze tabel een hulpmiddel is om u op weg te helpen bij de implementatie van de release; wij kunnen niet garanderen dat dit overzicht
voor alle praktijksituaties volledig en juist is. Eerst geven we nog een overzicht van de specialismecodes in de tabel en de bijbehorende omschrijving.
Specialismecode en –omschrijving
Code

Omschrijving

Code

Omschrijving

Code

Omschrijving

Code

Omschrijving

0301

Oogheelkunde

0307

Gynaecologie

0320

Cardiologie

0329

Consultatieve Psychiatrie

0302

KNO

0308

Neurochirurgie

0322

Longgeneeskunde

0330

Neurologie

0303

Heelkunde

0310

Dermatologie

0324

Reumatologie

0335

Klinische Geriatrie

0304

Plastische Chirurgie

0313

Inwendige Geneeskunde

0326

Allergologie

0361

Radiotherapie

0305

Orthopedie

0316

Kindergeneeskunde Algemeen /

0327

Revalidatiegeneeskunde

0362

Radiologie

0328

Cardio-pulmonale Chirurgie

0363

Nucleaire geneeskunde

Neonatologie
0306

Urologie

0318

MDL (Maag-, Darm-, en Leverziekten)
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0386

Klinische chemie

0390

Klinische Genetica

0387

Medische microbiologie

1100

Kaakchirurgie

0388

Pathologie

1900

Audiologie

0389

Anesthesiologie

8418

Geriatrische revalidatiezorg
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x

202459

3.3.5

202460

3.5.6

202462

3.1.10

202463

3.1.2

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

8418

x

3.5.11

1900

3.3.4

202454

1100

202453

0390

3.4.1

0389

202451

0388

3.5.5

0387

3.2.2

202449

0386

202412

0363

3.3.3

0362

202410

0361

x

0335

x

0330

x

0329

x

3.3.2

0328

3.5.4

202407

0327

202387

0326

x

0324

x

0322

x

0320

0318

x

0313

3.2.1

0310

3.5.3

202378

0308

202343

0307

3.5.2

0306

202308

0305

3.3.1

0304

3.5.1

202291

0303

202263

0302

3.1.1

0301

201940

Meerdere

Paragraaf

N.v.t.

Referentienummer
wijzigingsverzoek

0316

Tabel wijzigingen per specialisme

3.3.8

202545

3.3.9

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

8418

3.6.5

202539

1900

202534

1100

3.3.7

0390

202531

0389

2.3

0388

3.1.7

202530

0387

202529

0386

3.2.3

0363

3.1.4

202527

0362

202521

0361

3.1.8

0335

202515

0330

2.2

0329

3.5.9

202512

0328

202509

0327

3.5.8

0326

202507

0324

3.6.4

0322

3.1.3

202501

0320

202494

0318

x

0316

x

3.1.10

0313

2.1

202492

0310

202491

0308

3.6.2

0307

202486

0306

3.5.7

0305

3.3.6

202482

0304

202481

0303

3.6.1

0302

202477

Meerdere

Paragraaf

N.v.t.

Referentienummer
wijzigingsverzoek

0301
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

8418

1900

x

x

1100

x

x

x

0390

x

x

0389

3.1.13

0388

3.6.6

202617

0387

202616

0386

3.3.11

0363

2.4.2

202611

x

0362

202599

0361

3.1.12

0335

202597

0330

3.1.11

0329

3.6.3

202589

0328

202579

0327

3.3.12

x

0326

202576

x

0324

3.4.3

x

0322

3.4.2

202575

0320

202574

0318

x

2.4

x

0316

3.7.1

202572

0313

202570

0310

x

0308

3.1.5

x

0307

202566

0306

3.5.10

x

0305

3.1.6

202561

x

0304

202554

0303

3.3.10

0302

202550

Meerdere

Paragraaf

N.v.t.

Referentienummer
wijzigingsverzoek

0301
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Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ19a

In deze bijlage vindt u de rapportage van uitvalreductie. Hieronder lichten we eerst het overzicht kort toe, daarna vindt u de rapportage in tabelvorm. De
Rapportage Uitvalreductie RZ19a is enkel van toepassing op subtrajecten gestart per 1 januari 2019.
Doel van het overzicht
Op verzoek van het veld publiceren we de uitvalreductiewijzigingen in één overzichtelijk schema. Het komt voor dat trajecten die naar de grouper worden
gestuurd uitvallen, maar medisch inhoudelijk wel lijken te kloppen. Door middel van uitvalreductie bieden wij hiervoor een oplossing. De rapportage uitvalreductie
biedt u inzicht in de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de voorliggende release.
Vormen van uitvalreductie
Er zijn twee typen uitvalreductie te onderscheiden:
Type 1 :

Het toevoegen van een specifieke zorgactiviteit aan een bestaand knooppunt / bestaande uitvraag, zodat deze zorgactiviteit, vanzelfsprekend in
combinatie met een passende diagnose en/of overige uitgevoerde zorgactiviteiten, afleidt naar een passend zorgproduct.

Type 2:

Het verwijderen van een specifieke zorgactiviteit uit een bestaand knooppunt / bestaande uitvraag. Dit speelt vooral bij de knooppunten met als
omschrijving “standaarduitval”. In enkele gevallen worden bepaalde zorgactiviteiten geregistreerd bij diagnosen en subtrajecten, die bij de
ontwikkeling van de productstructuur niet voorzien waren. Deze zorgactiviteiten leiden tot ongewenste uitval. Door het verwijderen van de
betreffende zorgactiviteit uit het knooppunt / uitvraag wordt dat subtraject afgeleid naar een passend zorgproduct, en belandt het niet meer in een
uitvalproduct.
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Toelichting bij de kolommen
Deze paragraaf legt uit wat elke kolom in de Rapportage Uitvalreductie betekent. Voor optimale interpretatie adviseren wij de zorgproductapplicatie (ZPA) voor de
msz te raadplegen. De ZPA geeft een visuele weergave van de situatie na de aanpassingen zoals omschreven in de Rapportage Uitvalreductie en is te raadplegen
via zorgproducten.nza.nl.
Kolom

Betekenis

Kolom zorgproductgroep

De code van de zorgproductgroep waarop de aanpassing betrekking heeft.

Kolom diagnosegroep (1e knooppunt)

Een indicatie van het diagnosecluster waarop de aanpassing betrekking heeft.

Kolom (2e) knooppunt

Naam (omschrijving) van het gewijzigde knooppunt.

Kolom wijziging

Geeft aan of er een zorgactiviteit is toegevoegd of verwijderd uit het betreffende knooppunt.

Kolom zorgactiviteit

Code van de zorgactiviteit die toegevoegd / verwijderd is.

Kolom omschrijving zorgactiviteit

Omschrijving van de betreffende zorgactiviteit.

Kolom aanvullende informatie

Aanvullende informatie over de zorgactiviteit, bijvoorbeeld Ingangsdatum wanneer dat relevant is voor de wijziging

Kolom effect

Duiding van het effect van de wijziging, zie ook de toelichting met betrekking tot Uitvalreductie Type 1 / Type 2.

Kolom referentienummer

Duiding van het wijzigingsverzoek dat ten grondslag ligt aan de betreffende wijziging.

wijzigingsverzoek
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Uitvalreductie RZ19a
Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

020108

Maligniteit cervix

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088148

Nefrostomie bij

van uitval (020108052)

202449

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

020108088

Nefrostomie bij

van uitval (020108052)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

020108088

Nefrostomie bij

van uitval (020108052)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

020108088

Nefrostomie bij

van uitval (020108052)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

020108088

Nefrostomie bij

van uitval (020108052)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

020108088

Nefrostomie bij

van uitval (020108052)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

020108088

Nefrostomie bij

van uitval (020108144)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

020108180

therapie
020108

Maligniteit cervix

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088158

therapie
020108

Maligniteit cervix

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088178

therapie
020108

Maligniteit cervix

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088148

Therapeutisch licht
020108

Maligniteit cervix

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088158

Therapeutisch licht
020108

Maligniteit cervix

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088178

Therapeutisch licht
020108

Maligniteit cervix

Intensieve/ invasieve
therapie

Verwijderd

088148

202449

202449

202449

202449

202449

202449
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Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

020108

Maligniteit cervix

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088158

Nefrostomie bij

van uitval (020108144)

202449

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

020108180

Nefrostomie bij

van uitval (020108144)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

020108180

Nefrostomie bij

van uitval (020108144)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

020108180

Nefrostomie bij

van uitval (020108144)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

020108180

Nefrostomie bij

van uitval (020108144)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

020108180

RF-ablatie

van uitval (020109052)

aandoening.

naar dbc-zorgproducten

therapie
020108

Maligniteit cervix

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088178

therapie
020108

Maligniteit cervix

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088148

Therapeutisch licht
020108

Maligniteit cervix

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088158

Therapeutisch licht
020108

Maligniteit cervix

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088178

Therapeutisch licht
020109

Prostaatmaligniteit

Oper laparoscopisch
zeer zwaar/ middel/
RF-ablatie

Toegevoegd

080058

020109036, 020109037,
020109038, 020109039

202449

202449

202449

202449

202449
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Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

020109

Prostaatmaligniteit

Oper open (zeer)

Toegevoegd

034401

Gastrotomie

van uitval (020109052)

202454

(bijvoorbeeld voor

naar dbc-zorgproducten

het verwijderen van

020109012, 020109013

zwaar

een of meerdere
poliepen of corpora
aliena), open
procedure (zie
034402 voor
endoscopisch).
020109

Prostaatmaligniteit

Oper open (zeer)

Toegevoegd

036916

zwaar

Operatie aan het

van uitval (020109052)

adnexum in verband

naar dbc-zorgproducten

met een

020109012, 020109013

202454

ovariumtumor of
ontstekingen, open
procedure (zie
036915 voor
endoscopisch).
020109

Prostaatmaligniteit

Oper open (zeer)
zwaar

Toegevoegd

038909

Operatie van grote

van uitval (020109052)

en gecompliceerde

naar dbc-zorgproducten

gezwellen, excl.

020109012, 020109013

Moh's chirurgie.

202454
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Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

020109

Overige diagnosen

Oper (zeer) zwaar/

Toegevoegd

034401

Gastrotomie

van uitval (020109003)

202454

(Maligniteit

Oper lymfklier (zeer)

(bijvoorbeeld voor

naar dbc-zorgproducten

geslachtsorganen man/

zwaar

het verwijderen van

020109008, 020109009

kiemceltumor)

een of meerdere
poliepen of corpora
aliena), open
procedure (zie
034402 voor
endoscopisch).

020109

Overige diagnosen

Oper (zeer) zwaar/

Toegevoegd

036916

Operatie aan het

van uitval (020109003)

(Maligniteit

Oper lymfklier (zeer)

adnexum in verband

naar dbc-zorgproducten

geslachtsorganen man/

zwaar

met een

020109008, 020109009

kiemceltumor)

202454

ovariumtumor of
ontstekingen, open
procedure (zie
036915 voor
endoscopisch).

020109

Overige diagnosen

Oper (zeer) zwaar/

Operatie van grote

van uitval (020109003)

(Maligniteit

Oper lymfklier (zeer)

en gecompliceerde

naar dbc-zorgproducten

geslachtsorganen man/

zwaar

gezwellen, excl.

020109008, 020109009

kiemceltumor)

Toegevoegd

038909

Moh's chirurgie.

202454

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

020109

Overige diagnosen

Oper (zeer) zwaar/

Toegevoegd

034402

Endoscopische

van uitval (020109003)

202454

(Maligniteit

Oper lymfklier (zeer)

gastrotomie

naar dbc-zorgproducten

geslachtsorganen man/

zwaar

(bijvoorbeeld voor

020109008, 020109009

kiemceltumor)

het verwijderen van
een of meerdere
poliepen of corpora
aliena) (zie 034401
voor open
procedure).

020109

Overige diagnosen

Oper (zeer) zwaar/

Toegevoegd

036915

Endoscopische

van uitval (020109003)

(Maligniteit

Oper lymfklier (zeer)

operatie aan het

naar dbc-zorgproducten

geslachtsorganen man/

zwaar

adnexum in verband

020109008, 020109009

kiemceltumor)

202454

met een
ovariumtumor of
ontstekingen (zie
036916 voor open
procedure).

020110

Blaascarcinoom

Oper laparoscopisch
zeer zwaar/ middel/
RF-Ablatie

Toegevoegd

080058

RF-ablatie

van uitval (020110020)

aandoening.

naar dbc-zorgproducten
020110022, 020110023,
020110108

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

020110

Overige diagnosen

Oper laparoscopisch

Toegevoegd

039690

Tumorablatie (zie

van uitval (020110008)

202575

(Maligniteit nier/ urineweg

zeer zwaar/ - middel/

035240 voor RF-

naar dbc-zorgproducten

(excl blaas))

Ablatie

ablatie aandoening

020110014, 020110015,

lever of 035241 voor

020110016, 020110017

cryo-ablatie
aandoening lever).
020112

Alle

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088148

therapie
020112

Alle

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088158

therapie
020112

Alle

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088178

therapie
020112

Alle

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088148

Therapeutisch licht
020112

Alle

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088158

Therapeutisch licht
020112

Alle

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088178

Therapeutisch licht
029099

Alle (vanaf knooppunt

Ther bronchoscopie

Intensieve/ invasieve

met lasercoagulatie/

Toegevoegd

080058

Nefrostomie bij

van uitval (020112002)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

020112006

Nefrostomie bij

van uitval (020112002)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

020112006

Nefrostomie bij

van uitval (020112002)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

020112006

Nefrostomie bij

van uitval (020112002)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

020112006

Nefrostomie bij

van uitval (020112002)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

020112006

Nefrostomie bij

van uitval (020112002)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

020112006

RF-ablatie

van uitval (029099012)

aandoening.

naar dbc-zorgproducten

202449

202449

202449

202449

202449

202449

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

therapie)

PTA/ Embolisatie

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

029099085, 029099086

vaten/ Ablatie/
Plaatsen stent zonder
scopie
029099

Alle (vanaf knooppunt

Ther bronchoscopie

Tumorablatie (zie

van uitval (029099012)

Intensieve/ invasieve

met lasercoagulatie/

Toegevoegd

036690

035240 voor RF-

naar dbc-zorgproducten

therapie)

PTA/ Embolisatie

ablatie aandoening

029099085, 029099086

vaten/ Ablatie/

lever of 035241 voor

Plaatsen stent zonder

cryo-ablatie

scopie
029199

Colorectale maligniteit

Intensieve/ invasieve

aandoening lever).
Verwijderd

088148

therapie
029199

Colorectale maligniteit

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088158

therapie
029199

Colorectale maligniteit

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088178

therapie
029199

Colorectale maligniteit

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088148

Therapeutisch licht
029199

Colorectale maligniteit

Diagnostisch (zwaar)/
Therapeutisch licht

202449

Toegevoegd

088158

Nefrostomie bij

van uitval (029199059)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

029199023

Nefrostomie bij

van uitval (029199059)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

029199023

Nefrostomie bij

van uitval (029199059)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

029199023

Nefrostomie bij

van uitval (029199059)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

029199023

Nefrostomie bij

van uitval (029199059)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

029199023

202449

202449

202449

202449

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

029199

Colorectale maligniteit

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088178

Nefrostomie bij

van uitval (029199059)

202449

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

029199023

Endoscopische

van uitval (029199059)

radiofrequente

naar dbc-zorgproducten

ablatie (RF-ablatie)

029199079, 029199080

Therapeutisch licht
029199

Colorectale maligniteit

GE activiteiten

Toegevoegd

034321

complex

202449

aandoening
oesophagus (voor
endoscopische
mucosectomie zie
034640).
029199

Colorectale maligniteit

GE activiteiten

Toegevoegd

080058

complex

RF-ablatie

van uitval (029199059)

aandoening.

naar dbc-zorgproducten

202449

029199079, 029199080
029199

029199

029199

029199

Maligniteit maag (excl

Intensieve/ invasieve

cardia)

therapie

Maligniteit maag (excl

Intensieve/ invasieve

cardia)

therapie

Maligniteit maag (excl

Intensieve/ invasieve

cardia)

therapie

Maligniteit maag (excl

Diagnostisch (zwaar)/

cardia)

Therapeutisch licht

Verwijderd

Verwijderd

Verwijderd

Toegevoegd

088148

088158

088178

088148

Nefrostomie bij

van uitval (029199167)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

029199204

Nefrostomie bij

van uitval (029199167)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

029199204

Nefrostomie bij

van uitval (029199167)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

029199204

Nefrostomie bij

van uitval (029199167)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

202449

202449

202449

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

029199

029199

029199

029199

029199

029199

029199

029199

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Maligniteit maag (excl

Diagnostisch (zwaar)/

cardia)

Therapeutisch licht

Maligniteit maag (excl

Diagnostisch (zwaar)/

cardia)

Therapeutisch licht

Overige maligniteit

Intensieve/ invasieve

abdomen

therapie

Overige maligniteit

Intensieve/ invasieve

abdomen

therapie

Overige maligniteit

Intensieve/ invasieve

abdomen

therapie

Overige maligniteit

Diagnostisch (zwaar)/

abdomen

Therapeutisch licht

Overige maligniteit

Diagnostisch (zwaar)/

abdomen

Therapeutisch licht

Overige maligniteit

Diagnostisch (zwaar)/

abdomen

Therapeutisch licht

Wijziging

Toegevoegd

Toegevoegd

Verwijderd

Verwijderd

Verwijderd

Toegevoegd

Toegevoegd

Toegevoegd

Zorgactiviteit

088158

088178

088148

088158

088178

088148

088158

088178

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

met CT.

029199204

Nefrostomie bij

van uitval (029199167)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

029199204

Nefrostomie bij

van uitval (029199167)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

029199204

Nefrostomie bij

van uitval (029199227)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

029199264

Nefrostomie bij

van uitval (029199227)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

029199264

Nefrostomie bij

van uitval (029199227)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

029199264

Nefrostomie bij

van uitval (029199227)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

029199264

Nefrostomie bij

van uitval (029199227)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

029199264

Nefrostomie bij

van uitval (029199227)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

029199264

Referentienummer
wijzigingsverzoek

202449

202449

202449

202449

202449

202449

202449

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

029199

Overige maligniteit

GE activiteiten

Toegevoegd

034321

Endoscopische

van uitval (029199227)

202449

abdomen

complex

radiofrequente

naar dbc-zorgproducten

ablatie (RF-ablatie)

029199225, 029199226

aandoening
oesophagus (voor
endoscopische
mucosectomie zie
034640).
029199

Overige maligniteit

Oper galblaas/

Toegevoegd

039690

Tumorablatie (zie

van uitval (029199227)

abdomen

pancreas/ lever (zeer)

035240 voor RF-

naar dbc-zorgproducten

zwaar

ablatie aandoening

029199214, 029199215

202575

lever of 035241 voor
cryo-ablatie
aandoening lever).
029099

Alle

Oper middel

Toegevoegd

080058

RF-ablatie

van uitval (029299002)

aandoening.

naar dbc-zorgproducten

202449

029299017, 029299018
029099

Alle

Met reconstructie

Toegevoegd

080058

RF-ablatie

van uitval (029299002)

aandoening.

naar dbc-zorgproducten

202449

029299019, 029299020
029499

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (029499001)
naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

029499

Alle

Oper lymfevaten/

Toegevoegd

080028

202449

Niet-electieve

van uitval (029499001)

Herstel huid (zeer)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

zwaar) / Oper midden-

vaten.

029499003, 029499004

Embolisatie van

van uitval (029499001)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

/ binnenoor/
Embolisatie vaten
029499

Alle

Oper lymfevaten/

Toegevoegd

080828

Herstel huid (zeer)
zwaar) / Oper midden-

202449

029499003, 029499004

/ binnenoor/
Embolisatie vaten
029699

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (029699001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
029699

029699

Alle

Alle

Oper (zeer) zwaar

Oper (zeer) zwaar

Toegevoegd

Toegevoegd

080028

080828

Niet-electieve

van uitval (029699001)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

vaten.

029699005, 029699006

Embolisatie van

van uitval (029699001)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

202449

202449

029699005, 029699006
049899

Alle

Oper schildklier

Toegevoegd

080058

RF-ablatie

van uitval (049899002)

aandoening.

naar dbc-zorgproducten
049899005, 049899006

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

069499

Uitval standaard

---

Verwijderd

190621

Drug Eluting ballon.

van uitval (069499001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
069499

Uitval standaard

---

Verwijderd

190632

Endovasculaire

van uitval (069499001)

stent, niet

naar bij (rest van)

gecovered, voor

profiel passend dbc-

ingrepen aan

zorgproduct

202449

perifere arteriën
en/of venen.
069499

Overige diagnosen

Intensieve/ invasieve

Snijdende specialismen

therapie

Verwijderd

080821

Percutane

van uitval (069499041)

transluminale

naar dbc-zorgproducten

(Ov aandoeningen zenuw/

angioplastiek (PTA)

069499025, 069499026

-wortel/ -plexus (excl

stenose van de

CTS))

andere niet-

202449

coronaire vaten (zie
080822 voor
occlusie).
069499

Overige diagnosen

Diagnostisch/

Snijdende specialismen

Therapeutisch

Toegevoegd

080821

Percutane

van uitval (069499041)

transluminale

naar dbc-zorgproducten

(Ov aandoeningen zenuw/

angioplastiek (PTA)

069499025, 069499026

-wortel/ -plexus (excl

stenose van de

CTS))

andere nietcoronaire vaten (zie
080822 voor
occlusie).

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

089999

Vertigo

Uitval intensieve/

Verwijderd

031800

Paracentese

van uitval (089999014)

202509

trommelvlies.

naar bij (rest van)

invasieve therapie

profiel passend dbczorgproduct
099699

Overige diagnosen (Ov

Oper aorta/ bloedvat

aandoeningen arterien)

abdominaal/ bloedvat

Toegevoegd

080058

RF-ablatie

van uitval (099699081)

aandoening.

naar dbc-zorgproduct

thoracaal
099699

Overige diagnosen (Ov

Endovasculair

202449

099699103
Toegevoegd

080058

aandoeningen arterien)

RF-ablatie

van uitval (099699081)

aandoening.

naar dbc-zorgproduct

202449

099699103
099999

099999

Alle

Alle

Neuro-interventie

Neuro-interventie

Toegevoegd

Toegevoegd

080028

080028

Niet-electieve

van uitval (099999053)

embolisatie van

naar dbc-zorgproduct

vaten.

099999052

Embolisatie van

van uitval (099999053)

vaten.

naar dbc-zorgproduct

202449

202449

099999052
100101

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (100101001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
100101

Alle

Oper adenoid/

Toegevoegd

080028

tonsillen
100101

Alle

Oper adenoid/
tonsillen

Toegevoegd

080828

Niet-electieve

van uitval (100101003)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

vaten.

100101005, 100101006

Embolisatie van

van uitval (100101003)

vaten.

naar dbc-zorgproducten
100101005, 100101006

202449

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

109599

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (109599001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
109599

Alle

Ther ingreep niet

Toegevoegd

080028

zijnde anatomische
longresectie
109599

Alle

Ther ingreep niet

Toegevoegd

080828

zijnde anatomische

Niet-electieve

van uitval (109599015)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

vaten.

109599008, 109599009

Embolisatie van

van uitval (109599015)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

longresectie
110901

Uitval standaard

---

202449

202449

109599008, 109599009
Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (110901001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
110901

110901

Alle

Alle

---

---

Toegevoegd

Toegevoegd

080028

080828

Niet-electieve

van uitval (110901010)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

vaten.

110901015, 110901016

Embolisatie van

van uitval (110901010)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

202449

202449

110901015, 110901016
119499

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (119499001)
naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

119499

Ov aandoeningen

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088148

Nefrostomie bij

van uitval (119499069)

202449

spijsverteringsst

therapie

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

119499075

Ov aandoeningen

Intensieve/ invasieve

Nefrostomie bij

van uitval (119499069)

spijsverteringsst

therapie

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

119499075

Ov aandoeningen

Intensieve/ invasieve

Nefrostomie bij

van uitval (119499069)

spijsverteringsst

therapie

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

119499075

Nefrostomie bij

van uitval (119499069)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

119499075

Nefrostomie bij

van uitval (119499069)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

119499075

Nefrostomie bij

van uitval (119499069)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

119499075

Niet-electieve

van uitval (119499069)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

vaten.

119499067, 119499068

Embolisatie van

van uitval (119499069)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

119499

119499

119499

119499

119499

119499

119499

Ov aandoeningen

Diagnostisch (zwaar)/

spijsverteringsst

Therapeutisch licht

Ov aandoeningen

Diagnostisch (zwaar)/

spijsverteringsst

Therapeutisch licht

Ov aandoeningen

Diagnostisch (zwaar)/

spijsverteringsst

Therapeutisch licht

Ov aandoeningen

GE activiteiten

spijsverteringsst

complex

Ov aandoeningen

GE activiteiten

spijsverteringsst

complex

Verwijderd

Verwijderd

Toegevoegd

Toegevoegd

Toegevoegd

Toegevoegd

Toegevoegd

088158

088178

088148

088158

088178

080028

080828

119499067, 119499068

202449

202449

202449

202449

202449

202449

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

119999

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (119999001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
119999

Alle

GE activiteiten

Toegevoegd

080028

complex
119999

Alle

GE activiteiten

Toegevoegd

080828

complex

Niet-electieve

van uitval (119999010)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

vaten.

119999012, 119999013

Embolisatie van

van uitval (119999010)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

202449

202449

119999012, 119999013
129999

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (129999001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
129999

Ov aandoeningen huid/

Oper huid/ weke

weke delen

Toegevoegd

080028

Niet-electieve

van uitval (129999050)

delen/ middel/ (zeer)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

zwaar/ Embolisatie

vaten.

129999046, 129999047,

vaten
129999

Ov aandoeningen huid/

Oper huid/ weke

weke delen

delen/ middel/ (zeer)

129999048, 129999049
Toegevoegd

080828

Embolisatie van

van uitval (129999050)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

zwaar/ Embolisatie
Uitval standaard 1

---

202449

129999046, 129999047,

vaten
140301

202449

129999048, 129999049
Verwijderd

190351

Device voor real-

van uitval (140301001)

time continue

naar bij (rest van)

glucosemonitoring

profiel passend dbc-

(RT-CGM).

zorgproduct

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

140301

Uitval standaard 1

---

Verwijderd

190621

Drug Eluting ballon.

van uitval (140301001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
140301

Uitval standaard 1

---

Verwijderd

190632

Endovasculaire

van uitval (140301001)

stent, niet

naar bij (rest van)

gecovered, voor

profiel passend dbc-

ingrepen aan

zorgproduct

202449

perifere arteriën
en/of venen.
140301

Uitval standaard 1

---

Verwijderd

190286

Vasculaire coil.

van uitval (140301001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
140301

Uitval standaard 2

---

Verwijderd

190635

Endovasculaire

van uitval (140301001)

stent, niet

naar bij (rest van)

gecovered, voor

profiel passend dbc-

ingrepen aan

zorgproduct

202449

perifere arteriën
en/of venen.
140301

Uitval standaard 2

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (140301001)
naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

140301

Pomp/ shunt/ port-a-cath

Oper zwaar

Toegevoegd

080821

Percutane

van uitval (140301037)

202449

transluminale

naar dbc-zorgproducten

angioplastiek (PTA)

140301056, 140301057

stenose van de
andere nietcoronaire vaten (zie
080822 voor
occlusie).
140301

Pomp/ shunt/ port-a-cath

Oper zwaar

Toegevoegd

080822

Percutane

van uitval (140301037)

transluminale

naar dbc-zorgproducten

angioplastiek (PTA)

140301056, 140301057

202449

occlusie van de
andere nietcoronaire vaten (zie
080821 voor
stenose).
140301

140301

Pomp/ shunt/ port-a-cath

Pomp/ shunt/ port-a-cath

Oper zwaar

Oper zwaar

Toegevoegd

Toegevoegd

080828

080828

Niet-electieve

van uitval (140301037)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

vaten.

140301056, 140301057

Embolisatie van

van uitval (140301037)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

202449

202449

140301056, 140301057
140801

Alle

Oper mamma middle

Toegevoegd

080058

RF-ablatie

van uitval (140801005)

aandoening.

naar dbc-zorgproduct
140801006

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

149399

Uterus en adnex

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

080058

RF-ablatie

van uitval (149399054)

202449

aandoening.

naar dbc-zorgproduct

therapie

149399019
149399

Uterus en adnex

Specifieke overige

Toegevoegd

080058

ingrepen

RF-ablatie

van uitval (149399054)

aandoening.

naar dbc-zorgproduct

202449

149399019
149599

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (149599001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
149599

Alle

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

080028

therapie
149599

Alle

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

080828

therapie

Niet-electieve

van uitval (149599017)

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

vaten.

14959912, 149599015

Embolisatie van

van uitval (149599017)

vaten.

naar dbc-zorgproducten

202449

202449

14959912, 149599015
149599

149599

Glomerulo-/ Tubulo-interst

Diagnostisch (zwaar)/

nefritis

Therapeutisch licht

Glomerulo-/ Tubulo-interst

Diagnostisch (zwaar)/

nefritis

Therapeutisch licht

Overige diagnosen

Diagnostisch (zwaar)/

(Aandoening nier/ ureter

Therapeutisch licht

Toegevoegd

Toegevoegd

080028

080828

Niet-electieve

van uitval (149599017)

embolisatie van

naar dbc-zorgproduct

vaten.

149599015

Embolisatie van

van uitval (149599017)

vaten.

naar dbc-zorgproduct

202449

202449

149599015
149599

(excl glomerulo-/tubulointerst nefritis))

Toegevoegd

080028

Niet-electieve

van uitval (149599017)

embolisatie van

naar dbc-zorgproduct

vaten.

14959912

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

149599

Overige diagnosen

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

080828

Embolisatie van

van uitval (149599017)

202449

(Aandoening nier/ ureter

Therapeutisch licht

vaten.

naar dbc-zorgproduct

(excl glomerulo-/tubulo-

14959912

interst nefritis))
150101

Uitval standaard

---

Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (150101001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
150101

Alle

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

080028

therapie
150101

Alle

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

080828

therapie

Niet-electieve

van uitval (150101005)

embolisatie van

naar dbc-zorgproduct

vaten.

150101003

Embolisatie van

van uitval (150101005)

vaten.

naar dbc-zorgproduct

202449

202449

150101003
150101

Alle

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

080028

Therapeutisch licht
150101

Alle

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

080828

Therapeutisch licht

Niet-electieve

van uitval (150101005)

embolisatie van

naar dbc-zorgproduct

vaten.

150101003

Embolisatie van

van uitval (150101005)

vaten.

naar dbc-zorgproduct

202449

202449

150101003
159999

Begeleiding zwangerschap

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088148

therapie
159999

Begeleiding zwangerschap

Intensieve/ invasieve
therapie

Verwijderd

088158

Nefrostomie bij

van uitval (159999009)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

159999016

Nefrostomie bij

van uitval (159999009)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

159999016

202449

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

159999

Begeleiding zwangerschap

Intensieve/ invasieve

Verwijderd

088178

Nefrostomie bij

van uitval (159999009)

202449

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

159999016

Nefrostomie bij

van uitval (159999009)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met CT.

159999016

Nefrostomie bij

van uitval (159999009)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met röntgen.

159999016

Nefrostomie bij

van uitval (159999009)

afvloedbelemmering,

naar dbc-zorgproduct

met echografie.

159999016

Niet-electieve

van uitval (192001050)

embolisatie van

naar dbc-zorgproduct

vaten.

192001019

Embolisatie van

van uitval (192001050)

vaten.

naar dbc-zorgproduct

therapie
159999

Begeleiding zwangerschap

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088148

Therapeutisch licht
159999

Begeleiding zwangerschap

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088158

Therapeutisch licht
159999

Begeleiding zwangerschap

Diagnostisch (zwaar)/

Toegevoegd

088178

Therapeutisch licht
192001

192001

Knie

Knie

Oper (zeer) zwaar

Oper (zeer) zwaar

Toegevoegd

Toegevoegd

080028

080828

202449

202449

202449

202449

202449

192001019
192001

Overige diagnosen (Ov

Reconstructie/ Oper

complicaties chirurgische/

bloedvaten

medische behandeling)

Toegevoegd

080028

Niet-electieve

van uitval (192001014)

embolisatie van

naar dbc-zorgproduct

vaten.

192001015

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

192001

Overige diagnosen (Ov

Reconstructie/ Oper

Toegevoegd

080821

Percutane

van uitval (192001014)

202449

complicaties chirurgische/

bloedvaten

transluminale

naar dbc-zorgproduct

angioplastiek (PTA)

192001015

medische behandeling)

stenose van de
andere nietcoronaire vaten (zie
080822 voor
occlusie).
192001

Overige diagnosen (Ov

Reconstructie/ Oper

complicaties chirurgische/

bloedvaten

Toegevoegd

080822

medische behandeling)

Percutane

van uitval (192001014)

transluminale

naar dbc-zorgproduct

angioplastiek (PTA)

192001015

202449

occlusie van de
andere nietcoronaire vaten (zie
080821 voor
stenose).
192001

Overige diagnosen (Ov

Reconstructie/ Oper

complicaties chirurgische/

bloedvaten

Toegevoegd

080828

Embolisatie van

van uitval (192001014)

vaten.

naar dbc-zorgproduct

medische behandeling)
199299

202449

192001015

Alle (Snijdende

Oper intra-

Niet-electieve

van uitval (199299045)

specialismen; knooppunt

abdominaal/ -

Toegevoegd

080028

embolisatie van

naar dbc-zorgproducten

Intensieve/ invasieve

thoracaal letsel/

vaten.

199299029, 199299030

therapie)

vaatletsel (zeer) zwaar

202449

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

199299

Alle (Snijdende

Oper intra-

Toegevoegd

080828

Embolisatie van

van uitval (199299045)

202449

specialismen; knooppunt

abdominaal/ -

vaten.

naar dbc-zorgproducten

Intensieve/ invasieve

thoracaal letsel/

therapie)

vaatletsel (zeer) zwaar

Uitval standaard

---

972804

199299029, 199299030
Verwijderd

190295

Vasculaire coil.

van uitval (972804001)

202449

naar bij (rest van)
profiel passend dbczorgproduct
972804

972804

Overige (man)

Overige (man)

Oper middel

Oper middel

Toegevoegd

Toegevoegd

080028

080828

Niet-electieve

van uitval (972804014)

embolisatie van

naar dbc-zorgproduct

vaten.

972804008

Embolisatie van

van uitval (972804014)

vaten.

naar dbc-zorgproduct

202449

202449

972804008
979002

Ontvangen

Kind:

N.v.t.

N.v.t.

uitvalproduct (geen

van uitval 9790020237

Orgaantransplantatie

klin) gewijzigd in

naar dbc-zorgproduct

(excl

dbc-zorgproduct

9790020346

niertransplantatie)

voor situaties met

202387

alleen IC-dagen
979002

Ontvangen

Volwassene:

N.v.t.

N.v.t.

uitvalproduct (geen

van uitval 9790020293

Levertransplantatie

klin) gewijzigd in

naar dbc-zorgproduct

(incl partieel) mbv

dbc-zorgproduct

9790020347

postmortale donor

voor situaties met

202387

alleen IC-dagen
979002

Ontvangen

Volwassene: Partiële
levertransplantatie

N.v.t.

N.v.t.

uitvalproduct (geen

van uitval 9790020296

klin) gewijzigd in

naar dbc-zorgproduct

202387

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

mbv levende donor

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

dbc-zorgproduct

9790020348

Referentienummer
wijzigingsverzoek

voor situaties met
alleen IC-dagen
979002

Ontvangen

Volwassene:

N.v.t.

N.v.t.

uitvalproduct (geen

van uitval 9790020307

Gecombineerde

klin) gewijzigd in

naar dbc-zorgproduct

transplantatie

dbc-zorgproduct

9790020349

202387

voor situaties met
alleen IC-dagen
990004

Diagnosen algemeen

Vrije lap/ multiple

gr 2

039036

axiale lappen

Vrij

van uitval (990004051)

spiertransplantaat,

naar dbc-zorgproducten

gevasculariseerd

990004016, 990004017

202561

met
zenuwaansluiting.
990004

Diagnosen algemeen

Reconstructie zeer

gr 3

032081

groot

Neusreconstructie:

van uitval (990004051)

sluiten huiddefect

naar dbc-zorgproducten

d.m.v.

990004021, 990004022

202561

voorhoofdslap.
990004

Diagnosen algemeen

Reconstructie zeer
groot

gr 3

038985

Voorsnijden (pre-

van uitval (990004051)

fabricatie) lap met

naar dbc-zorgproducten

aanpassing van 1

990004021, 990004022

weefseltype.

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen algemeen

Reconstructie zeer

gr 3

038997

Transpositie van een

van uitval (990004051)

202561

huidspierlap naar

naar dbc-zorgproducten

een defect in het

990004021, 990004022

groot

bovenste
rompgebied (excl.
tbv
mammareconstructi
e, zie 039054,
039055 of 039065).
990004

Diagnosen algemeen

Reconstructie groot/

gr 4

032080

Neusreconstructie:

van uitval (990004051)

embolisatie

sluiten huiddefect

naar dbc-zorgproducten

vaataandoening

d.m.v. lokale

990004078, 990004079

202561

transpositielap.
990004

Diagnosen algemeen

Reconstructie groot/

Neusreconstructie:

van uitval (990004051)

embolisatie

gr 4

032082

reconstructie

naar dbc-zorgproducten

vaataandoening

binnenbekleding

990004078, 990004079

202561

neus d.m.v.
transpositielap of
huidtransplantaat.
990004

Diagnosen algemeen

Reconstructie groot/

Grote en/of

van uitval (990004051)

embolisatie

gr 4

038998

gecompliceerde

naar dbc-zorgproducten

vaataandoening

transplantatie:

990004078, 990004079

groter dan 1%,
kleiner dan 3% van
het
lichaamsoppervlak.

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen algemeen

Reconstructie matig

gr 7

034101

Plastiek Frenulum

van uitval (990004051)

202561

linguae door middel

naar dbc-zorgproduct

van opschuif- of Z-

990004041

klein

plastiek.
990004

Diagnosen algemeen

Reconstructie matig

gr 7

039034

klein

Transpositie van

van uitval (990004051)

fascie.

naar dbc-zorgproduct

202561

990004041
990004

Diagnosen algemeen

Eenvoudige ingreep

gr 9

032360

Verwijdering van

van uitval (990004051)

een branchiogene

naar dbc-zorgproduct

cyste of

990004052

202561

glomustumor.
990004

Diagnosen algemeen

Eenvoudige ingreep

gr 9

032361

Verwijdering van

van uitval (990004051)

een mediane

naar dbc-zorgproduct

halscyste of

990004052

202561

halsfistel.
990004

Diagnosen gelaat

Correctie klein

gr 29

032072

Uitgebreide bloedige

van uitval (990004074)

repositie bij verse

naar dbc-zorgproduct

septumfractuur.

990004075

Onder uitgebreid
wordt verstaan het
mobiliseren,
corrigeren en
zonodig implanteren
van kraakbeen.

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen extremiteiten

Replantatie groot/

gr 31

038397

202561

Zaag-of

van uitval (990004070)

transplantatie teen/

snijverwondingen

naar dbc-zorgproduct

vinger

met (sub)totale

990004014

amputatie twee
vingers of twee
stralen van de hand,
waarbij
microchirurgisch
herstel van letsels
van verschillende
structuren.
990004

990004

Diagnosen extremiteiten

Diagnosen extremiteiten

Correctie groot

Correctie groot

gr 36

gr 36

038114

038214

Operatieve

van uitval (990004070)

verlenging van

naar dbc-zorgproduct

humerus.

990004039

Operatieve

van uitval (990004070)

verlenging van de

naar dbc-zorgproduct

onderarm (radius

990004039

202561

202561

met ulna).
990004

990004

Diagnosen extremiteiten

Diagnosen extremiteiten

Correctie groot

Correctie groot

gr 36

gr 36

038264

038618

Prothese implantatie

van uitval (990004070)

distale ulna-of

naar dbc-zorgproduct

radiuskop.

990004039

Operatieve

van uitval (990004070)

verlenging van het

naar dbc-zorgproduct

onderbeen (tibia met

990004039

fibula).

202561

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie matig groot

gr 37

038327

Percutane

van uitval (990004070)

202561

behandeling van een

naar dbc-zorgproduct

of meerdere

990004045

fracturen van
handwortelbeentjes
met K-draad en/of
schroef fixatie.
990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie matig groot

gr 37

038339

Operatieve

van uitval (990004070)

behandeling van een

naar dbc-zorgproduct

of meerdere

990004045

202561

fracturen van
handwortelbeentjes
met K-draad en/of
schroef- en/of
plaatfixatie, open
procedure.
990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie matig groot

gr 37

038364

Percutane

van uitval (990004070)

behandeling

naar dbc-zorgproduct

scaphoidfractuur

990004045

202561

met K-draad en/of
schroef fixatie.
990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie matig groot

gr 37

038366

Percutane

van uitval (990004070)

behandeling luxatie

naar dbc-zorgproduct

perilunata met K-

990004045

draad en/of schroef
fixatie.

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie matig groot

gr 37

038367

Operatieve

van uitval (990004070)

202561

behandeling luxatie

naar dbc-zorgproduct

perilunata met K-

990004045

draad en/of schroefen/of plaatfixatie,
open procedure.
990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie matig groot

gr 37

037372

Operatieve

van uitval (990004070)

behandeling

naar dbc-zorgproduct

scaphoidfractuur

990004045

202561

met K-draad en/of
schroef- en/of
plaatfixatie, open
procedure.
990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie gemiddeld

gr 38

038380

Arthroplastiek van

van uitval (990004070)

een

naar dbc-zorgproduct

metacarpofalangeaal

990004054

gewricht met
synovectomie en
verplanten van de
extensorpees.

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie gemiddeld

gr 38

038832

Continuiteitsresectie

van uitval (990004070)

202561

gevolgd door

naar dbc-zorgproduct

arthrodese of

990004054

arthroplastiek van
aangrenzend
gewricht, bij kleine
beenderen.
990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie gemiddeld

gr 38

038837

Continuiteitsresectie

van uitval (990004070)

zonder implantaat,

naar dbc-zorgproduct

inclusief weke delen

990004054

202561

plastiek, bij kleine
beenderen.
990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie matig klein

gr 39

038233

Operatieve

van uitval (990004070)

behandeling van een

naar dbc-zorgproduct

geisoleerde fractuur

990004057

202561

van de radius- of
ulnaschacht.
990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie klein

gr 41

038329

Operatieve

van uitval (990004070)

behandeling van

naar dbc-zorgproduct

fractuur van een

990004063

grondlid van een
vinger met K-draad
en/of schroef- en/of
plaatfixatie, open
procedure.

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen extremiteiten

Correctie klein

gr 41

038357

Operatieve

van uitval (990004070)

202561

behandeling vinger-

naar dbc-zorgproduct

of duimluxatie.

990004063

Operatieve repositie

van uitval (990004070)

metacarpocarpaal-2

naar dbc-zorgproduct

gewricht.

990004063

Genderchirurgie

van uitval (990004068)

man-vrouw,

naar dbc-zorgproduct

penisamputatie,

990004023

990004

990004

Diagnosen extremiteiten

Diagnosen lichaam

Correctie klein

Reconstructie zeer

gr 41

gr 50

038360

036880

groot

202561

202561

castratie en
gelijktijdig
constructie van
vrouwelijk
geslachtsorgaan.
990004

Diagnosen lichaam

Reconstructie zeer
groot

gr 50

036881

Genderchirurgie

van uitval (990004068)

vrouw-man,

naar dbc-zorgproduct

voorbereiden

990004023

phalloplastiek,
vaginectomie en 1e
tempo
urethraverlenging.

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen lichaam

Reconstructie zeer

gr 50

036882

Genderchirurgie

van uitval (990004068)

202561

vrouw-man,

naar dbc-zorgproduct

(re)constructie

990004023

groot

mannelijk
geslachtsorgaan met
behulp van
gesteelde of
microvasculaire
lappen (verlengen
urethra 2e tempo),
inclusief
scrotoplastiek.
990004

Diagnosen lichaam

Reconstructie groot

gr 53

036643

Partiële

van uitval (990004068)

orchidectomie,

naar dbc-zorgproduct

scrotaal, open

990004044

procedure (zie
036644 voor
laparoscopisch ,
036645 voor
inguinaal, open
procedure).

202561

Wijzigingen dbc-release RZ19a v20180426

Zorgproductgroep

Diagnosegroep (1e
knooppunt)

(2e) Knooppunt

Wijziging

Zorgactiviteit

Omschrijving
zorgactiviteit

Effect

Referentienummer
wijzigingsverzoek

990004

Diagnosen lichaam

Reconstructie groot

gr 53

036650

Totale

van uitval (990004068)

202561

orchidectomie,

naar dbc-zorgproduct

scrotaal, open

990004044

procedure (zie
036651 voor
inguinaal, open
procedure, 036652
voor
laparoscopisch).
990004

Diagnosen lichaam

Oper gynaecomastie

gr 54

039057

Liposuctie van de

van uitval (990004068)

regio pectoralis.

naar dbc-zorgproduct
990004048

202561

