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Geachte heer, mevrouw,
Met deze circulaire informeren wij u over het beëindigen van de prestatie
‘Nabij patiënt trombosediensttest’1 (NPT) met ingang van 1 januari 2016.
Aanleiding
De NPT-prestatie is eind 2011 gezamenlijk aangevraagd door de koepels
van trombosediensten en zorgverzekeraars als een prestatie die
gedeclareerd kan worden voor patiënten in een verpleeghuis. Per
1 januari 2012 hebben we deze prestatie vastgesteld als zijnde een
prestatie bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).
De afgelopen maanden hebben we een aantal vragen gekregen vanuit
het veld met de vraag of deze prestatie wel ten laste van de Zvw in
rekening gebracht mag worden. Aangezien het Zorginstituut Nederland
(ZiNL) over de vraag gaat of zorg ten laste van de Zvw gebracht mag
worden, is deze vraag aan het ZiNL voorgelegd.
Oordeel ZiNL
In de Wet langdurige zorg ( Wlz) is het uitgangspunt dat er sprake is van
een samenhangend pakket aan zorg (artikel 3.1.1 Besluit langdurige
zorg). Dit omvat in principe alle verpleegkundige zorg, waaronder de
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Deze prestatie valt onder de categorie overige zorgproducten en heeft declaratiecode
190259. De omschrijving van de prestatie is als volgt: “Bij Nabij patiënt
trombosediensttesten (NPT) verrichten de medewerkers van de zorginstelling
(verpleeghuis) zelf de bloedafname en bepalen de stollingstijd (onder
verantwoordelijkheid en training van de trombosedienst). De resultaten van de meting,
de eventuele bijzonderheden, en de doseervoorstellen worden via een Keten Informatie
Systeem, waartoe beide organisaties toegang hebben, uitgewisseld. Het tarief voor NPT
bestaat uit één tarief waarbij de trombosedienst hoofdaannemer is en per kwartaal in
rekening kan worden gebracht. De trombosedienst stemt de verrekening van het tarief
af met de betreffende zorginstelling.
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medisch specialist komt de verpleegkundige zorg niet ten laste van de
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Wlz maar ten laste van de Zvw. Het gaat dan om uitzonderlijke situaties, 2 van 2
waarbij veelal ziekenhuisopname moet worden overwogen2.
Het ZiNL heeft aangegeven dat de specialist ouderengeneeskunde (SOG)
de behandeling van hart- en vaatziekten en de gevolgen daarvan als
competentiegebied heeft. Het voorkomen van trombose (diagnostiek en
behandeling) en het managen van het antistollingsbeleid maakt daar
deel van uit. Deze aandoeningen behoren tot de meest voorkomende
aandoeningen die de SOG behandelt.
Conclusie
De NPT-prestatie is destijds door de koepels aangevraagd als prestatie
die gedeclareerd kan worden voor patiënten in een verpleeghuis. Op
basis van bovenstaande toelichting van het ZiNL concluderen wij dat
trombosezorg (waaronder de NPT), geleverd aan patiënten met een Wlzindicatie, onder de Wlz valt en bekostigd moet worden uit de
zorgzwaartepaketten (ZZP’s). In de ZZP’s is een vergoeding voor
‘verpleging noodzakelijk vanwege een medisch specialistische
behandeling’ (waar trombosezorg onder valt) opgenomen.
Dit betekent dat we de NPT-prestatie moeten beëindigen. We zullen dit
in de RZ16b correctie release, met ingangsdatum 1-1-2016, verwerken.
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de NZa via het e-mailadres: VragenCure@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg
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Voor de meest recente duiding van het Zorginstituut betreffende verpleging binnen de
Wlz zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinlwww/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2015/1506-standpuntverpleging-wlz-en-zvw/Standpunt+Verpleging+Wlz+en+Zvw.pdf

