RELEASE RZ17AB - 0304 PLASTISCHE CHIRURGIE
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 Plastische chirurgie.
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.

DBC ZORGPRODUCTEN
RZ17A BLZ. 6 - VERWIJDEREN EN VERVANGEN BORSTIMPLANTAAT NA COSMETISCHE AUGMENTATIE
Indien een borstimplantaat dat om cosmetische redenen is geplaatst, om medische noodzaak verwijderd moet
worden, is dat verzekerde zorg. Een nieuw implantaat terugplaatsen is echter onverzekerde zorg. Indien dit in
dezelfde sessie plaatsvindt, leidde dit tot één DBC zorgproduct, bestaande uit een combinatie van verzekerde en
onverzekerde zorg. Zowel de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) als zorgverzekeraars
hebben dit knelpunt aangekaart. Zorgverzekeraars willen behandelingen waarbij het implantaat weer opnieuw
wordt teruggeplaatst niet vergoeden; ze willen alleen vergoeden voor het verwijderen. Dit onderscheid was niet
inzichtelijk. Om het knelpunt op te lossen, is het bestaande DBC zorgproduct voor verwijderen/vervangen van
een borstimplantaat beëindigd en vervangen door twee aparte DBC zorgproducten.
DBC
Zorgproduct

Omschrijving

Mutatie

990004053

Diagnosen lichaam | Correctie na borstvergroting met prothese

Beëindigd

990004076

Diagnosen lichaam | Vervangen of herplaatsen mammaprothese na
augmentatie

Nieuw

990004077

Diagnosen lichaam | Verwijderen mammaprothese na augmentatie

Nieuw

De bestaande diagnose ‘0304_216 Capsul(ect)omie evt vervangen protheses, verwijderen protheses, enkel- of
dubbelzijdig’ blijft behouden, maar leidt dan, afhankelijk van de geregistreerde zorgactiviteit, af naar één van
beide DBC zorgproducten. Onderstaande tabel maakt duidelijk in welke situatie welk DBC zorgproduct wordt
afgeleid.

Situatie

Zorgactiviteit

DBC Zorgproduct

Indien zowel verwijderen als opnieuw
plaatsen onverzekerd zijn wordt de
zorgactiviteit voor vervangen of
herplaatsen geregistreerd en wordt
afgeleid naar het zorgproduct voor
vervangen/herplaatsen

039042 Capsulotomie/capsulectomie
met vervangen mammaprothese na
augmentatie.

990004076 Diagnosen
lichaam | Vervangen of
herplaatsen
mammaprothese na
augmentatie

Indien verwijderen wel verzekerde zorg
betreft (of onverzekerd is maar er niets
wordt teruggeplaatst), wordt de
zorgactiviteit voor verwijderen
geregistreerd, en wordt afgeleid naar
het zorgproduct voor verwijderen.

039038 Capsulotomie/capsulectomie
met verwijderen mammaprothese na
augmentatie

OF
039043 Capsulotomie/capsulectomie
met herplaatsen mammaprothese na
augmentatie

990004077 Diagnosen
lichaam | Verwijderen
mammaprothese na
augmentatie

Indien zonder medische noodzaak opnieuw een prothese wordt ingebracht, dan wordt aanvullend een OZP
geregistreerd. Hiervoor is een nieuwe OZP beschikbaar, deze kent een vrij tarief.
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

Tarieftype Aanspraakcode

199905

99
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Plaatsen nieuwe mammaprothese op verzoek van
patiënt en hieraan gerelateerde zorg, nadat oude
prothese op medische indicatie verwijderd is

1601

AFLEIDING
RZ17A BLZ. 116 - PASSENDE AFLEIDING VOOR LOWER BODY LIFT
Vanwege het ontbreken van een passende diagnose wordt er een nieuwe diagnose en zorgactiviteit toegevoegd.

Diagnose

Omschrijving

0304_234

Lower body lift, inclusief opbouwplastiek billen.
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Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK Op
nota?

038996

5

Abdominoplastiek inclusief verwijderen huid-/vetoverschot van flanken,
buitenzijde bovenbenen en billen en opbouwplastiek billen (lower body lift).
Inclusief eventuele lift/reductie mons pubis.

Ja

Trajecten met deze combinatie van diagnose en zorgactiviteit leiden af naar DBC zorgproduct ‘990004018
(Diagnosen lichaam | Reconstructie vrije lap/ lower body lift)’. Parallelliteit bij deze diagnose is niet toegestaan.
De diagnose is in combinatie met zichzelf en andere diagnosen opgenomen in de diagnose combinatie tabel.
RZ17A BLZ. 134 - UITVALREDUCTIE RECONSTRUCTIE SLAGADER IN ZORGPRODUCTGROEP 990004
In zorgproductgroep ‘990004 Plastische chirurgie’ kunnen intensieve/operatieve verrichtingen alleen leiden tot
een declarabel DBC zorgproduct als ze zijn opgenomen in de lijst 'plastische verrichtingen'. Het verzoek was om
twee zorgactiviteiten toe te voegen aan de lijst plastische verrichtingen én aan een passend knooppunt in
zorgproductgroep ‘990004 Plastische chirurgie’. Het gaat om deze twee zorgactiviteiten:

Zorgactiviteit

Omschrijving

033450

Reconstructie aan een slagader zoals arteria carotis door middel van transplantaat,
endarteriectomie of patch.

033684

Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, open procedure (zie 033685
voor endovasculair).

Beide zorgactiviteiten zijn toegevoegd aan de lijst met plastische verrichtingen én aan knooppunten waar
passende diagnosen toe behoren, zodat er naar een passend DBC zorgproduct kan worden afgeleid.
Zorgactiviteit

Kan afleiden naar DBC Zorgproduct

033450

990004036 Diagnosen algemeen | Reconstructie matig groot | Zonder VPLD
990004037 Diagnosen algemeen | Reconstructie matig groot | Met VPLD
990004047 Diagnosen algemeen | Reconstructie klein
990004052 Diagnosen algemeen | Eenvoudige ingreep

033684

990004036 Diagnosen algemeen | Reconstructie matig groot | Zonder VPLD
990004037 Diagnosen algemeen | Reconstructie matig groot | Met VPLD
990004039 Diagnosen extremiteiten | Correctie groot
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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.
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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RZ17A BLZ. 144 - NIEUWE COMBINATIES TOEGEVOEGD AAN LIMITATIEVE LIJST MACHTIGINGEN (LLM)
Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland is er voor de volgende zorgvragen een nieuwe diagnosezorgactiviteit combinatie opgenomen in de Limitatieve Lijst Machtigingen:
Ingrepen aan benigne huidtumoren
De diagnose ‘0302_87 Infectie / benigne huidtumoren hoofd/hals’ is in combinatie met vier zorgactiviteiten
toegevoegd aan de LLM met ingangsdatum 1 januari 2017.

Zorgactiviteit Omschrijving
039001

Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak
in een functioneel gebied.

039011

Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.

039012

Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect
gesteelde transpositie van huid.

039013

Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde
transpositie van huid.

Oor reconstructies
De diagnose ‘0304_165 Oor(re)constructie per fase (bv. bij agenesie)’ is in combinatie met drie zorgactiviteiten
toegevoegd aan de LLM met ingangsdatum 1 januari 2017:

Zorgactiviteit Omschrijving
038984

Alloplastieken bijvoorbeeld ter reconstructie van een oorschelp.

039012

Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect
gesteelde transpositie van huid.

039030

Transplantatie van derma en/of vet.

Lower body lift
De diagnose ‘0304_234 Lower body lift, inclusief opbouwplastiek billen’ is in combinatie met de volgende
zorgactiviteit toegevoegd aan de LLM met ingangsdatum 1 januari 2017:
Zorgactiviteit Omschrijving
038996

Abdominoplastiek inclusief verwijderen huid-/vetoverschot van flanken, buitenzijde
bovenbenen en billen en opbouwplastiek billen (lower body lift). Inclusief eventuele
lift/reductie mons pubis.
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