RELEASE RZ17AB – 0302 KNO
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
Kindergeneeskunde. 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. 73 - NIEUWE ZORGACTIVITEIT VOOR VENTIEL-STEMPROTHESE
De NZa kreeg signalen dat patiënten met een ventiel-stemprothese geen reserveprothese verstrekt kregen,
omdat hiervoor geen registratie- en declaratiemogelijkheid beschikbaar was. Niet alle ziekenhuizen hebben
geschikte prothesen op voorraad, dus zijn patiënten soms aangewezen op verstrekken door een ander centrum
dan waar de prothese wordt vervangen. Het verstrekken van een reserveprothese valt onder verzekerde zorg.
Er is een nieuwe zorgactiviteit (materiaalcode) geïntroduceerd:
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Op nota?

190380

Ventiel-stemprothese.

13

Nee

Hiermee is registratie en kostentoerekening mogelijk, de materiaalcode zelf is niet typerend in de afleiding naar
DBC zorgproducten. Op deze manier is registreerbaar dat patiënt een plaatsing of vervanging van de
stemprothese heeft ondergaan en de hoeveelheid materiaal die hiermee is gemoeid. Dit kan per instelling
verschillen en 0, 1 of 2 keer in het profiel voorkomen.
RZ17A BLZ. 82 - ZORGACTIVITEITEN BEHANDELING MALIGNE TUMOREN BEËINDIGD
Zes zorgactiviteiten voor behandeling van maligne tumoren zijn beëindigd. Het betreft zorgactiviteiten die tot en
met 2010 fungeerden als FB-parameter. De zorgactiviteiten zijn niet bepalend voor de afleiding van een DBC
zorgproduct. De zorgactiviteiten geven ook geen informatie over de uitgevoerde verrichting. Daarnaast bestaan
er andere zorgactiviteiten die veel specifieker weergeven wat er daadwerkelijk is uitgevoerd.
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

034176

Behandeling maligne tumoren mondholte

99

034177

Behandeling maligne tumoren oropharynx oncologie

99

034178

Behandeling maligne tumoren speekselklieren oncologie

99

034179

Behandeling maligne tumoren nasopharynx, neus en bijholten

99

034180

Behandeling maligne tumoren hypopharynx

99

034181

Behandeling maligne tumoren larynx

99

RZ17A BLZ. 113 - PASSENDE DECLARATIE BIJ VERVANGEN VAN DE PROCESSOR BIJ COCHLEAIRE
IMPLANTATEN
Er zijn twee nieuwe zorgactiviteiten geïntroduceerd:
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Op nota?

Aanspraakcode

031907

Vervangen processor cochleair implantaat bij
volwassenen.

6

Ja

2601

031908

Vervangen processor cochleair implantaat bij
kinderen.

6

Ja

2601

OZP’S
RZ17A BLZ. 112 - PRESTATIE VOOR THUISPRIKKEN GESPLITST IN ONGEPLAND EN GEPLAND
Er bestond één OZP voor 'thuisprikken' (Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische
laboratoriumonderzoeken). Naar aanleiding van een bezwaar is gebleken dat deze prestatie niet
kostenhomogeen was. Er bleek een verschil in kosten tussen een incidenteel huisbezoek en periodieke
huisbezoeken. Om deze kosten in homogeniteit op te lossen, is de prestatie gesplitst.
Zorgactiviteit

Omschrijving

Consumenten
omschrijving

ZPK

Tarieftype

Tarief

Mutatie

079986

Periodiek huisbezoek
t.b.v. klinischchemische en/of
microbiologische
laboratoriumonderzoe
ken waarbij de
personalia van de
patiënt min. 2

Regelmatig huisbezoek
voor klinisch-chemische
en/of microbiologische
laboratoriumonderzoek
en waarbij de
persoonsgegevens van
de patiënt minimaal 2
werkdagen voor het

11

20

€ 9,85

Nieuw

2

werkdagen voor
huisbezoek bij de
zorgaanbieder bekend
zijn.

huisbezoek bij de
zorgaanbieder bekend
zijn.

079987

Incidenteel huisbezoek
t.b.v. klinischchemische en/of
microbiologische
laboratoriumonderzoe
ken waarbij de
personalia vd patiënt
minder dan 2
werkdagen voor
huisbezoek bij
zorgaanbieder bekend
zijn.

Incidenteel huisbezoek
voor klinisch-chemische
en/of microbiologische
laboratoriumonderzoek
en waarbij de
persoonsgegevens van
de patiënt minder dan 2
werkdagen voor het
huisbezoek bij de
zorgaanbieder bekend
zijn.

11

20

€ 17,14

Nieuw

079992

Huisbezoektarief
klinisch-chemische en
microbiologische
laboratoriumonderzoe
ken.

Huisbezoektarief
klinisch-chemische en
microbiologische
laboratoriumonderzoek
en.

11

20

€ 13,42

Beëindigd

AFLEIDING
RZ17A BLZ. 113 - PASSENDE DECLARATIE BIJ VERVANGEN VAN DE PROCESSOR BIJ COCHLEAIRE
IMPLANTATEN
Er zijn vier nieuwe DBC zorgproducten geïntroduceerd in zorgproductgroep ‘089999 Oor en processus
mastoideus - Aandoeningen van oor (incl. congenitaal)’ voor het vervangen van de processor van een cochleair
implantaat. Er is onderscheid gemaakt naar enkelzijdige en dubbelzijdige vervanging en naar diagnose
(perceptieve slechthorendheid of ontsteking middenoor/gehoorgang):
Zorgproduct Omschrijving
089999099

Perceptieve slechthorendheid | Vervangen processor cochleair implantaat | Dubbelzijdig

089999100

Perceptieve slechthorendheid | Vervangen processor cochleair implantaat | Enkelzijdig

089999102

Ontsteking middenoor/ gehoorgang | Vervangen processor cochleair implantaat |
Dubbelzijdig

899999103

Ontsteking middenoor/ gehoorgang | Vervangen processor cochleair implantaat | Enkelzijdig

3

Voorheen landden trajecten voor vervangen van de processor in de DBC zorgproducten voor nazorg in
zorgproductgroep 089999. Omdat deze trajecten nu naar de nieuwe DBC zorgproducten zullen afleiden,
verandert de inhoud. Deze omvat niet langer eventuele kosten van het vervangen van de processor en daarom
wijzigt ook het zorgproductnummer van de bestaande nazorgproducten. De omnummering is als volgt (de
omschrijvingen zijn niet gewijzigd):
Omschrijving

Oud zorgproductnummer

Nieuw zorgproductnummer

Perceptieve slechthorendheid | Nazorg
cochleaire implantaten

089999035

089999101

Ontsteking middenoor/ gehoorgang |
Nazorg cochleaire implantaten

089999049

089999104

RZ17A BLZ. 117 - HERKENBARE AFLEIDING VOOR TRAANWEGPATHOLOGIE
In het verleden werd traanwegpathologie geregistreerd als diagnose ‘sinusitis (0302_36)’. Omdat deze diagnose
niet past bij traanwegpathologie is er een nieuwe diagnose geïntroduceerd.
Diagnose

Omschrijving

0302_89

Traanwegpathologie.

Trajecten met deze nieuwe diagnose worden afgeleid naar zorgproductgroep ‘079999 Oog en adnexen Aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita (incl. congenitaal, incl. orbitatumor)’ waar DBC zorgproducten
bestaan voor ingrepen voor traanwegpathologie. Zorgactiviteiten die betrekking hebben op traanwegpathologie
zijn verwijderd uit de afleiding in zorgproductgroep 109799.
RZ17A BLZ. 118 - UITVALREDUCTIE VOOR SCHILDWACHTKLIERBIOPSIE
Bij de diagnose maligne melanoom leidde een schildwachtklierbiopsie tot uitval. De twee zorgactiviteiten zijn nu
opgenomen in de afleiding in zorgproductgroep 029499, op een vergelijkbare manier als de zorgactiviteit voor
de diagnostische lymfeklierextirpatie (zorgactiviteit 033780). De zorgactiviteiten kunnen afleiden naar de DBC
zorgproducten 029499016 of 029499017.

Zorgactiviteit Omschrijving
033781

Verwijderen poortwachterklier, open procedure (sentinel node procedure, zie 033782 voor
laparoscopisch).

033782

Laparoscopisch verwijderen poortwachterklier (sentinel node procedure, zie 033781 voor
open procedure).

RZ17A BLZ. 129 - UITVALREDUCTIE PHARYNX-LARYNXEXTIRPATIE BIJ GLOBUS/SLIKKLACHTEN
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De registratie van zorgactiviteit ‘032231 Pharynx-larynxextirpatie inclusief evt. inbrengen ventiel-stemprothese’
leidde in combinatie met de KNO diagnose ‘0302_55 Globus/slikklachten’ tot uitval. Het betreft hier passende
(weliswaar zeer uitzonderlijke) zorg: bij hele grote klachten van verslikken kan in uitzonderlijke gevallen besloten
worden tot een larynxextirpatie. Om uitval van subtrajecten met de genoemde combinatie te voorkomen, is
zorgactiviteit 032231 toegevoegd aan de afleiding in zorgproductgroep ‘189599 Symptomen, afwijkende klin.
bevindingen/labuitslagen - Slikklachten, zwelling in de hals en diepe hals abces’. Er kan worden afgeleid naar DBC
zorgproduct ‘189599002 Oper (zeer) zwaar | Symptoom slikklacht/zwelling-/abces hals (Uitgebreide operatie bij
slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals)’.
RZ17A BLZ. 131 - PASSENDE AFLEIDING PLAATSEN IMPLANTAAT BIJ DIAGNOSE OSSICULAIRE
AFWIJKINGEN
Per 2016 zijn in zorgproductgroep ‘089999 Oor en processus mastoideus - Aandoeningen van oor (incl.
congenitaal)’ voor de zorg rondom botverankerde hoortoestellen twee nieuwe DBC zorgproducten
geïntroduceerd: één per diagnosecluster:

DBC Zorgproduct

Omschrijving

089999097

Ossiculaire afwijkingen | Oper BAHA/ plaatsen intra-oraal beengeleidingshoortoestel
| Ooraandoening

089999098

Perceptieve slechthorendheid | Oper BAHA/ plaatsen intra-oraal
beengeleidingshoortoestel | Ooraandoening

Bij het plaatsen van een botverankerd hoortoestel wordt eerst een implantaat in het rotsbeen geplaatst, waarna
het uitwendige deel bevestigd kan worden. Tussen de plaatsing van het implantaat en de bevestiging van het
uitwendige deel zit een periode van 6 tot 8 weken. Het komt dus geregeld voor dat het uitwendige deel later dan
42 dagen na plaatsing van het initiële implantaat bevestigd kan worden en daarmee buiten het initiële subtraject
valt. Bij de diagnose ‘0302_15 Ossiculaire afwijkingen’ leidde de plaatsing van het uitwendige deel van het
hoortoestel later dan 42 dagen na de initiële operatie tot een licht ambulant DBC zorgproduct. Bij de andere
relevante diagnosen wordt een specifiek DBC zorgproduct voor het plaatsen van een botverankerd hoortoestel
afgeleid. Dit is per 2017 gelijk getrokken: ook bij de diagnose ‘0302_15 Ossiculaire afwijkingen’ zal in deze
gevallen een DBC zorgproduct worden afgeleid specifiek voor de plaatsing van het botverankerd hoortoestel:
DBC Zorgproduct

Omschrijving

089999097

Ossiculaire afwijkingen | Oper BAHA/ plaatsen intra-oraal
beengeleidingshoortoestel | Ooraandoening

RZ17A BLZ. 132 - UITVALREDUCTIE SENTINEL NODE PROCEDURE IN ZORGPRODUCTGROEPEN
'NIEUWVORMINGEN'
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De sentinel node procedure kan bij verschillende oncologische indicaties worden uitgevoerd. Registratie van de
ingreep leidde echter bij een aantal indicaties tot uitval. Dit is per 2017 gecorrigeerd. Er zijn twee zorgactiviteiten
voor sentinel node procedure:
Zorgactiviteit

Omschrijving

033781

Verwijderen poortwachterklier, open procedure (sentinel node procedure, zie
033782 voor laparoscopisch).

033782

Laparoscopisch verwijderen poortwachterklier (sentinel node procedure, zie
033781 voor open procedure).

Deze zorgactiviteiten zijn typerend gemaakt voor de volgende DBC zorgproducten:
DBC Zorgproduct

Omschrijving

029199286

Colorectale maligniteit | Oper buikholte/ lymfklieren/ adjuvante HIPEC

029199115

Maligniteit slokdarm/ cardia | Oper borstholte/ buikholte/ lymfklieren

029199164

Maligniteit maag (excl cardia) | GE activiteiten complex | Klin >2

029199224

Overige maligniteit abdomen | Oper buikholte/ lymfklieren

029299005

Oper (zeer) zwaar zonder reconstructie| Zonder VPLD

029299006

Oper (zeer) zwaar zonder reconstructie | Met VPLD

029299007

Oper (zeer) zwaar | Met reconstructie | Zonder VPLD

029299008

Oper (zeer) zwaar | Met reconstructie | Met VPLD

029399042

Oper overig (zeer) zwaar | Nieuwv maligne bot/kraakb/weke delen

029999005

Oper bot/ weke delen (zeer) zwaar

TEKSTUELE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 87 - VERWIJDEREN TERM 'BAHA' UIT OMSCHRIJVINGEN
In enkele zorgactiviteiten en DBC zorgproducten met betrekking op botverankerde hoortoestellen is de term
'BAHA' opgenomen. De term 'BAHA' is een merknaam. Omdat ‘BAHA’ een merknaam is, is deze met ingang van
2017 verwijderd uit de omschrijving van de betreffende zorgactiviteiten en DBC zorgproducten. Het betreft vier
zorgactiviteiten:
Zorgactiviteit Omschrijving oud

Omschrijving nieuw
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031910

Plaatsen implantaat in het rotsbeen t.b.v. een
botverankerd hoortoestel (BAHA).

Plaatsen implantaat in het rotsbeen t.b.v.
een botverankerd hoortoestel.

031911

Plaatsen koppelstuk (abutment) op implantaat
t.b.v. een botverankerd hoortoestel (BAHA).

Plaatsen koppelstuk (abutment) op
implantaat t.b.v. een botverankerd
hoortoestel.

031912

Vervangen botverankerd hoortoestel (BAHA).

Vervangen botverankerd hoortoestel.

190327

Apparaat BAHA.

Botverankerd hoortoestel (apparaat).

Van de zorgactiviteiten 031910, 031911 en 031912 is ook de consumentenomschrijving gewijzigd.
Het gaat om de volgende drie DBC zorgproducten in zorgproductgroep ‘089999 Oor en processus mastoideus Aandoeningen van oor (incl. congenitaal)’:
DBC
Zorgproduct

Omschrijving oud

Omschrijving nieuw

089999059

Ontsteking middenoor/ gehoorgang | Oper
BAHA

Ontsteking middenoor/ gehoorgang |
Botverankerd hoortoestel: plaatsen
implantaat/vervangen hoortoest/plaatsen
koppelstuk op implantaat

089999097

Ossiculaire afwijkingen | Oper BAHA/
plaatsen intra-oraal
beengeleidingshoortoestel

Ossiculaire afwijkingen | Botverankerd
hoortoestel: plaatsen implantaat/vervangen
hoortoest/plaatsen koppelstuk op implantaat

089999098

Perceptieve slechthorendheid | Oper
BAHA/ plaatsen intra-oraal
beengeleidingshoortoestel

Perceptieve slechthorendheid | Botverankerd
hoortoestel: plaatsen implantaat/vervangen
hoortoest/plaatsen koppelstuk op implantaat

OVERIGE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 10 - APARTE PRESTATIES VOOR VOORWAARDELIJK TOEGELATEN ZORG
Voorwaardelijk toegelaten zorg is zorg die onder voorwaarden is toegelaten tot het basispakket. Op verzoek van
VWS, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland introduceert de NZa specifieke DBC zorgproducten
die voorwaardelijk toegelaten zorg beter zichtbaar moeten maken in het DBC systeem. De wijzigingen hebben
betrekking op onderstaande vt-studies:
-

Combinatiebehandeling cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patiënten met een maagcarcinoom en
buikvliesmetastasen.
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-

Adjuvante hoge dosis alkylerende chemotherapie en autologe stamceltransplantatie bij BRCA1-like
borstkankerpatienten.
Occipitale neurostimulatie bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn.
Sacrale neurostimulatie voor therapieresistente obstipatie
Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie.
Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED) bij patiënten met een lumbale hernia.
Behandeling met dendritische cellen (DCs) bij patiënten met huidkanker in een ver gevorderd stadium.
Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een ver
gevorderd stadium.

Er zijn twee dossiers die geen nieuwe prestaties hebben gekregen:
-

-

Voor de studie ‘Adjuvante HIPEC bij Colorectaal Carcinoom’ geldt dat deze voorloopt op schema, en
daarom naar verwachting in 2017 maar weinig gebruik wordt gemaakt van eventuele nieuwe prestaties.
Deze zorg kunt u op de huidige wijze blijven declareren.
Voor de studie ‘Horen met je tanden’ geldt dat deze inmiddels is afgevallen voor voorwaardelijk
toegelaten zorg. De zorgactiviteit die hiervoor per 1 januari 2016 was geïntroduceerd is beëindigd
(190733 – Plaatsen van een niet-implanteerbaar intra-oraal beengeleidingshoortoestel – audiologisch
centrum).

Komen bovenstaande studies voor in uw ziekenhuis? Kijk dan op blz. 10 t/m 17 van het wijzigingsdocument voor
een uitgebreide uitleg.
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