RELEASE RZ17AB - 0301 OOGHEELKUNDE
INLEIDING
Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november
openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten de wijzigingen in het DBC pakket per 1
januari 2017. In dit document vindt u de wijzigingen die betrekking hebben op het specialisme Oogheelkunde.
Achtereenvolgend worden de wijzigingen in zorgactiviteiten, DBC zorgproducten, afleiding en overige
wijzigingen besproken. Bij elke wijziging verwijzen wij u naar het paginanummer in het releasedocument.

ZORGACTIVITEITEN
RZ17A BLZ. 8 - CATARACTOPERATIE MET EEN IMPLANTLENS
Bij cataractoperaties wordt de eigen troebele lens vervangen door een kunststoflens. Hierbij kan het voorkomen
dat de patiënt andere, duurdere lenzen wil die niet uit het basispakket vergoed worden. Om deze meerkosten
te kunnen verrekenen, zijn er in het DBC pakket 2016 al drie OZP’s toegevoegd voor verschillende type lenzen
(199871, -72, -73). In dit pakket wordt hier nog een prestatie aan toegevoegd, speciaal voor de meerkosten bij
het plaatsen van een zogenaamde ‘Piggy back’ intraoculaire lens. Het gaat hierbij om een extra kunststoflens
(sferische, torische, multifocaal of multifocaal torische) die vóór een monofocale kunststoflens wordt geplaatst.
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

Tarieftype

Aanspraakcode

199874

9

13

1601

Meerkosten plaatsing extra intraoculaire kunststof lens
vóór de monofocale kunststof lens op verzoek van de
patiënt (per oog), uitgevoerd in dezelfde sessie als de
cataractextractie.

RZ17A BLZ. 80 - NIEUWE ZORGACTIVITEIT STROOILICHTMETING
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft verzocht om strooilichtmeting op te nemen in de DBC
systematiek. Het gaat hier om een test die wordt ingezet om patiënten beter te adviseren bij cataractoperaties.
Als de verstrooiproblemen worden veroorzaakt door iets in het hoornvlies (i.p.v. door troebel glasvocht), dan
lost een cataractoperatie dit probleem niet op. Deze test helpt om te besluiten of het zinnig is om over te gaan
op een vervanging van de troebele lens. Voor deze diagnostische test is een nieuwe zorgactiviteit
geïntroduceerd:

Zorgactiviteit

Omschrijving

Consumentenomschrijving

ZPK

Op
nota?

039516

Strooilichtmeting.

Meten van de lichtverstrooiing in het oog.

4

Ja

Deze zorgactiviteit is toegevoegd aan het bestaande oogheelkunde diagnostiek-cluster 'Beeldvorming en/of
Diagnostische activiteiten L' , welke een rol speelt in de afleiding naar de conservatieve DBC zorgproducten van
de oogheelkunde zorgproductgroepen.
RZ17A BLZ. 82 - VERBREDEN ZORGACTIVITEIT ELECTRISCHE EPILATIE VAN OOGHAREN
Het NOG heeft aangegeven dat bij patiënten met ingegroeide oogharen de oogharen niet alleen elektrisch maar
ook door bevriezing worden verwijderd. Voor de methode elektrisch verwijderen was al zorgactiviteit ‘031544
Electrische epilatie van oogharen, totale behandeling’ beschikbaar. Voor bevriezing was nog geen zorgactiviteit
beschikbaar. Daarnaast zijn er bij de NZa diverse vragen binnengekomen over het gebruik van zorgactiviteit
031544. De term 'totale behandeling' wekte verwarring, omdat ingrepen doorgaans worden vastgelegd op het
moment dat deze worden uitgevoerd. Om de gemelde knelpunten op te lossen, is zorgactiviteit 031544
beëindigd en vervangen door een nieuwe, breder omschreven zorgactiviteit die per zitting kan worden
vastgelegd.
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

Op nota?

Mutatie

031544

Electrische epilatie van oogharen, totale behandeling.

6

Ja

Beëindigd

031564

Verwijderen van oogharen d.m.v. elektrische epilatie of
bevriezing, per zitting.

6

Ja

Nieuw

Mochten er situaties zijn waarbij niet alle ingegroeide haren in 1 sessie verwijderd kunnen worden, dan kan er
voor de vervolgsessie dus een tweede zorgactiviteit worden vastgelegd. Het NOG heeft aangegeven dat in deze
gevallen de vervolgsessie altijd binnen 42 dagen plaatsvindt (dus binnen hetzelfde subtraject en DBC
zorgproduct).
RZ17A BLZ. 124 - GEWIJZIGDE ZORGACTIVITEITEN EN AFLEIDING COMPLEXE STRABISMUSOPERATIES
Ingrepen aan de verticale rechte oogspieren en aan verlittekende oogspieren vragen in de praktijk dusdanig veel
tijd en aandacht dat deze niet onder routine, maar onder complexe strabismusoperaties horen te vallen. Er zijn
wijzigingen doorgevoerd in zorgactiviteiten voor scheelzien operaties, de hierbij behorende registratieregels en
de afleiding in zorgproductgroep ‘079499 Oog en adnexen - Aandoeningen van oogspieren en stoornissen in
binoculaire oogbewegingen’.

2

De ingrepen aan de verticale rechte oogspieren en verlittekende oogspieren zijn opgenomen in de omschrijving
van zorgactiviteiten voor complexere ingrepen aan de oogspieren:
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

Op
nota?

Mutatie

030941

Scheelzien operatie (voor operatie van schuine oogspieren zie
030942, voor operaties van paralytische vormen zie 030943,
voor vier spieren operatie zie 030989).

5

Ja

Beëindigd

030942

Scheelzienoperatie schuine oogspieren (voor operaties van
paralytische vormen zie 030943, voor vier spieren operatie zie
030989, voor overige operaties zie 030941).

5

Ja

Beëindigd

030943

Scheelzienoperatie paralytisch (voor operatie van schuine
oogspieren zie 030942, voor vier spieren operatie zie 030989,
voor overige operaties zie 030941).

5

Ja

Beëindigd

030944

Scheelzienoperatie regulier (voor operatie van schuine of
verticale rechte oogspieren zie 030945, operaties van
verlittekende of paralytische vormen zie 030946, vier spieren
operatie zie 030989).

5

Ja

Nieuw

030945

Scheelzienoperatie schuine of verticale rechte oogspieren (voor
operaties verlittekende of paralytische vormen zie 030946, vier
spieren operatie zie 030989, reguliere operatie zie 030944).

5

Ja

Nieuw

030946

Scheelzienoperatie bij verlittekende oogspieren of paralytisch
(voor operatie schuine of verticale rechte oogspieren zie
030945, vier spieren operatie zie 030989, reguliere operatie zie
030944).

5

Ja

Nieuw

030989

Vier spieren operatie (voor operatie van schuine of verticale
rechte oogspieren zie 030945, voor operaties van verlittekende
of paralytische vormen zie 030946, voor reguliere operatie zie
030944).

5

Ja

Nieuw

Deze ingrepen aan de verticale rechte of verlittekende oogspieren vallen hiermee niet langer onder de
zorgactiviteit voor de reguliere scheelzienoperaties (030941).
Zorgactiviteit 030945, 030946 en 030989 leiden af naar DBC zorgproduct ‘079499002 Complexe
strabismusoperatie’. Zorgactiviteit 030944 leidt af naar DBC zorgproduct ‘079499005 Strabismusoperatie’.
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TEKSTUELE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 86 - AANPASSEN CONSUMENTENOMSCHRIJVING ZORGACTIVITEIT FUNDUSFOTOGRAFIE
De omschrijving van zorgactiviteit 039918 is in release RZ16b gewijzigd in ‘Fundusfotografie in het kader van
aandoeningen van het netvlies, exclusief screening diabetische retinopathie’. Het verzoek van de NOG was om
de consumentenomschrijving te verduidelijken. De reikwijdte van deze zorgactiviteit was onduidelijk. Binnen de
oogheelkunde worden fundusfoto’s gemaakt:
− Als er een oogafwijking geconstateerd is die je wilt volgen of documenteren. Bijvoorbeeld een moedervlek in
het oog waarvan je wilt weten of deze groter wordt. Hiervoor geldt zorgactiviteit 039918.
− In het kader van screening op Diabetische retinopathie. Hiervoor geldt zorgactiviteit 039917.
De consumentenomschrijving van zorgactiviteit 039918 is gewijzigd:
Zorgactiviteit Omschrijving

Oude
consumentenomschrijving

Nieuwe
consumentenomschrijving

039918

Foto's van het netvlies van
het oog waarbij onderzocht
wordt of er mogelijk
beschadigingen aan het
netvlies aanwezig zijn.

Foto's van het netvlies van het
oog waarbij afwijkingen aan het
netvlies worden gefotografeerd
om deze te vervolgen en
documenteren.

Fundusfotografie in het
kader van aandoeningen
van het netvlies, exclusief
screening op diabetische
retinopathie (zie
039917).

4

