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Wijzigingen trombosezorg per 2018

18 juli 2017

Geachte heer, mevrouw,
Aanleiding
De afgelopen tijd zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de
trombosezorg. Omdat deze wijzigingen consequenties kunnen hebben
voor de contractering 2018 lichten we de veranderingen via deze
circulaire nogmaals toe.
Wijziging bekostiging trombosezorg binnen de Wlz
In maart 2016 heeft het Zorginstituut een standpunt gepubliceerd over
trombosezorg voor Wlz-cliënten bij verblijf in een instelling én
behandeling door dezelfde instelling. Momenteel wordt deze zorg nog
vergoed op grond van de Zvw. Vanaf 2018 wordt de trombosezorg voor
Wlz-cliënten bij verblijf in een instelling én behandeling door dezelfde
instelling integraal bekostigd vanuit de zzp’s.
Voor trombosediensten en zorgverzekeraars brengt deze wijziging met
zich mee dat voor de beschreven doelgroep geen trombosezorg meer
wordt ingekocht en gedeclareerd. Tevens kan de zorg niet meer ten laste
van de risicoverevening of het eigen risico van de cliënt worden
gebracht. Dit betekent dat zowel de ‘reguliere’ prestaties voor trombose
als de ‘Nabij patiënt trombosediensttest’ niet meer gebruikt kunnen
worden voor het leveren van trombosezorg aan Wlz-cliënten met verblijf
én behandeling in een instelling. Aanbieders die Wlz-zorg aanbieden
moeten vanaf 2018 de trombosezorg leveren aan patiënten met een
indicatie voor verblijf en behandeling zelf verzorgen. Ze kunnen de
patiënten deze zorg zelf leveren of de zorg inkopen bij een
trombosedienst.
Reikwijdte Nabij patiënt trombosediensttest
Tot en met 2017 wordt door een aantal trombosediensten trombosezorg
geleverd aan Wlz-cliënten (met verblijf én behandeling door dezelfde
instelling) middels de prestatie ‘Nabij patiënt trombosediensttest’
(hierna: NPT). Zoals hiervoor beschreven mag dit vanaf 2018 niet meer.
De NPT prestatie mag nog wel gebruikt worden voor Wlz-cliënten die in
een Wlz-instelling verblijven en geen behandeling ontvangen of Wlz-

cliënten die hebben gekozen voor de leveringsvormen PGB, MPT en VPT
(Wlz-cliënten die niet in een instelling verblijven). Dat deze prestatie nu
ook in een extramurale setting gebruikt mag worden is een uitbreiding
van de reikwijdte van de NPT. De beschrijving van de NPT is op beide
hiervoor genoemde punten aangepast.
Verwijzers voor trombosezorg
Trombosezorg valt binnen de DOT-productstructuur onder de categorie
overige zorgproducten (hierna: OZP) en specifiek onder
‘eerstelijnsdiagnostiek’. Dit betekent dat voor het declareren van deze
OZP in principe een verzoek/verwijzing vanuit de eerstelijn noodzakelijk
is.
Omdat veel patiënten die trombosezorg ontvangen vanuit het ziekenhuis
verwezen worden naar een trombosedienst is vanaf 2016 de volgende
bepaling opgenomen binnen de Regeling medisch-specialistische zorg:
“Voor de overige zorgproducten voor trombosezorg (070706, 070707,
079991, 079992, 079995, 190247, 190252, 190253 en 190256 t/m
190259) uitgevoerd door een instelling die trombosezorg levert, is een
verwijzing nodig. Dit kan ook een verzoek van of (door)verwijzing vanuit
de tweedelijn zijn.”. Hierdoor kunnen de OZP’s voor trombosezorg ook
gedeclareerd worden zonder dat er een verzoek/verwijzing vanuit de
eerstelijn is.
In 2017 is de prestatie 079992 (Huisbezoektarief klinisch-chemische en
microbiologische laboratoriumonderzoeken) vervangen door twee andere
prestaties. Dit zijn de prestaties 079986 (Periodiek huisbezoek) en
079987 (Incidenteel huisbezoek). Deze twee prestaties worden in de
2018 regelgeving ook opgenomen in de hiervoor genoemde bepaling en
vervangen de prestatie 079992.
Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur op
telefoonnummer 088-7708770. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen
via info@nza.nl.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

M. de Groot MSc
waarnemend unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg
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