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1 Inleiding
Voor u ligt deel 1 van het gebruikersdocument als onderdeel van de documentatie “Wijzigingen DBCpakket”. Bij iedere uitlevering worden de verschillende gebruikersgroepen op hoofdlijnen geïnformeerd
over de wijzigingen in de DBC-systematiek door middel van maximaal drie wijzigingsdocumenten die
in principe los van elkaar gelezen kunnen worden. Niet altijd is de volledige trilogie beschikbaar. Dit is
afhankelijk van de aard van de doorgevoerde wijzigingen.
Een korte algemene beschrijving van de drie samenhangende wijzigingsdocumenten wordt hieronder
gegeven. Vervolgens is beschreven welke wijzigingen op hoofdlijnen in het DBC-pakket per 1 mei
2012 worden doorgevoerd.
Deel 1: Beschrijving wijzigingen
Deel 1 geeft een overzicht van alle wijzigingen in het pakket per 1 mei 2012 (RZ12c) waarbij op
hoofdlijnen wordt aangegeven wat is gewijzigd en waarom. Ook is een korte beschrijving opgenomen
van de wijze waarop de wijzigingen zijn verwerkt en welke tabellen hiervoor zijn aangepast. Voor meer
details verwijzen wij u naar de toelichtingen bij de tabellen zelf. Deel 1 is vooral bedoeld als een
wegwijzer voor iedereen die dagelijks met de DBC-systematiek werkt.
Deel 2: Verantwoording kosten- en honorariaberekeningen
Deel 2 bevat de cijfermatige onderbouwing van de wijzigingen. Het beschrijft hoe de data voor de
tariefberekeningen tot stand zijn gekomen, hoe de productprijzen berekend zijn en hoe de effecten
van deze nieuwe productprijzen in kaart gebracht zijn. Dit deel is vooral bedoeld voor beleidsmakers
en mensen die werken met stuurinformatie.
Deel 3: ICT-eisen
Deel 3 beschrijft de ICT-eisen die worden gesteld aan een succesvolle implementatie van het DBCpakket. Dit deel is vooral bestemd voor automatiseerders en ZIS-leveranciers. Binnen deze RZ12cuitlevering wordt geen nieuwe versie van het “Gebruikersdocument uitlevering deel 3 - ICT eisen ”
beschikbaar gesteld, aangezien er geen aanvullende wijzigingen zijn binnen de laatst uitgeleverde
versie van het Gebruikersdocument uitlevering deel 3 v20111115.

1.1

Historie

Afgelopen jaar heeft DBC-Onderhoud gefaseerd het pakket DOT 2012 uitgeleverd. De definitieve
release RZ12a werd volgens planning uitgeleverd op 1 juli 2011. In de planning was rekening
gehouden met nog enkele doorontwikkelpunten en correcties van het pakket. Om deze nog mee te
nemen vóór 2012, was de release RZ12b gepland die nog ruim een maand voor de start van DOT is
uitgeleverd.
Voor u ligt het wijzigingendocument van de eerste release na invoering van DOT, de release RZ12c.

1.2

Doelstelling

De doelstelling van RZ12c is om een geactualiseerd DBC-pakket uit te leveren voor 2012, op basis
waarvan registratie en declaratie van de medisch specialistische zorg in Nederland plaats kan vinden.
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De RZ12c heeft als thema uitvalreductie. Een belangrijk onderdeel van de RZ12c vormen dan ook
aanpassingen in de productstructuur die op 1 januari 2012 in gebruik is genomen. Aanvullend is een
aantal tariefsverbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van het Deeltraject Onderzoek dure kunst- en
hulpmiddelen.

1.3

Leeswijzer

De wijzigingen zijn te verdelen in een viertal categorieën:
Wijzigingen uit intakeprocedure en regulier onderhoud: algemeen
Wijzigingen uit intakeprocedure en regulier onderhoud: productstructuur
Wijzigingen uit intakeprocedure en regulier onderhoud: zorgactiviteiten
Wijzigingen op de tarieven

1.4

Onderdeel Reductie Uitval ProductStructuur (kortweg: RUPS)

Vanuit de ziekenhuizen is het verzoek gekomen om sneller te kunnen anticiperen op
wijzigingsverzoeken. DBC-Onderhoud heeft daaraan gehoor kunnen geven voor een bepaalde
categorie wijzigingen die uitvalreductie tot gevolg heeft. Het betreft een type wijziging die alleen een
aanpassing op de boombestanden van de grouper tot gevolg heeft en geen relatie heeft met de
overige uitlevertabellen, Door deze exercitie was het mogelijk om dit type wijzigingen die uiterlijk 24
februari 2012 binnen kwamen, nog met deze release mee te nemen. Deze zogenoemde RUPSwijzigingen zijn ook in dit document beschreven.
Enkele van deze RUPS-wijzigingen hebben een toevoeging “a” bij het desbetreffende issuenummer.
In dat geval betekent dit dat het wijzigingsverzoek deels is gehonoreerd in deze release RZ12c en dat
het verzoek verder wordt uitgewerkt in een volgende release.

1.5

Ingangsdatum wijzigingen

De release RZ12c is geldig per 1 mei 2012. De wijzigingen in de tarieven naar aanleiding van het
“Deeltraject Onderzoek dure kunst- en hulpmiddelen” gaan daarom in per geldigheid van de release.
Dit is per 1 mei 2012. Indien een wijziging ingaat op een andere datum dan 1 mei 2012, is dit expliciet
benoemd in de toelichting van de tabellen.
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2 De wijzigingen per 1 mei 2012
De wijzigingen zijn hieronder beschreven in vier paragrafen. De eerste paragraaf beschrijft een
wijziging in de afleiding van plastische chirurgie. In paragraaf 2.2 wordt beschreven welke algemene
of tekstuele wijzigingen in tabellen en andere uitleverproducten zijn aangebracht. Paragraaf 2.3
beschrijft de wijzigingen in de productstructuur. In paragraaf 2.4 zijn de omschrijvingen van wijzigingen
gebundeld die specifiek met zorgactiviteiten te maken hebben (het aanmaken van nieuwe
zorgactiviteiten of een wijziging in aanspraakcodes).
Voor zover mogelijk is bij alle onderstaande wijzigingen in dit wijzigingsdocument kort beschreven
welke aanpassingen in welke (kern)tabellen zijn doorgevoerd. Hiervoor is tussen haakjes een
afkorting opgenomen van de tabelnaam. In de toelichtingen bij de desbetreffende tabellen zijn de
wijzigingen meer in detail beschreven. De volgende afkortingen zijn hierbij gehanteerd:
ABA

: Afleiding Behandelas Tabel

ACT

: Aanspraak Code Tabel

ARGT

: Afsluitregels Tabel

DCT

: Diagnose Combinatie Tabel

DIS

: DIS Verrichtingen Stamtabel

LLM

: Limitatieve Lijst Machtigingen

RA

: Registratie Addendum

RR

: Registratie Regels

TT

: Tarieven Tabel

ZA

: Zorgactiviteiten Tabel

ZPT

: Zorgproducten Tabel

2.1

Wijziging in de afleiding plastische chirurgie

Een klein aantal subtrajecten voor plastische chirurgie leidde naar een te zwaar zorgproduct af, zodat
uitval resulteerde. Deze afwijking is op 13 januari in de grouper gecorrigeerd.
Deze update had geen gevolgen voor de prestatiebeschrijvingen en honoraria en er zijn geen
wijzigingen aangebracht in de Zorgproducten Tabel en Tarieven Tabel.
Na deze update konden enkele implicaties op het gebied van aanspraakbeperking tijdelijk tot zeer
beperkte nieuwe uitval leiden. Dit is in deze release (RZ12c) verholpen.

2.2
2.2.1

Wijzigingen uit de intakeprocedure en regulier onderhoud:
algemeen
Correcties in het Registratieaddendum (issue 1188)

(RA, ARGT)

In het Registratieaddendum is een aantal correcties doorgevoerd die voornamelijk te maken hebben
met de uitwerking van de regels in pseudocodes. Daarnaast zijn de referentiegroepen van
zorgactiviteiten in overeenstemming gebracht met de Zorgactiviteiten Tabel v20120329. De
wijzigingen zijn in detail uitgewerkt in het tabblad “Wijzigingen” van het Registratieaddendum.
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2.2.2

Aangepaste beschrijving van Uitzondering parallelliteit Radiotherapie (issue
1576)

Alle bestralingen die deel uitmaken van het behandelplan vallen binnen één subtraject. Als gedurende
de looptijd van dit subtraject sprake is van een recidief of metastaseringen van de te behandelen
tumor, moet een nieuw behandelplan opgesteld worden. Dit is reden om het subtraject af te sluiten en
voor de bestralingen die bij het volgende behandelplan horen een nieuw subtraject te openen.
2.2.3

Verzamelpunt aanpassingen Registratieregels (issue 1581)

(RR, RA)

In het document Registratieregels is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er is een aantal tekstuele
verbeteringen aangebracht en er heeft een verdere overeenstemming plaatsgevonden met de
Specialismespecifieke Toelichtingen en de NZa Nadere Regels.
Al deze wijzigingen zijn nader gespecificeerd in de bijlage van het document Registratieregels. Deze
wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de Algemene toelichting op de Registratieregels. In de bijlage van
de Algemene toelichting op de Registratieregels zijn deze wijzigingen nader beschreven.
Voor zowel de registratie rondom stamceltransplantaties als voor de medicinale oncologische
behandelingen geldt een aantal regels welke strikt opgevolgd dienen te worden voor het correct
afsluiten van subtrajecten. Deze regels zijn nader beschreven in de Toelichting Registratieregels
Stamceltransplantatie en de Toelichting Registratieregels Medicinale oncologische behandeling.
2.2.4

Verzamelpunt aanpassingen Specialismespecifieke Toelichtingen (issue 1582)

In een beperkt aantal Specialismespecifieke Toelichtingen zijn wijzigingen aangebracht. Bij cardiologie
is een regel over het sluiten van klinische vervolg subtrajecten verwijderd. Deze was per abuis
opgenomen in een vorige versie. Verder betreft het minimale aanpassingen ter verduidelijking.
2.2.5

Verzamelpunt aanpassingen Diagnose Combinatie Tabel (issue 1583)

(DCT)

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Diagnose Combinatie Tabel. Deze wijzigingen zijn
doorgevoerd voor verdere optimalisering van de tabel.
De meeste wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van een effect van de vaste looptijden van
subtrajecten. De vaste looptijden van de vervolg subtrajecten staan soms ten onrechte parallelliteit (bij
zorg die serieel wordt geleverd) in de weg. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen en ZN is
hiervoor een aantal diagnosecombinaties komen te vervallen.
In de Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel zijn alle wijzigingen per specialisme beschreven.
2.2.6

Combinaties verwijderen uit Diagnose Combinatie Tabel (issue 1584)

(DCT)

Combinaties F21-V21 en F21-V41 zijn verwijderd uit de Diagnose Combinatie Tabel. Als gedurende
de looptijd van een zorgtraject met diagnose F21 (Gespecialiseerde technieken) een zwangerschap
ontstaat, moet daarvoor een apart zorgtraject geopend kunnen worden. Dit is mogelijk gemaakt door
de diagnosen V41 (Begeleiding graviditeit in de tweede lijn) en V21 (Abortus, EUG, hyperemesis
gravidarum, mola en andere pathologie behorende bij de eerste 16 weken graviditeit) te verwijderen
uit de tabel.
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Dit punt is meegenomen in issue 1583 (paragraaf 2.2.5).
2.2.7

Uitbreiding Lijst Limitatieve Machtigingen (issue 1604)

(ACT, ZA, LLM)

Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een aanpassing plaatsgevonden op de
Limitatieve Lijst Machtigingen. In dit kader is in overleg met het CVZ ook een aantal wijzigingen in de
aanspraak op zorgactiviteitenniveau doorgevoerd.
2.2.8

ZP-groep 990061: Naamgeving zorgproduct H1 en H4 omgewisseld (issue 1671)

(ZPT)

De naamgeving van de zorgproducten 001 en 004 is gewijzigd in:
ZP 001 is H1 - hyperthermie diep/regionaal
ZP 004 is H2 - hyperthermie oppervlakkig
2.2.9

Correctie ABA voor revalidatiegeneeskunde (issue 1713)

(ABA)

Voorafgaand aan de uitlevering van release RZ12c is een nieuwe versie van de Afleiding Behandelas
Tabel (ABA) uitgeleverd waarin een correctie is opgenomen voor dermatologie en longgeneeskunde.
Een dergelijk probleem bleek ook te bestaan voor revalidatiegeneeskunde. Dit probleem is opgelost
door één regel te verwijderen en vier regels aan te passen.
Deze aanpassing is nader omschreven in de ABA toelichting.
2.2.10

Toevoegen en verwijderen diagnose-zorgactiviteit combinaties op de Limitatieve
Lijst Machtigingen (issue 1810)

(LLM)

Op verzoek van ZN is een aantal diagnose-zorgactiviteit combinaties uit de Limitatieve Lijst
Machtigingen (LLM) gehaald, dan wel erin opgenomen.
Uit de LLM gehaald:
Diagnose 215 met zorgactiviteit 039053
Diagnose 215 met zorgactiviteit 039054
Diagnose 215 met zorgactiviteit 039055
Nieuw in de LLM:
Diagnose 225 met zorgactiviteit 039053
Diagnose 224 met zorgactiviteit 039054
Diagnose 224 met zorgactiviteit 039055
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2.2.11

Aanpassing sluitregels voor uitzondering medicinale oncologische behandelingen
(issue 1820)

(RR, RA)

De sluitregels voor de uitzondering medicinale oncologische behandelingen is op een tweetal punten
teruggedraaid naar de RZ12a-situatie:
Een behandeldag bij de behandeling per injectie of injectie van acute leukemie is niet langer
gedefinieerd als “ klinische dag respectievelijk dagverpleging in combinatie met
verstrekkingscode”. De toevoeging “in combinatie met verstrekkingcode” is verwijderd.
In het registratieaddendum wordt in de pseudocode van de niet klinische medicinale oncologische
behandelingen (punten C en D), geen ZPK 1 of ZPK2 meer uitgevraagd.

2.3
2.3.1

Wijzigingen uit intakeprocedure en regulier onderhoud:
productstructuur
ZP-groep 020109: ZA 036201 verwijderen uit beslisregel 110371 (issue 1492)

Zorgactiviteit 036201 (Transurethraal verwijderen van een of meer corpora aliena) kon niet leiden tot
zorgproduct 65 en 66 omdat deze zorgactiviteit niet wordt uitgevraagd bij het knooppunt
intensieve/invasieve therapie. Zorgactiviteit 036201 gaat niet mee de intensief/invasief-tak in omdat de
zorgactiviteit niet tot de standaard intensief/invasief behoort. De uitvraging bij groep 8 kan derhalve
niet volledig worden uitgevoerd.
Dat er toch trajecten met deze zorgactiviteit in zorgproduct 65 en 66 landen, komt waarschijnlijk omdat
deze trajecten op basis van een andere intensief/invasieve zorgactiviteit zijn meegelift.
Er moet wel degelijk een aanpassing in de boom plaatsvinden om alle zorgactiviteiten 036201 te laten
landen in de zorgproducten 65 en 66.
Om dit te realiseren is zorgactiviteit 036201 toegevoegd aan het knooppunt intensief/invasief en laten
staan in knooppunt “Operatie endoscopisch”. Hierdoor leiden trajecten met zorgactiviteit 036201 naar
zorgproducten 020109065 “Operatie endoscopisch zonder verpleegdag” en 020109066 “Operatie
endoscopisch met verpleegdag”.
2.3.2

ZP-groep 020109 en 020110: toevoegen ZA‟s om uitvalproducten te voorkomen
(issue 1605)

Toevoegen van zorgactiviteiten aan boom 020109 en 020110 om uitvalproduct 020109052 en
020110020 te voorkomen. Na knooppunt “Intensieve/invasieve therapie” werden de volgende
zorgactiviteiten niet meer uitgevraagd: 036495, 036085, 036223, 036198, 036222. Dit leidde tot
uitvalproduct 020109052. Hetzelfde geldt voor beslisboom 020110 met uitvalproduct 020110020.
De zorgactiviteiten 036495 (in beide bomen aangepast), 036085 (alleen in 020110) en 036223 (in
beide bomen) zijn al aangepast in issue 1656. De zorgactiviteiten 036198 (M) en 036222 (M) zijn in dit
issuenummer verwerkt en toegevoegd aan beide bomen. Aanvullend is ook de nieuwe zorgactiviteit
036529 “Transurethrale coagulatie prostaat.” verwerkt (alleen in 020109).
2.3.3

ZP-groep 020110: Wijzigen afleiding naar zorgproduct 78 (issue 1565)

In zorgproductgroep 020110 was de afleiding naar zorgproduct 78 niet correct. Abusievelijk was dit
dezelfde uitvraag als naar zorgproduct 74. Dit is aangepast.
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2.3.4

ZP-groep 028899: Uitvalreductie door ZA‟s typerend te maken voor operatieve
zorgproducten (issue 1643)

Ten behoeve van uitvalreductie zijn de zorgactiviteiten die hieronder worden genoemd typerend
gemaakt in de afleiding naar operatieve zorgproducten.
Zorgactiviteitcode

Omschrijving

Leidt af naar

035430

Pancreatico-duodenectomie volgens Whipple.

zorgproduct 28899024

035422

Laparoscopische pancreas extirpatie (zie 035421 voor open
procedure).

zorgproduct 28899024

035496

Pancreas operatie, open procedure (zie 035497 voor laparoscopisch).

zorgproduct 28899024

035301

Endoscopische heropenen van de galwegen, eventueel papilla
vateriplastiek (zie 035300 voor open procedure).

zorgproduct 28899024

035320

Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of
niet met cholecystectomie, open procedure (zie 035321 voor
endoscopisch).

zorgproduct 28899024

035321

Endoscopisch primair openen van de galwegen met bilidigestieve
anastomose al of niet met cholecystectomie (zie 035320 voor open
procedure).

zorgproduct 28899024

035322

Heropenen van de galwegen met bilidigestieve anastomose.

zorgproduct 28899024

035323

Hepatico-jejunostomie.

zorgproduct 28899024

035351

Cholecystectomie inclusief choledochotomie, open procedure (zie
035356 voor endoscopisch).

zorgproduct 28899024

035356

Endoscopische cholecystectomie inclusief choledochotomie (zie
035351 voor open procedure).

zorgproduct 28899024

035340

Galblaas drainage, open procedure (zie 035342 voor endoscopisch).

zorgproduct 28899024

035342

Endoscopische galblaas drainage (zie 035340 voor open procedure).

zorgproduct 28899024

035350

Cholecystectomie.

zorgproduct 28899024

035352

Cholecystectomie plus appendectomie, open procedure (zie 035357
voor endoscopisch).

zorgproduct 28899024

035355

Cholecystectomie per laparoscoop, inclusief eventueel peroperatief te
verrichten cholangiogram.

zorgproduct 28899024

035357

Endoscopische cholecystectomie plus appendectomie (zie 035352 voor
open procedure).

van uitval (28899029) 28899024

035421

Pancreas extirpatie, open procedure (zie 035422 voor laparoscopisch).

zorgproducten 28899025, 28899026
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Zorgactiviteitcode

Omschrijving

Leidt af naar

035497

Laparoscopische pancreas operatie (zie 035496 voor open procedure).

zorgproducten 28899025, 28899026

035300

Heropenen van de galwegen, eventueel papilla vateriplastiek, open
procedure (zie 035301 voor endoscopisch).

zorgproducten 28899025, 28899026

2.3.5

ZP-groep 029099: Correctie zorgproducten “Met begeleiding radiotherapie / perioperatieve zorg” (issue 1672)

(ZA)

Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd in zorgproductgroep 029099.
1. In de knoop “Met begeleiding radiotherapie / peri-operatieve zorg” is een wijziging
aangebracht zodat duidelijk wordt of de longarts begeleidt bij radiotherapie of peri-operatieve
zorg geeft. Dit ongeacht of de longarts medebehandelaar of hoofdbehandelaar is;
medebehandeling is uit de groep ”Begeleiding radiotherapie/ Peri-operatieve zorg”
verwijderd. De te leveren peri-operatieve zorg kan wel goed worden onderscheiden met
zorgactiviteit 039693.
2. Na de invoering van DOT kon begeleiding radiotherapie niet goed worden geregistreerd. Voor
begeleiding radiotherapie is een passende zorgactiviteit aangemaakt, te weten:
039897 Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met radiotherapie.

Deze zorgactiviteit is bepalend in de afleiding.
2.3.6

ZP-groep 029099: ZA 039679 laten afleiden tot een declarabel product (issue
1744)

Bij de diagnose longbespreking wordt de zorgactiviteit 039679 (Teambespreking) vastgelegd. Echter,
deze trajecten vielen uit omdat het knooppunt specifiek om een consult (ZPK1) vroeg. Bij een
longbespreking (teambespreking) is er geen contact met de patiënt.
In zorgproductgroep 029099 is zorgactiviteit 039679 toegevoegd aan de uitvraag in het knooppunt
“Met consult” om af te leiden naar zorgproduct 29099073 “Longbespreking zonder OK”.
2.3.7

ZP-groep 039899: ZA‟s voor begeleiding bij en verstrekking van chemotherapie
voor niet-oncologische diagnosen uit de standaarduitval verwijderen (issue
1446a)

Registratie van de volgende zorgactiviteiten leidde tot standaarduitval in deze zorgproductgroep:
039894

039144

Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie, alle
toedieningsvormen excl. intraveneuze of intrathecale toediening (zie 039144), bij nietoncologische diagnosen
Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij niet-oncologische
diagnosen
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In deze release zijn bovengenoemde zorgactiviteiten uit de standaarduitval verwijderd om af te leiden
naar een passend zorgproduct. In een latere release wordt de verdere uitwerking van dit
wijzigingsverzoek (1446) opgepakt.
2.3.8

ZP-groep 039999: ZA‟s voor chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen uit
de standaarduitval verwijderen (issue 1481a)

Wijzigingsverzoek 1481 wordt in deze release deels gehonoreerd (1481a).
De volgende zorgactiviteiten zijn uit de standaarduitval verwijderd:
039894
Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen
exclusief per infuus of per injectie, bij niet-oncologische diagnosen.
039144
Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen.
039145
Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie.
De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek wordt opgepakt in een latere release.
2.3.9

ZP-groep 049999: Therapeutische laparoscopie producttyperend maken (issue
1755)

Zorgactiviteit 035588 (Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering
intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen
of kleine bekken) is toegevoegd aan de knooppunten “Oper maagverkleinend” en “Oper
maagverkleinend endoscopisch” zodat trajecten voor het verwijderen van een maagband niet meer in
de uitval terecht komen. Trajecten met deze zorgactiviteit leiden in zorgproductgroep 049999 nu af
naar een van de volgende zorgproducten:
49999013 Oper maagverkleinend endoscopisch zonder VPLD
49999014 Oper maagverkleinend endoscopisch met VPLD
2.3.10

ZP-groep 099799: Meerdere ZA‟s toevoegen aan de afleiding (issue 1661)

In zorgproductgroep 099799 werden zorgactiviteiten van huidtransplantaties niet uitgevraagd en deze
leidden onterecht tot uitval, terwijl deze operaties wel degelijk worden uitgevoerd. Dit
wijzigingsverzoek betrof een aanvraag voor een nieuw zorgproduct. Echter, de volumes waren te laag
om een nieuw zorgproduct te rechtvaardigen. Er is dan ook geen nieuw zorgproduct aangemaakt, wel
is het mogelijk gemaakt om af te leiden naar zorgproduct 099799003 “Veneuze thrombectomie/
embolectomie/ oper bloedvat/ huid overig” op basis van onderstaande zorgactiviteiten.
Zorgactiviteitcode

Omschrijving

038853

(Poli-)klinische behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal
phlegmone, hand- en voetphlegome, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage),
perianaal abces en peritonsillair

038912

Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich
bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.

038942

© DBC-Onderhoud

Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan

14 │ 38

Gebruikersdocument uitlevering deel 1 │ v20120329

Zorgactiviteitcode

Omschrijving
locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).

039000

Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het
lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied

039001

Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak
in een functioneel gebied.

039011

Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.

039012

Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect
gesteelde transpositie van huid.

039014

Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie
van huid.

039028

Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.

039030

Transplantatie van derma en/of vet.

039033

Transpositie van derma en/of vet

038909

Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh‟s chirurgie

038998

Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het
lichaamsoppervlak.

038999

Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het
lichaamsoppervlak.

039013

Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde
transpositie van huid.

2.3.11

ZP-groep 099799: Operatieve ingrepen varices bij meerdere diagnoses (issue
1625)

De operatieve ingrepen die vallen onder de diagnose varices worden ook uitgevoerd bij andere
diagnoses. De ingrepen worden regelmatig bij diagnose Ulcus Cruris (zorgproductgroep 129999)
uitgevoerd en incidenteel bij andere diagnosen.
Het gaat om de operatieve ingrepen varices:
Groep 2- Varices operaties zwaar
Groep 3- Varices operaties middel
De uitvraging is aangepast, zodat deze operatieve ingrepen ook bij andere diagnoses worden
uitgevraagd en deze afleiden naar een declarabel zorgproduct.
2.3.12

ZP-groep 109799: ZA 032041 uit een knooppunt verwijderen om uitval te
voorkomen (issue 1484a)

De aanvraag betreft registratie mogelijk maken van een operatieve ingreep in zorgproductgroep
109799 bij diagnose 31 allergie. Registratie van zorgactiviteit 032041 (Conchotomie, christotomie,
spinectomie, concha-luxatie of concha infractie) leidde tot uitval.
Zorgactiviteit 032041 is uit het knooppunt Intensieve/ invasieve therapie verwijderd zodat deze niet tot
uitval leidt, maar in een ander – bij de rest van het profiel passend – zorgproduct kan landen.
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De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek wordt opgepakt in de eerstvolgende beleidsrijke
release RZ13a.
2.3.13

ZP-groep 109999: ZA‟s immunotherapie uit de standaarduitval verwijderen
(issue 1777)

In zorgproductgroep 109999 zat het geven van immunotherapie in de standaarduitval. Door de
zorgactiviteiten met betrekking tot immunotherapie voor deze zorgproductgroep uit de standaarduitval
te verwijderen zullen trajecten ermee niet meer uitvallen maar afleiden naar een passend zorgproduct.
Het gaat om de volgende zorgactiviteiten:
039896
Begeleiding tijdens de behandeling met immunotherapie, alle toedieningsvormen
exclusief per infuus of per injectie.
039146
Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie.
2.3.14

ZP-groep 119499: Uitval voorkomen bij registratie van botuline injecties (issue
1624)

De registratie van zorgactiviteit 039446 - Injectie botulinetoxine leidde tot uitval in zorgproductgroep
119499. Deze behandeling komt steeds vaker voor bij fissura ani. Om deze zorgactiviteit te laten
afleiden naar een declarabel product, is deze toegevoegd aan de uitvraging bij het knooppunt
“Operatie anus/abces / gezwel”.
2.3.15

ZP-groep 119599: Toevoegen twee ZA‟s aan knooppunt (issue 1263)

Vervangen van alleen de generator exclusief elektroden leidde in combinatie met diagnose 2705 tot
uitval. Het verzoek was om een aantal typerende verrichtingen bij de diagnosen in deze
zorgproductgroep (acute buik, appendicitis) in de afleiding te betrekken om uitval te voorkomen. Na
analyse is besloten twee zorgactiviteiten toe te voegen aan de uitvraag bij het knooppunt “operaties
zeer zwaar”. Het betreft:
Zorgactiviteit 035024
Zorgactiviteit 034798
2.3.16

Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of
tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure
Enterestomie, open procedure

ZP-groep 119599: ZA 035027 typerend maken voor product 12 (issue 1571)

In zorgproductgroep 119599 leidde registratie van de zorgactiviteiten 035027 (lapar. rectum extirpatie
inclusief anus praeternaturalis aanleggen) en 035026 (Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus
praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).) onterecht tot uitval. Deze
zorgactiviteiten zijn niet helemaal passend bij de diagnosen in deze zorgproductgroep maar binnen de
typeringslijst van de heelkunde is geen volledig passende diagnosecode om te registreren.
Zorgactiviteiten 035026 en 035027 zijn typerend gemaakt voor product 12 Operatie zeer zwaar.
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2.3.17

ZP-groep 119899: ZA‟s 039144 en 039894 uit de standaarduitval verwijderen
(issue 1724)

Voor M. Crohn (diagnose 601 MDL) in zorgproductgroep 119899 geldt dat ook de volgende twee
zorgactiviteiten uit de standaarduitval gehaald hadden moeten worden:
039144
Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische
diagnosen.039894 Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle
toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie, bij niet-oncologische diagnosen.
Deze twee zorgactiviteiten zijn uit de standaarduitval verwijderd en leiden nu af naar een passend
zorgproduct.
2.3.18

ZP-groep 131999: ZA‟s voor chemo-immunotherapie bij niet-oncologische
diagnosen uit de standaarduitval verwijderen (issue 1459a)

Het wijzigingsverzoek is deels (1459a) uitgewerkt in deze release, namelijk door twee zorgactiviteiten
uit de standaarduitval te verwijderen. De aanwezigheid van onderstaande zorgactiviteiten in een
profiel leidt niet meer tot uitval:
039895
Begeleiding tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle
toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie.
039145
Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie.
Daarnaast is diagnose 313_722 TTP (excl. HUS) toegevoegd aan het knooppunt “Interne diagnosen
systeemziekten”, zodat deze diagnose tot de juiste producten zal afleiden.
De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek vindt plaats in een latere release.
2.3.19

ZP-groep 131999: ZA 038264 naar het juiste product leiden (issue 1552)

In zorgproductgroep 131999 leidde zorgactiviteit 038264 (Prothese implantatie distale ulna- of
radiuskop) naar een product Operatie hand/handwortel. Dit is gezien de genoemde lokalisatie in
zorgactiviteit 038264 niet correct. Zorgactiviteit 038264 moet leiden naar het reeds bestaande
zorgproduct 220/221 Implantatie elleboog- / polsprothese bij artrose.
De volgende aanpassing is gedaan in zorgproductgroep 131999:
Zorgactiviteit 038264 is verwijderd uit groep 15.10
Zorgactiviteit 038264 is toegevoegd aan groep 15.7
2.3.20

ZP-groep 131999: ZA 038319 toevoegen bij diagnose 2030 (issue 1773)

Zorgactiviteit 038319 (Osteotomie van phalanx of os metacarpale met distractie) leidde in combinatie
met diagnose 2030 tot uitval in zorgproductgroep 131999.
De zorgactiviteit is aan de groep overige operaties bewegingsstelsel (groep 16.1 = categorie zwaar)
toegevoegd. Hierdoor komen alle trajecten met deze zorgactiviteit in zorgproduct 131999100 “Oper
bot / weke delen overig zwaar met VPLD” terecht.
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2.3.21

ZP-groep 131999: ZA 038857 indelen bij behandelklasse 131999035 (issue
1633)

Zorgactiviteit 038857 Operatieve A1 pulley release leidde in zorgproductgroep 131999 niet tot een
declarabel product. Het traject landde in uitvalproduct 131999049.
De zorgactiviteit is toegevoegd aan behandelklasse 131999035 om typerend te zijn en af te leiden
naar zorgproduct 131999256: Operatie pols/hand middel.
2.3.22

ZP-groep 131999: Uitvalreductie bij diagnose “Te verwijderen
osteosynthesemateriaal”(issue 1658)

Voor onderstaande diagnosen zijn alleen operatieve producten aangemaakt:
Heelkunde (0303):
0292
Verwijderen osteosynthese mat
Orthopedie (0305):
4104
Te verwijderen osteosynthesemateriaal wervelkolom
4105
Te verwijderen overig osteosynthesemateriaal (exclusief wervelkolom)
Neurochirurgie (0308):
2830
Te verwijderen osteosynthesemateriaal wervelkolom
Bij deze diagnosen kunnen ook conservatieve trajecten voorkomen. Deze leidden tot uitval. De
uitvraging is aangepast zodat de conservatieve trajecten nu afleiden naar een bestaand licht ambulant
product 131999228 “Overige diagnosen licht ambulant”.
2.3.23

ZP-groep 131999: ZA 039894 verwijderen uit de standaarduitval (issue 1663)

Zorgactiviteit 039894 (Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen
exclusief per infuus of per injectie, bij niet-oncologische diagnosen) (nieuw per 1 januari 2012), was
onderdeel van standaarduitval. De zorgactiviteit leidde daardoor tot uitval bij de behandeling van
inflammatoire aandoeningen (R.A., polyarthritis, Bechterew) in zorgproductgroep 131999, waarvoor de
code juist bedoeld is.
Om uitval te voorkomen, is de zorgactiviteit 039894 binnen zorgproductgroep 131999 verwijderd uit de
cluster standaarduitval.
2.3.24

ZP-groep 131999: Artrolyse moet naar een declarabel product kunnen afleiden
(issue 1743)

De zorgactiviteiten 038362 (Artrolyse polsgewricht) en 038363 (Artrolyse handgewricht) leidden
onterecht tot uitval bij de specialismen Orthopedie en Heelkunde. Beide zorgactiviteiten zijn
toegevoegd aan de uitvraag in het knooppunt “Oper pols/ hand (zeer) zwaar” om af te leiden naar
zorgproduct 131999247 “Oper pols / hand (zeer) zwaar”.
2.3.25

ZP-groep 140301: Uitvalreductie bij diagnose 435 (issue 1540)

De volgende zorgactiviteiten voor revisie shunts leidden bij diagnose 435 (Heelkunde, Shuntchirurgie
en revisie ten behoeve van nierlijden) onterecht tot uitval:
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033700
Revisie inwendige arterioveneuze shunt, endovasculair (zie 033701 voor open
procedure).
033701
Revisie inwendige arterioveneuze shunt, open procedure (zie 033700 voor
endovasculair).
033702
Revisie intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale
dialyse (CAPD), open procedure (zie 033703 voor laparoscopisch).
033703
Revisie intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale
dialyse, laparoscopisch (CAPD, zie 033702 voor open procedure).
Om deze zorgactiviteiten te laten afleiden naar een declarabel product, is gekozen voor het volgende:
Zorgactiviteiten 033700 en 033701 (beide klasse H=zwaar) zijn toegevoegd aan groep 10.1
(zorgproduct 38/39)
Zorgactiviteiten 033702 en 033703 zijn toegevoegd aan groep 10.3 (zorgproduct 56/57)
2.3.26

ZP-groep 140301: ZA‟s revisie shunts laten afleiden tot een declarabel product
(issue 1620)

Dit wijzigingsverzoek is gelijk aan issue 1540 (zie paragraaf 2.3.25).
In zorgproductgroep 140301 leidden onderstaande zorgactiviteiten niet tot een declarabel product:
033700
033701
033702
033703

Revisie inwendige arterioveneuze shunt, endovasculair (zie 033701 voor open
procedure).
Revisie inwendige arterioveneuze shunt, open procedure (zie 033700 voor
endovasculair).
Revisie intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale
dialyse (CAPD), open procedure (zie 033703 voor laparoscopisch).
Revisie intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale
dialyse, laparoscopisch (CAPD, zie 033702 voor open procedure).

De volgende aanpassing is doorgevoerd:
Zorgactiviteiten 033700 en 033701 zijn toegevoegd aan groep 10.1 - zorgproduct 38/39
Zorgactiviteiten 033702 en 033703 zijn toegevoegd aan groep 10.3 - zorgproduct 56/57

2.3.27

ZP-groep 140301: Continue glucose monitoring (issue 1689)

(ZA)

Op basis van input vanuit de werkgroep ziekenhuisverplaatste zorg kan de per 1 januari 2012
opgenomen begeleidingscode bij continue glucosemonitoring (zorgactiviteitcode 039575) vervallen.
Het volstaat om de zorgactiviteitcode voor het bij de continue glucosemonitoring gebruikte device
(zorgactiviteitcode 190351) voor de labeling op te nemen binnen de profielen van de diabeteszorgproducten.
Daarmee kan code 190351 als kostendrager en profielcomponent voor onderhandeling in het Bsegment dienen. De begeleidingscode 039575 heeft als zodanig in dat verband geen toegevoegde
waarde.
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Concreet zijn twee wijzigingen doorgevoerd:
Beëindigen van zorgactiviteit 039575 per 20120430
Mogelijk maken dat zorgactiviteit 190351 voor interne geneeskunde en kindergeneeskunde in
040201 en 990016 als profielcomponent kan landen.
2.3.28

ZP-groep 149399: ZA 037441 toevoegen aan diagnose G23 (issue 1289)

Zorgactiviteit 037441 (aanspraakcode 2604, en kostprijsklasse H) plaatsen in een passend product.
In groep 0c (Ontstekingsprocessen vrouwelijke organen in bekken) wordt diagnose G23 uitgevraagd.
Een passende plek zou in groep 2c zijn op basis van de kostprijsklasse. Echter, de zorgactiviteit
wordt in groep 1c geplaatst aangezien hier ook zorgactiviteiten in zitten met kostprijsklasse M en de
gynaecologen deze operatie als een niet zware operatie beschouwen.
2.3.29

ZP-groep 149399: ZA 035585 typerend maken bij diagnose G17 (issue 1609)

Zorgactiviteit 035585 (Laparoscopische behandeling endometriosis, cyste punctie) leidde in
combinatie met het specialisme Gynaecologie en diagnose G17 (Endometriose) tot uitval (zorgproduct
149399054).
Om zorgactiviteit 035585 in combinatie met diagnose G17 tot een declarabel zorgproduct te laten
afleiden, is 035585 als typerend aangemerkt bij het specialisme Gynaecologie, diagnose G17 en
toegevoegd aan groep 3d binnen zorgproductgroep 149399.
2.3.30

ZP-groep 149599: ZA 036038 uitvragen bij diagnose congenitale nierpathologie
(issue 1525)

Bij urologie leidde diagnose 19 (congenitale nierpathologie) in combinatie met zorgactiviteit 036038
(Nephrectomie na operatieve ingreep aan dezelfde nier, open procedure) tot uitvalproduct 149599018
omdat de verrichting niet uitgevraagd werd in het knooppunt “Open operaties”.
Deze zou niet tot uitval moeten leiden, maar tot product 10 of 11 in dezelfde boom. Zorgactiviteit
036038 is derhalve toegevoegd aan het knooppunt “Open operaties”. Ook is zorgactiviteit 036039
toegevoegd aan de uitvraag in groep 4 om af te leiden naar product 6, gezien de inhoudelijke
overeenkomsten met zorgactiviteit 036038.
2.3.31

ZP-groep 149599: ZA‟s voor chemo-/chemo-immunotherapie bij nietoncologische diagnosen uit de standaarduitval verwijderen (issue 1585a)

De volgende zorgactiviteiten zijn uit de standaarduitval verwijderd:
039894

Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie, alle
toedieningsvormen excl. intraveneuze of intrathecale toediening (zie 039144), bij nietoncologische diagnosen.
039895
Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle
toedieningsvormen excl. intraveneuze of intrathecale toediening (zie 039145).
039144
Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische
diagnosen.039145 Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie.
De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek wordt in een latere release opgepakt.
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2.3.32

ZP-groepen 149599 en 149899: ZA‟s 035588 en 035584 toevoegen aan
knooppunt (issue 1697)

De zorgactiviteit zou moeten terugkomen in de laparoscopieknopen in alle zorgproductgroepen waar
laparoscopie voorkomt, met name in zorgproductgroep 149599, 149899 en 149999.
Zorgactiviteit 035588 Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering
intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen
of kleine bekken werd wel uitgevraagd in de eerste knoop invasief, maar niet later in de knoop
laparoscopische operatie, althans niet in zorgproductgroep 149599.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
Zorgproductgroep

Zorgactiviteit 035588

Zorgactiviteit 035584

149599

Toegevoegd in groep 4

Toegevoegd in groep 4

149899

Toegevoegd in groep 4

Stond al in groep 4

2.3.33

ZP-groep 149999: Bestaande ZA‟s opnemen om uitval te reduceren (issue
1493)

Vier bestaande zorgactiviteiten leidden niet af tot een declarabel product omdat ze niet waren
toegevoegd aan de uitvraag. Het gaat om de volgende zorgactiviteiten die nu zijn opgenomen in
zorgproductgroep 149999:
037381
037382
037386

Abdominale sacropexie, open procedure, inclusief voor- en/of achterwandplastiek.
Abdominale sacropexie, open procedure, exclusief voor- en/of achterwandplastiek.
Vaginale sacrospinale fixatie, exclusief voor- en/of achterwandplastiek.

Deze drie zijn ingedeeld in klasse H (= zwaar) en zijn derhalve toegevoegd aan groep 10b (oper
prolaps zwaar)
037383

Laparoscopische sacropexie, inclusief voor- en/of achterwandplastiek.

Deze zorgactiviteit valt onder klasse Z (zeer zwaar) en staat in groep 10a (oper prolaps zeer zwaar).
Twee zorgactiviteiten zijn in de eerdere release RZ12b opgenomen bij de groep Operatie prolaps zeer
zwaar:
037384
037385
2.3.34

Laparoscopische sacropexie, exclusief voor- en/of achterwandplastiek.
Vaginale sacrospinale fixatie, inclusief voor- en/of achterwandplastiek.

ZP-groep 149999: Diagnose 98 en ZA 039172 leidden tot uitval (issue 1522)

Diagnose 98 in combinatie met zorgactiviteit 039172 (ureterorenoscopie) leidde bij urologie tot uitval.
Zorgactiviteit 039172 is toegevoegd bij operatie endoscopisch en leidt nu tot de zorgproducten
149999016, 149999026 en 149999054. Daarnaast is zorgactiviteit 039172 toegevoegd bij operatie
middel en leidt nu tot de zorgproducten 149999077 en 149999079.
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2.3.35

ZP-groep 149999: Neuromodulatie mogelijk maken bij meerdere diagnoses
urologie (issue 1637)

Bij diagnoses 33 (a(hypo)contractiele blaas), 37 (neurogene blaas), 38 (dysfunctional voiding) en 82
(interstitiele cystitis) moeten de zorgactiviteiten 036262, 036260, 190311 en 036263 mogelijk zijn. De
neuromodulatie behandeling wordt namelijk bij meerdere diagnosen uitgevoerd. Dit leidde tot
uitvalproduct 149999015.
Dit is als volgt opgelost:
Groep 6 - waar de zorgactiviteiten 036262, 036260, 190311 en 036263 onder vallen - wordt in een
apart knooppunt uitgevraagd onder “LUTS” op eenzelfde manier als bij “incontinentie”.
2.3.36

ZP-groep 179799: ZA‟s voor chemotherapie uit standaarduitval verwijderen
(issue 1456a)

In deze zorgproductgroep kan bij de diagnose mastocytose chemo- dan wel immunotherapie
voorkomen. Daarom zijn onderstaande zorgactiviteiten uit de standaarduitval gehaald.
Zorgactiviteitcode

Omschrijving

039891

Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief
per infuus of per injectie (zie 039141), bij niet-gemetastaseerde tumoren.

039892

Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief
per infuus of per injectie, bij gemetastaseerde tumoren.

039893

Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief
per infuus of per injectie, bij acute leukemie.

039894

Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief
per infuus of per injectie, bij niet-oncologische diagnosen.

039895

Begeleiding tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle toedieningsvormen
exclusief per infuus of per injectie.

039896

Begeleiding tijdens de behandeling met immunotherapie, alle toedieningsvormen
exclusief per infuus of per injectie.

039922

Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij niet
gemetastaseerde tumoren.

039923

Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij
gemetastaseerde tumoren.
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Zorgactiviteitcode

Omschrijving

039928

Begeleiding van oncologie patiënten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder
chemo- en/of hormoontherapie.

039141

Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren.

039142

Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren.

039143

Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij acute leukemie.

039144

Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen.

039145

Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie.

039146

Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie.

Hiermee is de aanvraag deels gehonoreerd in RZ12c. De aanwezigheid van bovenstaande
zorgactiviteiten in een profiel leidt niet meer tot uitval. De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek
(1456) vindt plaats in een latere release.
2.3.37

ZP-groep 182199: Routine onderzoeken toevoegen aan uitvraag bij twee
knooppunten (issue 1678)

In zorgproductgroep 182199 was het bij twee knooppunten poli 3-4 / routineonderzoeken >2 niet
mogelijk om op basis van de routine-onderzoeken af te leiden naar de producten 019/029. Dit is
aangepast.
2.3.38

ZP-groep 191301 en 199299: Toevoegen bestaande ZA 031041 (issue 1530)

Zorgactiviteitcode 031041 (Verwijdering van een of meerdere corpora aliena, behandeling van een
combustio, erosie of etsing van hoornvlies of bindvlies) wordt vaak geregistreerd op de SEH in
combinatie met de volgende diagnoses:
0303.0290 – Corpus al, natuurlijke opening
0303.0291 – Corpus alienum perforerend
0303.0299 – Overige trauma / SEH diagnosen
Deze zorgactiviteit leidde in combinatie met deze diagnosen onterecht tot uitval. Om deze uitval te
reduceren is zorgactiviteit 031041 toegevoegd aan de volgende knooppunten:
Zorgproductgroep 191301 – knooppunt “verwijderen corpus alienum middel”
Zorgproductgroep 199299 – knooppunt “huid / weke delen”
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2.3.39

ZP-groep 192001: Uitvalreductie door ZA‟s voor prothesen aan een knooppunt
toe te voegen (issue 1539)

Het registreren van enkele zorgactiviteiten bij het verwijderen en herimplanteren van een prothese
leidde onterecht tot uitval (uitvalproduct 192001054). Dit is opgelost door de materiaalcodes voor een
aantal prothesen in de juiste behandelklasse op te nemen.
De volgende zorgactiviteitcodes zijn toegevoegd aan het knooppunt “Verwijderen en opnieuw
implanteren overige gewrichtsprothesen”:
190317
190322
190323
038365
038781

2.3.40

MTP-1 prothese
Handwortelprothese
Vingerprothese
Verwijderen prothese polsgewricht en reïmplantatie nieuwe prothese
Verwijderen prothese eerste metatarso-phalangeaal gewricht en
reïmplantatie nieuwe prothese

ZP-groep 199299: ZA 030100 uitvragen (issue 1739)

Zorgactiviteit 030100 Operatieve behandeling van acuut trauma capitis, extraduraal. blijkt niet te
worden uitgevraagd binnen zorgproductgroep 199299. Deze zorgactiviteit is wel passend voor de
diagnosen in deze groep (Trauma hoofd/aangezicht van KNO, chirurgie en neurochirurgie).
Om zorgactiviteit 030100 te laten afleiden naar een declarabel zorgproduct is de zorgactiviteit
toegevoegd aan het knooppunt “Oper aangezicht/keel (zeer) zwaar”.
2.3.41

ZP-groep 199299: Uitvalreductie door toevoegen ZA 038534 (issue 1549)

De volgende zorgactiviteit leidde bij diagnose 303 (Maligne neoplasmata schildklier, Heelkunde) en
diagnose 3020 (Femur overig, Orthopedie) onterecht tot uitval:
038534 Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur,
respectievelijk een supra- of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal
Dit is gecorrigeerd door de zorgactiviteit typerend te maken voor zorgproduct 199299043 “Operatie
heup / bekken intra-articulair zonder verpleegdag” of 199299044 “Operatie heup / bekken intraarticulair met verpleegdag”.
2.3.42

ZP-groep 199299: Onterechte uitval bij diagnose 3017 en 3018 (issue 1717)

In zorgproductgroep 199299 leidden onderstaande zorgactivtiteiten tot uitval indien deze geregistreerd
worden met diagnosen 3017 (fractuur bekken) en 3018 (fractuur acetabulum) van orthopedie.
038425
038426

Operatieve behandeling bekkenfractuur.
Operatieve behandeling van acetabulumfractuur, al of niet gecombineerd met
repositie heupluxatie.

Beide zorgactiviteiten zijn toegevoegd aan onderstaande knooppunten om af te leiden naar de
zorgproducten 199299043, 199299044, 199299053 en 199299054:
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Knooppunt Oper heup/bekken intra-articulair
Knooppunt Oper heup/bekken overig (zeer) zwaar
2.3.43

ZP-groep 199299: ZA 190020 verwijderen uit knooppunt “Met operatie” (issue
1704)

Zorgproduct 199299002 “Multitrauma zonder operatie” kon niet worden afgeleid.
Diagnose Multitrauma ISS >16 (diagnose 602) werd uitgevraagd in combinatie met zorgactiviteit
190020 (Behandeling multi-traumazorg ISS>=16). Vervolgens is dit gesplitst in een zorgproduct met
en zonder operatie. Zorgactiviteit 190020 viel echter in de behandelklasse intensief/invasief zeer
zwaar (standaardcluster), waardoor het subtraject altijd naar “met operatie” afleidde en nooit naar
“zonder operatie”. Als zorgactiviteit 190020 ontbrak. landde het traject in zorgproduct licht ambulant
(199299028).
Om dit op te lossen is zorgactiviteit 190020 verwijderd uit het knooppunt „Met operatie‟.
2.3.44

ZP-groep 972802: Trajecten met ZA 039439 uit de uitval verwijderen (issue
1758)

Trajecten met zorgactiviteit 039439 (Vervangen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa baclofen,
analgetica)) leidden tot uitval in zorgproductgroep 972802. Door deze zorgactiviteit toe te voegen aan
groep 97 leiden deze trajecten nu tot zorgproduct 972802015 “Implantatie baclofenpomp”.
2.3.45

ZP-groep 972802: ZA 030156 toevoegen aan cluster Verrichtingen in
zwaartegroep 3 (issue 1698)

Diagnose 0308_ 1125 (supratentoriele extra-axiale tumoren, convexiteit, resectie d.m.v. craniotomie)
leidde samen met zorgactiviteit 030156 (excisie supratentoriële hersentumor d.m.v. craniotomie) tot
uitval, terwijl dit een logische combinatie is.
Dit probleem is opgelost door zorgactiviteit 030156 toe te voegen aan de cluster Verrichtingen
zwaartegroep 3.
2.3.46

ZP-groep 972802: ZA 030184 laten afleiden tot een declarabel zorgproduct
(issue 1745)

In zorgproductgroep 972802 leidden trajecten met diagnose 1120 (infratentoriele intra-axiale tumoren,
behandeling dmv craniotomie) en zorgactiviteit 030184 (Operatieve behandeling hersentumor
infratentorieel) tot uitval. De diagnose 1120 werd al wel uitgevraagd in het cluster Diagnosen
hersenchirurgie zwaartegroep 3, maar de zorgactiviteit werd niet specifiek uitgevraagd.
Zorgactiviteit 030184 is toegevoegd aan de uitvraag om af te leiden naar een van de volgende
zorgproducten:
972802044 Hersenchirurgie zwaartegroep 3 zonder VPLD
972802045 Hersenchirurgie zwaartegroep 3 met VPLD
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2.3.47

ZP-groep 972802: Uitvalreductie door verplaatsen bestaande ZA‟s (issue 1685)

Vervangen van alleen de generator exclusief elektroden leidde in combinatie met diagnose 2705 tot
uitval. Dit kwam doordat expliciet om een materiaalcode werd gevraagd, terwijl deze niet wordt
geregistreerd.
Zorgactiviteit 039433 is verwijderd uit groep 9 (pompen en stimulatoren) en toegevoegd aan groep 58
(verwijderen of revisie epidurale (elektrode) neurostimulator.
Trajecten met zorgactiviteit 039433 waarbij wel een materiaalcode wordt geregistreerd, landen nog
steeds in het juiste zorgproduct op basis van de materiaalcode. Trajecten met zorgactiviteit 039433
zonder materiaalcode landen niet langer in de uitval, maar in een zorgproduct voor
verwijderen/revisie.
2.3.48

ZP-groep 979001: ZA‟s toevoegen aan knooppunt „Chirurgische behandeling
sternumcomplicatie‟ (issue 1705)

Twee zorgactiviteiten leidden in combinatie met diagnose 2280 in zorgproductgroep 979001 tot uitval:
038822
038824

Verwijderen van cerclages of K-draad uit een bot
Verwijderen plaat en schroeven uit een bot

Bij het verwijderen van fixatiemateriaal wordt na minimaal zes tot acht weken (na het sluiten van het
initiële traject) een nieuwe operatie gepland, waarbij het fixatiemateriaal wordt verwijderd. De operatie
wordt als apart traject met diagnose 2280 geregistreerd (refixatie sternum, verwijderen staaldraden).
De registratie van zorgactiviteiten 038822 en 038824 met diagnose 2280 leidden tot uitval. Door het
toevoegen van deze zorgactiviteiten aan de uitvraag bij het genoemde knooppunt ontstaat een
declarabel product voor deze operatie.
2.3.49

ZP-groep 990004: Uitvalreductie door twee ZA‟s aan knooppunt toe te voegen
(issue 1413)

In zorgproductgroep 990004 Plastische chirurgie leidden twee zorgactiviteiten tot uitval. Het gaat om
036850
036638

Reconstructie penis
Orchioectomie, scrotaal open

Beide zorgactiviteiten zijn toegevoegd aan het vijfde knooppunt, “Plastische verrichtingen” in deze
zorgproductgroep, en leiden nu af naar zorgproduct 990004018 Reconstructie vrije lap.
2.3.50

ZP-groep 990004: ZA 038382 toevoegen bij diagnose 382 (issue 1765)

Zorgactiviteit 038382 (Operatieve behandeling contractuur van dupuytren d.m.c. excisie van de fascia
palmaris en multipele transposities van huid (Z-plastieken)) leidde in zorgproductgroep 990004 tot
uitval bij diagnose 382. Deze zorgactiviteit is toegevoegd aan de uitvraag om af te leiden naar
zorgproduct 990004054 “Correctie gemiddeld”.
2.3.51

ZP-groep 990004: Vier ZA‟s met aanspraak toevoegen bij diagnose 341 (issue
1807)

In zorgproductgroep 990004 leidden deze vier zorgactiviteiten onterecht tot uitval:
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038860
038861
038859
038869

Hechten van een of twee strekpezen, per pees
Hechten van derde en volgende strekpezen, per pees
Strekpeesherstel secundair, per pees
Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren, open procedure (zie
038867 voor endoscopisch)

Alle vier de zorgactiviteiten zijn toegevoegd aan het knooppunt “Correctie klein” en leiden nu af naar
zorgproduct 990004063 “Correctie klein”.
2.3.52

ZP-groep 990004: ZA 038912 toevoegen bij diagnose 303 (issue 1764)

Zorgactiviteit 038912 (Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena e.d. (…)) leidde in
zorgproductgroep 990004 tot uitval bij diagnose 303 (extirpatie ganglion, cyste). Deze zorgactiviteit is
toegevoegd aan de uitvraag om af te leiden naar zorgproduct 990004063 “Correctie klein”.
2.3.53

ZP-groep 990016: Twee ZA‟s uit de standaarduitval verwijderen (issue 1806)

In zorgproductgroep 990016 zaten twee zorgactiviteiten in de standaarduitval, waardoor registratie
van deze zorgactiviteiten onterecht tot uitval leidde. Het gaat om:
039894
Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen
exclusief per infuus of per injectie, bij niet-oncologische diagnosen.
039144 Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen.
Deze zorgactiviteiten leiden nu tot een (bij profiel) passend zorgproduct.
2.3.54

ZP-groep 990022: CCL-ondergrens (issue 1567)

In zorgproductgroep 990022 was bij de uitvraag van groep 1f en 1g de CCL-ondergrens niet goed
ingevuld. De uitgevraagde zorgactiviteiten moeten aan een bepaalde ondergrens voldoen. In dit geval
moeten zorgactiviteiten 193203 en 193204 beide voldoen aan de ondergrens > twee uur. De
registratie is per vijf minuten dus beide activiteiten moeten minimaal 24 keer voorkomen. Voor de
andere activiteiten was deze ondergrens (frequentie) al goed ingevuld.
2.3.55

ZP-groep 990022: Correctie in knooppunt “Alle basismodulen” (issue 1740)

Een voorwaarde voor afleiding van een zorgproduct in deze zorgproductgroep is dat er aan alle negen
basismodulen voldaan wordt (8 bij diagnose astma). Door een fout in het knooppunt “Alle
basismodulen” werden al producten afgeleid op het moment dat slechts één basismodule aanwezig
was. Dit is gecorrigeerd.
2.3.56

ZP-groep 990027: Opheffen uitvraag ZA 190011 in de consultaire tak (issue
1606)

Binnen de zorgproductgroep revalidatie is zorgactiviteit 190011 gebruikt ten behoeve van de afleiding
naar zorgproducten. Dit was niet correct omdat dit een FB-parameter betreft. Het eerste polibezoek
wordt met zorgactiviteit 190012 vastgelegd en gebruikt voor de afleiding.
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2.3.57

ZP-groep 990029: Polibezoeken uitvragen (issue 1464)

Ervan uitgaande dat een psychiater alleen klinisch opgenomen patiënten ziet en polibezoeken
eigenlijk bij ggz horen, werden polibezoeken niet uitgevraagd in de boom van consultatieve
psychiatrie. Echter, psychiaters zien ook patiënten in ziekenhuizen op de SEH of poli. Omdat niet alle
ziekenhuizen een ggz-declaratiesysteem hebben, kunnen psychiaters deze polibezoeken declareren
via het ziekenhuissysteem.
Om de polibezoeken te kunnen registreren en declareren zijn de zorgactiviteiten 190011, 190012,
190013, 190015 en 190016 toegevoegd aan de uitvraag reguliere zorgproducten in 990029010,
990029011 en 990029012.
2.3.58

ZP-groep 990062: Gastro-enterologische stent uit de standaarduitval
verwijderen (issue 1789)

Registratie van zorgactiviteit 190340 (Plaatsen gastro-enterologische stent) leidde in
zorgproductgroep 990062 tot uitval. Dit is onterecht. Zorgactiviteit 190340 is toegevoegd aan de
uitvraag om af te leiden naar een van de volgende zorgproducten:
990062004 Inbrengen enkelvoudige stent
990062005 Inbrengen multipele stents
2.3.59

ZP-groep 990089: Uitvalreductie door toevoeging meerdere ZA‟s (issue 1619)

Een aantal zorgactiviteiten bij pijnbestrijding is voorzien van een WBMV label neurochirurgie. Hierdoor
worden ze in de topboom naar zorgproductgroep 972802 WBMV neurochirurgie afgeleid. Indien door
een anesthesist uitgevoerd, leidde de registratie hier tot uitval. Dit is onterecht, deze activiteiten voor
pijnbestrijding door een anesthesist zijn gebruikelijk en essentieel.
In het kader van uitvalreductie worden binnen zorgproductgroep 972802 de volgende zorgactiviteiten
producttyperend, indien uitgevoerd door een anesthesist:
030223
Aanbrengen van een externe liquordrain.
030421
Eenvoudige coagulatie van het ganglion Gasseri.
030433
Neurexerese van de tweede of derde trigeminustak.
030565
Injectie van het ganglion Gasseri.
030569
Cryolaesie van het ganglion sphenopalatinum, onder beeldvormende techniek.
030570
Percutane chordotomie, onder beeldvormende techniek.
030572
Percutane tractotomie, onder beeldvormende techniek.
030573
Alcoholinjectie van de hypophyse, inclusief een of meerdere herhalingen,
onder beeldvormende techniek.
030592
Thermolaesie ganglion sphenopalatinum.

2.3.60

ZP-groep 029899, 029999, 109799 en 199299: ZA‟s aangezichtschirurgie uit de
uitval verwijderen (issue 1611a)

Wijzigingsverzoek 1611 betreft een aanvraag voor omvangrijke wijzigingen voor KNO reconstructieve
aangezichtschirurgie. De aanvraag is deels gehonoreerd in deze release (issue 1611a) door in
meerdere zorgproductgroepen zorgactiviteiten toe te voegen in de uitvragingen.
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Zorgproductgroep 029899
In zorgproductgroep 029899 leiden onderstaande zorgactiviteiten nu af naar een van de volgende
zorgproducten:
29899004 Oper huid/ weke delen middel/zwaar = 1
29899005 Oper huid/ weke delen middel/zwaar > 1
Het betreft de zorgactiviteiten:
032080
Neusreconstructie: sluiten huiddefect d.m.v. lokale transpositielap.
032081
Neusreconstructie: sluiten huiddefect d.m.v. voorhoofdslap.
038984
Alloplastieken bijvoorbeeld ter reconstructie van een oorschelp.
038908
Operatieve verwijdering van gezwellen door middel van Moh's chirurgie.
032082
Neusreconstructie: reconstructie binnenbekleding neus d.m.v. transpositielap of
huidtransplantaat
039030
Transplantatie van derma en/of vet.
Zorgproductgroep 029999
In zorgproductgroep 029999 is zorgactiviteit 032083 (Neusreconstructie: reconstructie neusskelet
m.b.v. kraakbeen en/of bot) toegevoegd aan de uitvraging om af te leiden naar zorgproductgroep
29999009 “Oper neus / neusbijholten middel”.
Zorgproductgroep 109799
In zorgproductgroep 109799 in relatie tot de diagnose KNO sinusitis 36 zijn de volgende
zorgactiviteiten toegevoegd aan het knooppunt “Oper overig middel” om uitval te reduceren:
031620
031621
031625
031640
031656
031638
031657
031663

Sondage van een of meerdere traanwegstenosen
Herstel traanpunt
Inbrengen plug punctum lacrimale
Maken van een verbinding tussen neus en conjunctivaalzak, overige
Dacryo-cysto-rhinostiome – uitwendig
Verwijderen van een traanzak
Dacryo-cysto-rhinostomie – endonasaal
Reconstructie canaliculus

Deze acht zorgactiviteiten leiden nu af aan zorgproduct 109799012 “Oper overig middel”.
Zorgproductgroep 199299
In zorgproductgroep 199299 zijn in totaal tien zorgactiviteiten uit de uitval verwijderd en aan
knooppunten toegevoegd om naar declarabele producten af te leiden. In onderstaande tabel zijn de
zorgactiviteiten, knooppunten en zorgproducten gespecificeerd.
Zorgactiviteit

Omschrijving

Toegevoegd aan knooppunt

Leidt af naar

039014

Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie
door direct of indirect gesteelde transpositie
van huid.

Oper aangezicht/ keel (zeer) zwaar

zorgproducten 199299032,
199299033
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Zorgactiviteit

Omschrijving

Toegevoegd aan knooppunt

Leidt af naar

030832

Reconstructie orbita m.b.v. vrij bot
transplantaat.

Oper aangezicht/ keel (zeer) zwaar

zorgproducten 199299032,
199299033

030831

Reconstructie orbita m.b.v. gevasculariseerd
bot transplantaat.

Oper aangezicht/ keel (zeer) zwaar

zorgproducten 199299032,
199299033

038039

Zygoma osteotomie.

Oper aangezicht/ keel (zeer) zwaar

zorgproducten 199299032,
199299033

039025

Transpositie van een huidspierlap naar een
defect in mondholte, pharynx, larynx en/of
oesophagus.

Oper aangezicht/ keel (zeer) zwaar

zorgproducten 199299032,
199299033

030803

Operatieve decompressie van de orbita.

Oper aangezicht/ keel (zeer) zwaar

zorgproducten 199299032,
199299033

039069

Hechten en reven platysma
(platysmaplastiek).

Oper aangezicht/ keel (zeer) zwaar

zorgproducten 199299032,
199299033

030821

Exenteratio orbitae.

Oper aangezicht/ keel (zeer) zwaar

zorgproducten 199299032,
199299033

039012

Matig grote en/of matig gecompliceerde
transpositie, door middel van direct of indirect
gesteelde transpositie van huid.

Oper neus middel

zorgproducten 199299039,
199299040

039013

Grote en/of gecompliceerde transpositie door
middel van direct of indirect gesteelde
transpositie van huid.

Oper neus middel

zorgproducten 199299039,
199299040

De verdere uitwerking van de aanvraag wordt opgepakt in de aankomende beleidsrijke release
RZ13a.
2.3.61

Meerdere ZP-groepen: ZA 038940 toevoegen aan de afleiding (issue 1659)

Zorgactiviteit 038940 eenmalig traumatisch consult telde niet mee in de afleiding voor een zorgproduct
en leidde tot uitval. In de volgende zorgproductgroepen is zorgactiviteit 038940 toegevoegd aan de
uitvraag om af te leiden naar een licht ambulant zorgproduct:
Zorgproductgroep 182199 – zorgproduct 182199015 (traumascreening zonder klinische opname)
Zorgproductgroep 191301 – zorgproduct 191301008 (Licht ambulant)
Zorgproductgroep 199299 – zorgproduct 199299028, 199299035 (Licht ambulant)
Zorgproductgroep 192999 – zorgproduct 192999028, 192999035 (Licht ambulant)
Zorgproductgroep 199799 – zorgproduct 199799007 (Licht ambulant)
2.3.62

Meerdere ZP-groepen: Lichttherapie thuis laten afleiden naar een declarabel
product (issue 1688)

De huidige uitvraag 1x 190347 - apparaat lichttherapie en >4 039992 – lichttherapie leidde niet tot een
declarabel product lichttherapie thuis omdat zorgactiviteit 039992 uitsluitend wordt geregistreerd in het
ziekenhuis en niet in de thuissituatie.
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Daarom wordt nu voor het zorgproduct lichttherapie thuis alleen het apparaat zorgactiviteit 190347
uitgevraagd en is de uitvraag van 039992 geschrapt. Voorwaarde hierbij is dat de lichttherapie thuis
plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een dermatoloog.
Betreft zorgproductgroep 120201, 120301, 120401 en 129999.
2.3.63

Meerdere ZP-groepen: Plasmafiltratie verwijderen uit standaarduitval (issue
1691)

Bij bepaalde diagnosen is plasmafiltratie een geaccepteerde behandeling. Daarom is deze
zorgactiviteit uit de standaard uitval gehaald in de volgende zorgproductgroepen:
131999
149599
039899
039999
040201
069499
979003
2.3.64

Meerdere ZP-groepen: Arthroscopie laten afleiden tot een declarabel product
(issue 1696)

In diverse zorgproductgroepen (131999, 170901, 192001 en 199299) leidde de vastlegging van een
arthroscopie zorgactiviteit (039410 t/m 20 en 039422) tot uitval. Dit is gecorrigeerd zodat de
vastlegging van een arthroscopie leidt tot een declarabel product.
2.3.65

Begeleiding chemo(-immuno)therapie mogelijk maken (issue 1551)

Begeleiding chemo(-immuno)therapie is in zowel ZPG 990030 (kinderneurologie) als
zorgproductgroep 069499 mogelijk gemaakt door de desbetreffende zorgactiviteiten uit de
standaarduitval te halen.
2.3.66

Analyse uitval zorgproducten urologie (issue 1656)

Er zijn meerdere uitvalproducten geconstateerd die op onderstaande wijze zijn opgelost.
Uitvalproduct

Oplossing

Ureter

Zorgactiviteiten 036497, 036201 zijn toegevoegd aan groep 5 Oper Endoscopisch in
zorgproductgroep 149599.
Zorgactiviteiten 036202 en 036210 zijn toegevoegd aan groep 3 Oper open in zorgproductgroep
149599.

Nier

Zorgactiviteiten 036084 is toegevoegd aan groep 4. 036201 aan groep 5, en 036497 zijn
toegevoegd aan groep 5 Oper endoscopisch in zorgproductgroep 149599. Zorgactiviteit 036202
is toegevoegd aan groep 3 Oper open.

Mannelijk

Zorgactiviteit 035584 is toegevoegd in groep 4 Oper laparoscopisch in 149899. Zorgactiviteit
036210 toegevoegd aan groep 6 Oper open middel in zorgproductgroep 149899.
Zorgactiviteiten 037410, 038942 en 038912 zijn toegevoegd aan groep 7 oper open licht in
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Uitvalproduct

Oplossing
dezelfde zorgproductgroep.

LUTS

Zorgactiviteit 036087 is toegevoegd aan groep 14 Oper licht in zorgproductgroep 149999.

BPH

Zorgactiviteit 036087 is toegevoegd aan groep 14 Oper licht in zorgproductgroep 149999.

Urethra

Zorgactiviteit 036087 is toegevoegd aan groep 14, zorgactiviteit 037313 aan groep 18 en
zorgactiviteit 037410 aan groep 22 in zorgproductgroep 149999.

Incontinentie

Zorgactiviteit 036201 is los toegevoegd in knooppunt uitvraging bij groep 12/13, zorgactiviteit
036202 is los toegevoegd bij uitvraging in groep 9, beiden in zorgproductgroep 149999.

Prostaat

Zorgactiviteiten 036170, 036222 en 036495 zijn toegevoegd aan groep 8 oper endoscopisch in
zorgproductgroep 020109.

Nier/ureter

Zorgactiviteiten 036033 en 036096 zijn toegevoegd aan groep 5 Oper open zwaar in
zorgproductgroep 020110.

Blaascarcinoom

Zorgactiviteiten 036495 en 036496 zijn toegevoegd aan groep 8 oper endoscopisch in
zorgproductgroep 020110.

Phimosis

2.4

Zorgactiviteit 036210 is toegevoegd aan groep 4 in zorgproductgroep 219799

Wijzigingen uit intakeprocedure en regulier onderhoud:
zorgactiviteiten

2.4.1

Tekstuele wijziging van twee ZA-codes pathologie: 050513 en 050514 (issue
1189)

(DIS, TT, ZA)

In RZ12a (ingangsdatum 1 januari 2012) is de zorgactiviteitcode 050511 ten behoeve van de eenvoudige
moleculaire diagnostiek uitgesplitst in twee zorgactiviteitcodes waarbij onderscheid gemaakt is tussen de
frequent aangevraagde bepaling op HPV en andere micro-organismen. Daarbij is verzuimd de bepalingen
op coupes met weefsel en/of cellen ten behoeve van aandoeningen niet micro-organismen zijnde te
betrekken. In RZ12c is dit hersteld en is afbakening van de bepaling op aanwezigheid van HPV in
zorgactiviteitcode 050513 geregeld.
2.4.2

Nieuwe materiaalcodes voor orthesen (issue 1209)

(DIS, ZA)

Naar aanleiding van het CVZ-standpunt “afbakening hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg, zoals
medisch specialisten die plegen te bieden” uit augustus 2009 is in RZ12b met de uitlevering van een
aantal registratieve zorgactiviteitcodes het project “Ziekenhuisverplaatste Zorg” gestart dat een
oplossing moet bieden aan de genoemde problematiek. In RZ12c wordt daar een aantal
registratiecodes voor orthesen aan toegevoegd. De uiteindelijke afronding van het project is voorzien
in RZ13.
2.4.3

ZP-groep 099799: Aanspraakwijziging ZA‟s (issue 1573)

(DIS, ZA)
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In 2008 heeft het CVZ een beoordeling gedaan over de afbakening tussen medisch noodzakelijke en
cosmetische varicesbehandelingen. Deze afbakening is recent herbeoordeeld. Het standpunt van het
CVZ luidt dat behandeling van varices typen C3, C4, C5 en C6 varices medisch noodzakelijk zijn en
dus tot de te verzekeren prestaties horen. Voor de typen C0, C1 en C2 is de medische noodzaak niet
of onvoldoende aangetoond en zijn daarmee „cosmetisch‟. De nieuwe beoordeling geeft aanleiding tot
uitbreiding van het aantal zorgactiviteitcodes met aanspraakcode 2604.
2.4.4

Aanspraakwijziging ZA‟s (issue 1574)

(ZA)

Op verzoek van CVZ is aan twee zorgactiviteiten (038750 en 038770) een aanspraakcode toegekend
(2601). De desbetreffende zorgactiviteiten worden typerend uitgevraagd in zorgproductgroep 131999
in groep 14.12.
2.4.5

ZA-code 119020 op specialismenniveau verruimen (issue 1668)

(DIS, TT, ZA)

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft DBC-Onderhoud verzocht om conform de
Cardiologen en Neurologen een tarief vast te stellen voor de prestatie 119020, aangezien het steeds
vaker voorkomt dat Internisten een medische keuring voor het rijbewijs uitvoeren. De NZa heeft het
verzoek gehonoreerd en de zorgactiviteitcode 119020 specialismenonafhankelijk gemaakt waardoor
deze prestatie declarabel is voor alle medisch specialisten.
2.4.6

Wijzigingen ZA‟s naar aanleiding van vorige releases (issue 1669)

Wijzigen omschrijving ZA’s medicinale oncologie
(DIS, ZA)

In RZ12a zijn nieuwe, producttyperende zorgactiviteitcodes aangemaakt waarmee de zes medicinale
oncologische producten kunnen worden afgeleid. Omdat de toediening per infuus of per injectie niet
alleen intraveneus of intrathecaal plaatsvindt, is de omschrijving van deze nieuwe zorgactiviteitcodes
aangepast. Daardoor is beter inzichtelijk dat er twee typen medicinale oncologische behandelingen
zijn, namelijk de toediening per infuus of per injectie en andere toedieningsvormen (oraal, zalfjes etc.).
Verwijderen validatieklassen bij MRI hersenen
(ZA,TT)

In RZ12a is zorgactiviteitcode 081089 tekstueel gewijzigd. Op dat moment is per abuis bij diverse
specialismen validatieklasse 7 toegevoegd. In RZ12c is de validatieklasse bij alle specialismen
verwijderd.
Verduidelijken omschrijving materiaalcode ziekenhuis verplaatste zorg
(DIS, ZA)

Voor de bekostiging van hulpmiddelen voor geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die
plegen te bieden is met ingang van 1 januari 2012 een aantal registratieve zorgactiviteitcodes
aangemaakt. De omschrijving van de zorgactiviteitcode 190357 is nu verduidelijkt.
Wijzigen ZPK_code bij ondersteunend product (OP) t.b.v. dietetiek
(DIS, TT, ZA)
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Het nieuwe Ondersteunende Product (OP) 192853 uit de Tariefbeschikking Dietetiek is bij opname in
de Zorgactiviteiten Tabel per abuis voorzien van zorgprofielklasse (ZPK) 99. Dit behoort echter ZPK
12 te zijn. De koppeling met de juiste ZPK code wordt gewijzigd met ingang van deze release.
Tekstuele correctie ZA-code
(DIS, ZA)

Tijdens een eerdere controle is geconstateerd dat in de omschrijving van zorgactiviteitcode 039055
een spatie te veel stond. Dit is gecorrigeerd.
2.4.7

Beëindigen ZA-code voor revisie-laminectomie (issue 1674)

(RA, ZA)

Er is een uitvalprobleem geconstateerd voor trajecten met diagnose 1510 (verruimende laminectomie)
en zorgactiviteit 030303 (revisie laminectomie). Zorgactiviteit 030303 is beëindigd. De NVVN is van
mening dat de omschrijving van zorgactiviteitcode 030303 niet specifiek genoeg is. Er zijn andere
zorgactiviteitcodes beschikbaar die de geleverde zorg beter beschrijven en die geregistreerd kunnen
worden voor de afleiding naar declarabele zorgproducten.
2.4.8

Wijzigingen O(V)P‟s op verzoek van de NZa (issue 1709)

Toevoegen OP’s voor dietetiek
(DIS, TT, ZA)

De zorgactiviteitcodes 192850 en 192851 voor van intramurale dieetadvisering zijn momenteel
volgens de Tarieven Tabel niet los declarabel, maar moeten wel los declarabel gemaakt worden met
ingang van de ingangsdatum van de zorgactiviteitcodes per 1 januari 2011. Voor beide prestaties
geldt een vrij tarief.
Wijzigen prestaties bijzondere tandheelkunde
(DIS, TT, ZA)

Vanaf 1 januari 2012 heeft de NZa voor bijzondere tandheelkunde nieuwe los declarabele prestaties
benoemd die aan de Zorgactiviteiten Tabel zijn toegevoegd (199800 t/m 199802). Daarnaast is een
viertal zorgactiviteitcodes beëindigd (195001, 195002, 195101 en 195102).
Wijziging omschrijving ZA-codes psychotherapie
(DIS, ZA)

In een aantal omschrijvingen van zorgactiviteitcodes voor de psychotherapie (039960 t/m 039963)
was de tekst “inclusief eigen bijdrage” opgenomen. Deze zorgactiviteitcodes zijn al van voor de
invoering van de DBC-systematiek. Voor de invoering van de DBC-systematiek was op
zorgactiviteitniveau waar van toepassing een eigen bijdrage voor de verzekerde benoemd. Er kan dan
geconcludeerd worden dat “inclusief eigen bijdrage” betrekking heeft op de zorgverzekering. In de
huidige situatie is dit niet meer van toepassing en daarom is de tekst “inclusief eigen bijdrage” bij alle
vier zorgactiviteitcodes vervallen.
Nieuwe ZA-codes PGD
(DIS, ZA)

Het MUCM is het enige centrum in Nederland met een vergunning voor PGD (pre-implantatie
genetische diagnostiek). Het MUCM werkt nauw samen met het UMCU en met het UMCG. Paren die
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voor PGD in aanmerking willen komen kunnen behalve in Maastricht ook in Utrecht of Groningen
terecht voor een informatief gesprek, het voorbereidend gynaecologisch onderzoek en (een deel van)
de IVF-behandeling. Het voorbereidend genetisch onderzoek en het laboratoriumonderzoek van de
cellen van het embryo gebeuren altijd in het MUCM. PGD wordt in samenwerking uitgevoerd door de
gynaecoloog, het klinisch genetisch laboratorium en de klinisch geneticus.
Het aandeel van het klinisch genetisch centrum binnen PGD wordt vastgelegd met de FB-parameter
191121. Door de NZa is bepaald dat bij de overgang naar prestatiebekostiging in het transitiejaar
2012 een schaduw-FB gevoerd dient te worden. De FB-parameter 191121 wordt opgesplitst in de
fases intake (zorgactiviteitcode 191125) en analyse (zorgactiviteitcode 191126) en in verband met het
voeren van het schaduw-FB zijn beide uitgesplitste zorgactiviteitcodes van toepassing.
Nieuwe ZA-codes voor Cabazitaxel
(DIS, TT, ZA)

De NZa heeft op 8 november 2011 een besluit genomen over aanpassing van de Stofnamenlijst Dure
Geneesmiddelen behorend bij de Beleidsregel Dure Geneesmiddelen BR/CU-2017. De NZa heeft
besloten Cabazitaxel voor de behandeling van fitte patiënten (ECOG PS 0-1) met
hormoonrefractaire gemetastaseerde prostaatkanker en ziekteprogressie ondanks eerdere
behandeling met docetaxel voorlopig op te nemen in de Stofnamenlijst behorend bij de Beleidsregel
Dure Geneesmiddelen BR/CU-2017. De desbetreffende add-on kan met ingang van 1 januari 2012
worden geregistreerd.
Wijzigingen binnen stollingsfactoren
(DIS, TT, ZA)

Een aantal stollingsfactoren in de NZa Beleidsregel Prestaties en Tarieven Medisch-specialistische
Zorg (BR/CU-2045) was in de Zorgactiviteiten Tabel nog niet voorzien van een zorgactiviteitcode. Per
1 mei 2012 wordt deze omissie rechtgetrokken. In de Zorgactiviteiten Tabel is tevens elke
stollingsfactor met een equivalent opgenomen voor indicaties die niet voldoen aan de beleidsregel. In
de toelichting op de Zorgactiviteiten Tabel is dit nader gespecificeerd.
Nieuwe zorgactiviteitcodes voor oefentherapie en fysiotherapie
(DIS, TT, ZA)

Op verzoek van NZa zijn voor zowel fysiotherapie als oefentherapie twee zorgactiviteitcodes voor los
declarabele prestaties toegevoegd aan de Zorgactiviteiten Tabel. Deze los declarabele prestaties
hebben een vrij tarief per 1 januari 2012 en zijn in de Tarieven Tabel opgenomen met tarieftype 10.
Het gaat om onderstaande zorgactiviteiten.
Oefentherapie
○ 192967
○ 192968
Fysiotherapie
○ 193087
○ 193088
Nieuwe ZA-codes voor trombosediensten
(DIS, TT, ZA)
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Naar aanleiding van een vergelijking door de NZa tussen de los declarabele prestaties en de
“Tarieflijst Instellingen” die de NZa gebruikt ten behoeve van de eerstelijn, blijkt dat de NZa in de
tarieflijst instellingen diverse prestaties benoemt die binnen de tabellen van DBC-Onderhoud niet
bestaan. Dit betreft o.a. los declarabele prestaties voor de trombosediensten. Op verzoek van NZa
zijn deze prestaties alsnog aan de Zorgactiviteiten Tabel toegevoegd. Daarnaast is eveneens per 1
januari 2012 een nieuwe prestatie worden toegevoegd aan de Tarieflijst Instellingen en de
Zorgactiviteiten Tabel voor Nabij Patiënt Trombosediensttest (NPT). Geacht wordt dat deze prestaties
alleen worden uitgevoerd door instellingen die niet vallen onder de medisch specialistische zorg.
Wijzigen ZA-codes fysiotherapie
(DIS, TT, ZA)

Bij twee prestaties voor van fysiotherapie is de omschrijving op verzoek van de NZa gewijzigd. Bij
OVP 193017 en 193018 wordt “fysiotherapie” toegevoegd aan de omschrijving ter verduidelijking in
lijn met andere prestaties ten behoeve van fysiotherapie.
Nieuwe ZA-codes voor eerstelijns psychologie
(DIS, TT, ZA)

Op verzoek van de NZa zijn zorgactiviteitcodes voor van de eerstelijns psychologie in de
Zorgactiviteiten Tabel opgenomen. Deze los declarabele prestaties hebben eveneens een vrij tarief en
zijn in de Tarieven Tabel opgenomen met tarieftype 10.
2.4.9

Toevoegen validatieklassen bij ZA‟s voor revalidatie (issue 1812)

(ABA)

Bij een viertal zorgactiviteitcodes is bij eerdere uitleveringen de validatieklasse bij AGB-code 0327 niet
meegenomen. Registratie van de zorgactiviteitcodes voor de disciplines geestelijke verzorging en
therapieassistenten zouden van toepassing moeten zijn voor afleiding naar de juiste zorgproducten.
Door het ontbreken van de validatieklasse telden deze disciplines niet mee. Deze omissie is
rechtgetrokken en de validatieklasse wordt met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum
zorgactiviteitcode toegevoegd.
Zorgactiviteit_code

Zorgactiviteit_omschrijving

Spmenr_27

Ingangsdatum

Einddatum

190933

Geestelijke verzorging – revalidatie

6

20090101

20111231

190977

Geestelijke verzorging - direct patiëntgebonden

6

20120101

handelen - revalidatie.
190929

Therapie assistenten – revalidatie

6

20090101

190976

Therapie assistenten - direct patiëntgebonden

6

20120101

20111231

handelen - revalidatie.
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3 Wijzigingen op de tarieven
3.1

Deeltraject Onderzoek dure kunst- en hulpmiddelen

Op 15 november 2011 heeft de NZa de definitieve tarieven 2012 voor het gereguleerde segment
vastgesteld (release RZ12b). Uit analyses in opdracht van diverse branchepartijen is gebleken dat de
RZ12b-tarieven tekortkomingen bevatten. Dit geldt specifiek voor enkele zorgproductgroepen met
specialistische zorg die wordt geleverd in academische en topklinische instellingen. Uit nader
onderzoek door DBC-Onderhoud is gebleken dat een belangrijk deel van de tekortkomingen werd
veroorzaakt door de gehanteerde kostprijzen voor dure kunst- en hulpmiddelen. Na inventarisatie van
de knelpunten door DBC-Onderhoud heeft NZa aan DBC-Onderhoud gevraagd om in release RZ12c
een aantal tariefsverbeteringen uit te voeren. DBC-Onderhoud heeft deze vervolgens uitgevoerd.

3.2

Niet geïndexeerde tarieven

Bij de Tarieven Tabel v20111115 is een aantal tarieven opgenomen die ten onrechte niet waren
geïndexeerd. Met deze uitlevering is dit alsnog met terugwerkende kracht hersteld.
Het betreft de codes: 034394, 034620, 034694, 034696, 050513, 050514, 081089, 081092 en
081093.

3.3

Opnemen nul-tarieven B-segment

In de Tarieven Tabel staan alle declaratiecodes die een vastgesteld tarief hebben. Tot 1 januari 2012
betekende dit automatisch dat elke declaratiecode minimaal één regel in de Tarieven Tabel had
omdat alle B-segmentproducten een poorthonorarium bevatte. Met het uitbreiden van het B-segment
zijn er ook producten zonder poorthonorarium in het B-segment opgenomen en deze zijn daardoor
niet zichtbaar in de Tarieven Tabel.
Om beter inzichtelijk te maken welke codes declarabel zijn, is met ingangdatum 1 januari 2012 van elk
B-segmentproduct een kostencomponent met een nul-tarief opgenomen in de Tarieven Tabel.

3.4

Specialismespecifiek

Zeven zorgactiviteiten zijn met de RZ12b declarabel gemaakt. Deze waren ten onrechte
specialismenoverstijgend opgenomen in de Tarieven Tabel. Deze codes zijn alsnog
specialismespecifiek gemaakt.
Het betreft codes: 039496, 039497, 039506, 039507, 085140, 085141 en 085190

3.5

Terugwerkende kracht mutaties

Er is een aantal herzieningen expliciet door de NZa benoemd die leiden tot tariefsaanpassingen met
terugwerkende kracht. In de toelichting Tarieven Tabel v20120329 staan alle desbetreffende codes en
de uitwerkingen binnen de Tarieven Tabel.
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3.6

Tarieven Tabel en tariefbeschikking Kaakchirurgie

In de RZ12b-release is discrepantie ontstaan tussen tarieven in de tariefbeschikking Kaakchirurgie
(TB/CU-7035-01) en de tarieven in de Tarieven Tabel RZ12b. Deze discrepantie bestaat uit drie
onderdelen en is als volgt opgelost:
Bij de overige verrichtingen 234024, 238020, 238022 en 238809 blijken er afrondingsverschillen
te bestaan van één cent tussen de Tarieven Tabel en de tariefbeschikking van de NZa. De
tariefbeschikking zal worden aangepast zodat de tarieven even hoog worden;
De verrichtingen 230001 en 239452 blijken ten onrechte te zijn geïndexeerd in de Tarieven Tabel.
In de tabel staat nu vermeld:
○ code 230001 honorarium kaakchirurg € 56,92;
○ code 239452 ziekenhuiskosten € 19,63;
De juiste tarieven en tariefsoorten zijn echter:
○ code 230001 honorarium kaakchirurg € 55,40;
○ code 239452 ziekenhuiskosten € 19,10;
In de tariefbeschikking zijn voor de periode 1 januari t/m 30 april 2012 de bedragen aangepast,
zodat de hoogte gelijk is aan de Tarieven Tabel (€ 56,92; € 19,63). Vanaf 1 mei 2012 zijn de juiste
tarieven vermeld op de beschikking (€ 55,40 en € 19,10). Deze juiste tarieven zijn per 1 mei 2012
ook in de Tarieven Tabel weergegeven;
De overige verrichting 234032 is per 2011 geïntroduceerd. Het honorarium bedraagt € 31,78. De
kostenvergoeding € 48,77. Dit was echter niet goed in de Tarieven Tabel opgenomen. De
verrichting is in de release RZ12c met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 worden
toegevoegd/aangepast.
Meer informatie over de overige doorgevoerde tariefsaanpassingen en bijbehorende verantwoording
is terug te vinden in het “Gebruikersdocument uitlevering deel 2 v20120329”.
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