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Nieuwe prestaties voetzorg diabetes mellitus patiënten

25 juni 2014

Geachte heer/mevrouw,
Met deze circulaire lichten we de nieuwe vastgestelde prestaties toe als
omschreven in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg (BR/CU7100) artikel 4.2. De prestaties in de beleidsregel geven een betaaltitel
voor het deel van de voetzorg dat wel als basiszorg gekwalificeerd is,
maar niet wordt gedekt door andere beleidsregels.
Achtergrond
Op 20 december 2013 heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) per brief
een toelichting gegeven op de duiding van voetzorg. Hiermee is het
duidelijk geworden welke voetzorgclassificaties er wel en niet binnen
“zorg zoals huisartsen en of medisch specialisten die plegen te bieden”
vallen. Als de zorg voldoet aan de voorwaarden die het ZIN in de duiding
heeft uitgewerkt, is deze voetzorg ook basisverzekerde zorg als de zorg
geleverd wordt door gekwalificeerde voetzorgaanbieders.
Door deze duiding, valt deze zorg ook binnen de reikwijdte van de NZaregulering. Dit betekent dat zorgprestaties alleen ten laste van de
basisverzekering gedeclareerd mogen worden, als er een prestatie voor
is vastgesteld. Vandaar dat wij prestaties en tarieven hebben vastgesteld
voor deze (verzekerde) voetzorg.
De prestatiebeschrijvingen en tarieven die in de beleidsregel zijn
vastgesteld, gelden voor geneeskundige zorg waarvoor nog geen andere
prestaties en beleidsregels zijn vastgesteld. Dit betekent dat de zorg die
geleverd wordt door huisartsen of medisch specialisten, gedeclareerd kan
worden op basis van de beleidsregels huisartsenzorg of medisch
specialistische zorg.
Basiszorg binnen en buiten de keten
De door het ZIN beschreven zorg valt binnen de ketenzorg voor
diabetespatiënten zoals beschreven in de beleidsregel
“Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische
aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)”. Formeel kent de zorg daarmee
ook al een betaaltitel.

Maar de behandeling van diabetes mellitus type 1 valt ook binnen de
duiding van het ZIN terwijl dit niet binnen de keten valt. Ook worden er
patiënten met diabetes mellitus type 2 behandeld in de tweedelijnszorg
waardoor er geen keten-DBC geopend kan worden.
In praktijk wordt dus niet alle voetzorg voor diabetes patiënten ingekocht
via integraal bekostigde prestaties. Deze zorg moet hierdoor afzonderlijk
ingekocht kunnen worden.
Dit leidde eind 2012 tot een verzoek van Zorgverzekeraars Nederland
(ZN) en de Nederlandse vereniging voor Podotherapie (NVvP) om nieuwe
zorgprestaties vast te stellen.
Wat is basiszorg en wat niet?
Zorgprofiel 1, als omschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetisch
Voetulcera (2014) valt buiten de basisverzekerde zorg met uitzondering
van het jaarlijks gericht voetonderzoek. Deze bestaat uit anamnese,
onderzoek en risico-inventarisatie. Zorgprofiel 2, 3 en 4 vallen onder de
basiszorg.
In de beleidsregel overige geneeskundige zorg (BR/CU-7100), zijn
prestaties vastgesteld voor deze basiszorg. Een uitgebreider toelichting
over de uitgangspunten van de prestaties en tarieven, vindt u in de
bijlage.
Gevolgen duiding binnen de keten
De nadere toelichting van Zorginstituut Nederland heeft niet alleen
consequenties voor voetzorg buiten de keten maar ook voor een deel wat
binnen de integraal bekostigde keten valt. Zorgprofiel 1 werd tot nu toe
wel ingekocht in de keten, maar dit maakt geen onderdeel uit van de
basisaanspraak.
Dit is al in november 2013 in de adviescommissie Eerstelijnszorg en
Ketens besproken. De zorginkoop voor ketenzorg was toen al
gerealiseerd voor 2014. Daarom is besloten dat pas met ingang van
1 januari 2015 zorgprofiel 1, met uitzondering van jaarlijks gericht
voetonderzoek, niet langer ten laste van de basisverzekering mag
worden gelegd. Het maakt hierbij niet uit of de voetzorg via de keten of
niet via de keten wordt ingekocht.
Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze circulaire, dan kunt u
deze per e-mail stellen op het volgende adres: vragencure@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J.C.E. Kursten
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
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