RELEASE RZ17AB – 0306 UROLOGIE
INLEIDING
Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar
gemaakt, de RZ17b. Dit releasedocument bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. In dit
document vindt u de wijzigingen die betrekking hebben op het specialisme Urologie. Achtereenvolgend worden
de wijzigingen in overige zorgproducten (OZP’s), afleiding, tekstuele wijzigingen en overige wijzigingen
besproken. Bij elke wijziging verwijzen wij u naar het paginanummer in het releasedocument.

OZP’S
RZ17A BLZ. 8 - CIRCUMCISIE BIJ LIESBREUK
Het DBC pakket 2017 introduceert een nieuwe OZP voor circumcisie die naast een hoofdingreep wordt
uitgevoerd. In de huidige situatie wordt voor beide zorgvragen (circumcisieverzoek en zorgvraag waarvoor de
hoofdingreep wordt uitgevoerd) een DBC zorgproduct afgeleid. Het DBC zorgproduct voor circumcisie komt voor
rekening van de patiënt, omdat de circumcisie (op eigen verzoek) onverzekerde zorg is. Als de circumcisie echter
naast een andere ingreep is uitgevoerd, kan de rekening richting de patiënt te hoog uitvallen. De nieuwe OZP
zorgt ervoor dat de patiënt in dit geval een reële factuur krijgt. De uitwerking van de OZP is als volgt:
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Tarieftype

Aanspraakcode

199904

Circumcisie en hieraan gerelateerde zorg op verzoek patiënt als
bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische
indicatie.

99

13

1601

RZ17A BLZ. 96 - VASECTOMIE ALS BIJKOMENDE INGREEP
Het kan voorkomen dat op verzoek van de patiënt een vasectomie wordt uitgevoerd als bijkomende ingreep
tijdens een andere operatie. Voor beide zorgvragen (vasectomieverzoek en zorgvraag in kader waarvan de
hoofdingreep voorkomt) kan momenteel een eigen zorgtraject geopend worden. Er worden dan ook twee DBC
zorgproducten afgeleid. Het DBC zorgproduct met het vasectomieverzoek komt voor rekening van de patiënt,
omdat de vasectomie onverzekerde zorg betreft. In die gevallen waar de vasectomie een bijkomende ingreep is,
kan de rekening richting de patiënt te hoog uitvallen. Het DBC pakket 2017 krijgt een nieuwe OZP hiervoor zodat
de patiënt een reëlere factuur ontvangt. Deze OZP kent een vrij tarief:

Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

Aanspraakcode

Tarieftype Op nota?

199903

99

1608

13

Sterilisatie door middel van vasectomie en
hieraan gerelateerde zorg op verzoek
patiënt als bijkomende ingreep bij een
andere operatie op medische indicatie.

Ja

AFLEIDING
RZ17A BLZ. 126 - UITVALREDUCTIE CYSTECTOMIE BIJ BLAASPATHOLOGIE
Het was niet mogelijk om bij de urologische diagnose ‘0306_083 Overige (niet congenitale) blaaspathologie’ een
laparoscopisch uitgevoerde partiële cystectomie (zorgactiviteit 036241), een open totale cystectomie
(zorgactiviteit 032650) of een laparoscopische totale cystectomie (zorgactiviteit 036256) te declareren. Dit is
echter wel passende zorg. Om onterechte uitval van subtrajecten te voorkomen, is er voor gezorgd dat de
diagnose ‘0306_083 Overige (niet congenitale) blaaspathologie’ in combinatie met één van de zorgactiviteiten
voor cystectomie kan afleiden tot een declarabel DBC zorgproduct:
Zorgactiviteit

Leidt af naar DBC Zorgproduct(en)

036241 Laparoscopische partiële
cystectomie (zie 036240 voor open
procedure).

Afhankelijk van de geregistreerde diagnose:
149999007 LUTS | Oper laparoscopisch
149999011 BPH | Oper laparoscopisch
149999021 Urethra-/ Overige urologische aandoeningen | Oper
laparoscopisch

036256 Laparoscopische totale
cystectomie (zie 036250 voor open
procedure).

Afhankelijk van de geregistreerde diagnose:
149999007 LUTS | Oper laparoscopisch
149999011 BPH | Oper laparoscopisch
149999021 Urethra-/ Overige urologische aandoeningen | Oper
laparoscopisch

036250 Totale cystectomie, open
procedure (zie 036256 voor
laparoscopisch).

Afhankelijk van de geregistreerde diagnose, geslacht van de patiënt en
eventuele aanwezigheid van verpleegdagen:
149999008 LUTS | Oper open middel/ (zeer) zwaar | Zonder VPLD
149999009 LUTS | Oper open middel/ (zeer) zwaar | Met VPLD
149999012 BPH | Oper open middel/ (zeer) zwaar | Zonder VPLD
149999013 BPH | Oper open middel/ (zeer) zwaar | Met VPLD
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149999022 Urethra-/ Overige urologische aandoeningen | Oper open
middel/ (zeer) zwaar | Zonder VPLD
149999023 Urethra-/ Overige urologische aandoeningen | Oper open
middel/ (zeer) zwaar | Met VPLD
149999078 Incontinentie/ Prolaps | Vrouw | Oper (zeer) zwaar
149999080 Incontinentie/ Prolaps | Man | Oper (zeer) zwaar
RZ17A BLZ. 129 - UITVALREDUCTIE VASECTOMIE EN REVASCULARISATIE BIJ RECIDIVERENDE INFECTIE
BIJBAL
Een vasectomie en een revascularisatie worden in zeldzame gevallen uitgevoerd voor recidiverende infecties aan
de bijbal, om stukgaan van de bijbal te beschermen. De registratie van zorgactiviteit ‘036721 Sterilisatie door
middel van vasectomie’ of ‘036763 Reconstructie van een vas deferens na vasectomie’ leidde echter tot uitval
wanneer deze geregistreerd werden bij diagnose ‘0306_62 Ontsteking testis/epididymis’.
Zorgactiviteit ‘036721 Sterilisatie door middel van vasectomie’ is typerend gemaakt voor DBC zorgproduct
‘149899017 Oper open licht | Urogenitaal gesl org man’.
Zorgactiviteit ‘036763 Reconstructie van een vas deferens na vasectomie’ is typerend gemaakt voor drie DBC
zorgproducten:
DBC Zorgproduct

Omschrijving

149899004

Oper open zeer zwaar | Urogenitaal gesl org man

990356051

Congenitaal/ overig | Oper complex | Zonder VPLD

990356052

Congenitaal/ overig | Oper complex | Met VPLD

RZ17A BLZ. 133 - UITVALREDUCTIE KLEINE TRANSPOSITIE BIJ UROLOGIE
De registratie van zorgactiviteit ‘039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid
of opschuifplastiek’ leidde in combinatie met een aantal urologische diagnosen (met betrekking tot
urethrapathologie) tot uitval. Per 2017 is dit gecorrigeerd. De registratie van zorgactiviteit 039011 zal afleiden
tot DBC zorgproduct ‘149999035 Urethra-/ Overige urologische aandoeningen | Oper open middel’.
RZ17A BLZ. 138 - UITVALREDUCTIE VOOR CIRCUMCISIE BIJ DIAGNOSE 0306_50 PENISCARCINOOM
Een circumcisie is een van de behandelopties in bepaalde stadia van peniscarcinoom. De combinatie van de
diagnose ‘0306_50 Peniscarcinoom’ met een circumcisie leidde echter tot uitval. Dit is per 2017 gecorrigeerd:
registratie van zorgactiviteit ‘036800 Circumcisie’ in combinatie met de genoemde diagnose leidt tot DBC
zorgproduct ‘020109033 Maligniteit mannelijke geslachtsorganen | Ambulant middel/ Dag’.
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TEKSTUELE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 79 - TOEVOEGING ‘INCLUSIEF DE CYSTECTOMIE’ BIJ ZORGACTIVITEIT 036257
De zorgactiviteiten 036257 en 036258 zijn in 2009 geïntroduceerd na opsplitsing van zorgactiviteit 036255. De
omschrijving van 036255 was: ‘Totale blaasvervanging met behulp van een geïsoleerd darmsegment zonder
stoma, inclusief de cystectomie, in een zitting’. De toevoeging “inclusief de cystectomie” is abusievelijk in de
omschrijving van 036257 niet overgenomen, in de omschrijving van 036258 wel. Deze discrepantie is opgelost:

Zorgactiviteit Oude omschrijving

Nieuwe omschrijving

036257

Totale blaasvervanging met behulp van een
geïsoleerd darmsegment zonder stoma,
inclusief de cystectomie, open procedure (zie
036258 voor laparoscopisch).

Totale blaasvervanging met behulp van
een geïsoleerd darmsegment zonder
stoma, open procedure (zie 036258 voor
laparoscopisch).

Ook de consumentenomschrijving is aangepast:
Zorgactiviteit Oude consumentenomschrijving

Nieuwe consumentenomschrijving

036257

Vervangen van de volledige blaas met behulp
van een afzonderlijk stuk darm, zonder stoma
via open operatie, het verwijderen van de blaas
is hierbij inbegrepen.

Vervangen van de volledige blaas met
behulp van een afzonderlijk stuk darm,
zonder stoma via open operatie.

OVERIGE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 44 - WIJZIGING IN DE NADERE REGEL
Omdat voor elke niet-klinische ESWL1 behandeling een apart subtraject wordt geopend, geldt ook dat dit aparte
subtraject gesloten wordt wanneer een niet-klinische ESWL-behandeling wordt gevolgd door een klinische
opname. Dit laatste werd niet expliciet genoemd in de Nadere Regel terwijl dit voor de niet-klinische ESWL
gevolgd door een operatieve ingreep voor urinewegstenen wel het geval is. De tekst van de Nadere Regel is
uitgebreid door aan de laatste zin ‘of door een klinische opname’ toe te voegen. Omdat de uitzonderingsregel
specifiek de niet-klinische ESWL betreft, is ook de titel aangepast in Urologie niet-klinische ESWL. De pseudocode
in het registratieaddendum is verduidelijkt door de afzonderlijke onderdelen apart te benoemen en er zijn
voorbeelden van de verschillende situaties opgenomen in het hoofdstuk Nadere toelichtingen, voorbeelden en
hiërarchie.

4

RZ16b

RZ17a

Wijziging

NR artikel 19 lid 17 onderdeel k

NR artikel 19 lid 17 onderdeel k

Bij niet-klinische ESWLbehandeling van urinewegstenen
wordt per ESWL behandeling een
subtraject geopend. Wanneer de
volgende ESWL behandeling eerder
start dan het in artikel 17 en 18
voorgeschreven moment dan mag
het subtraject worden afgesloten
één dag voor de dag dat de
volgende ESWL behandeling
plaatsvindt. Dit geldt ook wanneer
een niet-klinische ESWL gevolgd
wordt door een operatieve ingreep
voor urinewegstenen.

Bij niet-klinische ESWLbehandeling van urinewegstenen
wordt per ESWL behandeling een
subtraject geopend. Wanneer de
volgende ESWL behandeling
eerder start dan het in artikel 17
en 18 voorgeschreven moment
dan mag het subtraject worden
afgesloten één dag voor de dag
dat de volgende ESWL
behandeling plaatsvindt. Dit geldt
ook wanneer een niet-klinische
ESWL gevolgd wordt door een
klinische opname of een
operatieve ingreep voor
urinewegstenen

Wanneer een niet-klinische ESWL
behandeling gevolgd wordt door
een klinische opname, wordt het
niet-klinische subtraject ook
afgesloten één dag voor de dag
dat de klinische opname
plaatsvindt. In de regelgeving
stond dit nog niet expliciet
beschreven.

De nieuwe technische uitwerking (pseudocode) uit de RZ17a bij deze afsluitregel bleek niet hetzelfde resultaat
te geven als de oude uitwerking, terwijl dit wel de bedoeling was. Daarom is besloten om de wijziging in de
technische uitwerking terug te draaien en de eerdere technische uitwerking te handhaven (zie pagina 6 RZ17b).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het document Registratieaddendum RZ17b v20161117
RZ17B BLZ 39 WIJZIGINGEN IN AANSPRAAK (AANSPRAAKCODE CIRCUMCISIE)
Op verzoek van het Zorginstituut is de aanspraakcode van zorgactiviteit 036800 Circumcisie gewijzigd naar
2611 Zorgactiviteiten Circumcisie.
Zorgactiviteit

Omschrijving

Aanspraakcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

036800

Circumcisie

1606

20140601

20161231

Beëindigd

036800

Circumcisie

2611

20170101
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Nieuw

RZ17B BLZ 41 WIJZIGINGEN IN AANSPRAAK (GEWIJZIGDE AANSPRAAKCODE INCONTINENTIE CHI)
Het Zorginstituut heeft naar aanleiding van de stand van de wetenschap en praktijk haar standpunt ten van de
aanspraak van zorgactiviteit 036419 Incontinentie chirurgie: plaatsen sling urethra bij man gewijzigd van
aanspraakcode 1602 Zorgactiviteiten niet conform stand van de wetenschap en praktijk naar aanspraakcode
2601 Zorgactiviteiten Diverse Beperkingen.
Zorgactiviteit

Omschrijving

Aanspraakcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

036419

Incontinentie chirurgie:
plaatsen sling urethra bij
man

1602

20140601

20161231

Beëindigd

036419

Incontinentie chirurgie:
plaatsen sling urethra bij
man

2601

20170101
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Nieuw

