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wijziging DBC-beleidsregels

CTG/ZAio heeft wijzigingen vastgesteld in diverse DBC-beleidsregels. De wijzigingen betreffen
reparaties en gaan in per 1 oktober 2005.

Geachte heer/mevrouw,
CTG/ZAio heeft in zijn vergadering van 19 september 2005 een aantal wijzigingen in de
DBC-tarieven ('Lijst DBC-bedragen en overige bedragen') en in de DBC-beleidsregels
vastgesteld per 1 oktober aanstaande.
Hieronder worden de wijzigingen in de lijst DBC-bedragen behandeld en wordt ingegaan op
aanpassingen in de overige lijsten (ondersteunende en overige producten en trajecten en
overige verrichtingen). Ter afsluiting wordt ingegaan op de aanpassingen in de
beleidsregels.

WIJZIGINGEN IN LIJST DBC-BEDRAGEN
Cardiologie
Bij de cardiologie wordt een aantal DBC-typeringen onterecht gerekend tot de onmogelijke
combinaties in de productgroepentabel. Deze DBC's zijn in te delen in bestaande
productgroepen en worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 toegevoegd aan de
lijst DBC-bedragen. Hieronder zijn de betreffende DBC's weergegeven.
AGB
20
20

Zorgtype
11
11

Zorgvraag Diagnose Behandeling Productgroepcode
202
232
2093211
203
232
2093211

Kindergeneeskunde
Bij dit specialisme is afgesproken dat slechts een DBC van het zorgtype 25
(exacerbatie/recidief) kan worden geopend als er sprake is van een klinische opname.
Op dit moment is er abusievelijk een DBC mogelijk en dus declarabel met het zorgtype 25
en behandelcode 711 (poliklinisch). Met ingang van 1 oktober wordt onderstaande DBC
verwijderd uit de lijst DBC-bedragen.
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AGB
16

Zorgtype
25

Zorgvraag Diagnose Behandeling Productgroepcode
061
3307
711
1642202

Heelkunde
Bij de tariefberekening voor heelkunde is ten onrechte een DBC aangemerkt als onmogelijke
combinatie. De geleverde zorg kan hierdoor niet juist worden vastgelegd en gedeclareerd.
De DBC wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 toegevoegd aan de lijst DBCbedragen.
AGB
03

Zorgtype
11

Zorgvraag

Diagnose
263

Behandeling
302

Productgroep
0352401

Gastro-enterologie
Ook bij de gastro-enterologie is ten onrechte een DBC aangemerkt als onmogelijke
combinatie. Het gaat om een ERCP behandeling die veelal klinisch maar incidenteel ook in
dagopname gebeurt. In het kader van de efficiencyvergroting moet dit een registreerbare en
declarabele DBC zijn voor alle voorkomende zorgvragen. Ook deze DBC wordt met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 toegevoegd aan de lijst DBC-bedragen.
AGB
18

Zorgtype
11

Zorgvraag
01 t/m 19 en 99

Diagnose
732

Behandeling
202

Productgroep
1833201

Longgeneeskunde
De analyse en expectatief poliklinische oncologiebehandeling bij diagnose mesothelioom is
niet alleen als exacerbatie maar ook als reguliere zorg mogelijk en wordt dus declarabel
gemaakt. Het gaat hierbij ook om het juist vastleggen van de geleverde zorg. Wat betreft
kosten en inzet is de combinatie vergelijkbaar met de nu bestaande combinatie bij zorgtype
25. Deze DBC is aan dezelfde productgroep toegevoegd. Ook deze DBC wordt met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 toegevoegd aan de lijst DBC-bedragen.
AGB
22

Zorgtype
11

Zorgvraag

Diagnose
1305

Behandeling
6021

Productgroep
2230101

Orthopedie
In de huidige verrichtingenlijst is geen verrichting opgenomen die betrekking heeft op
rugimplantaten met osteosynthese materialen. Hiervoor wordt met terugwerkende kracht tot
1 januari 2005 één verrichtingcode toegevoegd met aangepaste omschrijving.
Code
190326

Omschrijving
Rugimplantaat met osteosynthese materialen

WIJZIGINGEN IN OVERIGE LIJSTEN
Overige trajecten en verrichtingen: ZBC’s kaakchirurgie en Cryobank
Er is besloten om een aantal codes met bijbehorende tarieven toe te voegen aan de lijst
overige trajecten en verrichtingen. Het specialisme kaakchirurgie is nog niet overgegaan op
de DBC-systematiek en de kaakchirurgen kennen voor hun prestaties een eigen tarieflijst.
Hierdoor is het voor een ZBC niet mogelijk om dagverpleging en een poliklinisch
kostentarief ten behoeve van kaakchirurgie in rekening te brengen.
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Er is nu besloten om deze tarieven toe te voegen aan de lijst overige trajecten en
verrichtingen ten behoeve van kaakchirurgie in ZBC's. De voorgestelde tarieven zijn CTGtarieven zoals die golden in 2004 en zijn geen resultaat van kostprijsonderzoek.
Daarnaast wordt het voor ziekenhuizen (naast abortusklinieken) per 1 oktober mogelijk
codes voor de Cryobank te gebruiken.
code
190035
190280
197016
197017
197018

Omschrijving
Dagverpleging I voor ZBC's ten behoeve van kaakchirurgie
Poliklinisch kostentarief voor ZBC’s ten behoeve van kaakchirurgie
Spermabank, eenmalige initiële kosten
Spermabank, per jaar
Spermabank, spermaonderzoek

Tarief
€ 222,00
€ 10,10
€ 342,50
€ 34,50
€ 16,20

Ondersteunende en overige producten
De prestatie beoordelen van ECG, holter, inspanningsonderzoek en dergelijke (039757) is
sinds de invoering van de DBC´s alleen declarabel voor de cardioloog. Tot 1 januari 2005
kon de betreffende verrichting ook door de internist en kinderarts worden gedeclareerd.
Omdat continuering van dit beleid gewenst is, heeft CTG/ZAio besloten dat per 1 oktober
deze prestatie ook gedeclareerd kan worden door de internist en de kinderarts.
code
39757

Omschrijving
Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

honorarium
€ 2,30

kosten
€ 15,20

DBC-BELEIDSREGELS
Beleidsregel verrichtingenlijst (CI-863)
De nieuwe code voor rugimplantaten is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005
toegevoegd aan de verrichtingenlijst (CI-863). De wijziging in de verrichtingenlijst is geel
gemarkeerd.
Beleidsregel DBC-bedragen A-segment (CI-864)
In deze beleidsregel zijn de hiervoor genoemde wijzigingen aangebracht.
Bovengenoemde wijzigingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van
VWS. U kunt betreffende beleidsregels terugvinden op onze website www.ctg-zaio.nl. Een
totaaloverzicht van alle DBC-documentatie vindt u via de link ´Dossiers / DBC Dossiers´.
Voor vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire kunt u terecht bij uw vaste
contactpersoon of mailen naar informatielijn@ctg-zaio.nl.
Hoogachtend,
College tarieven gezondheidszorg/
Zorgautoriteit i.o.

drs. H. de Wit,
adjunct-directeur Cure

