RELEASE RZ17AB – 0310 DERMATOLOGIE
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 Dermatologie. 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 - ZORGACTIVITEITEN VOOR ALLERGIETESTEN VERDUIDELIJKT
Bij contact-allergisch onderzoek, de zogenaamde plakproeven, worden met pleisters stoffen aangebracht (in
reeksen) op de rug om na 2 dagen en na 3 dagen te kijken of er een allergische reactie is ontstaan. Voor deze
testen waren twee zorgactiviteiten (039060, 039061) beschikbaar. Deze kenden echter knelpunten. Ten eerste
was het niet duidelijk of en in welke gevallen de zorgactiviteiten voor allergietesten meerdere keren
geregistreerd mochten worden. Daarnaast maakten de zorgactiviteiten onvoldoende onderscheid tussen
situaties waarin de standaard allergietesten worden afgenomen en situaties waarin de meer arbeidsintensieve
specifieke testen op maat worden uitgevoerd. Om deze knelpunten op te lossen, zijn die twee zorgactiviteiten
beëindigd en twee nieuwe zorgactiviteiten geïntroduceerd:
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

Op
Mutatie
nota?

039060

Contact-allergisch onderzoek, serie van tenminste 10 tests, voor
diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van
reeksen.

4

Ja

Beëindigd

039061

Contact-allergisch onderzoek, serie van tenminste 20 tests, voor
diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van
reeksen.

4

Ja

Beëindigd

039614

Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische
huidaandoeningen d.m.v. een specifieke, op de patiënt
afgestemde reeks van tenminste 8 voor de patiënt verdachte
stoffen.

4

Ja

Nieuw

039615

Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische
huidaandoeningen dmv Europese standaardreeks en/of
(algemene, niet patiënt-specifieke) aanvullende standaard reeks
(20-40 stoffen).

4

Ja

Nieuw

Daarnaast is in de omschrijving van zorgactiviteit 039601 de term ‘scarificaties’ vervangen door ‘huidpriktests’,
omdat de term ‘scarificaties’ verouderd is. De volledige nieuwe omschrijving:
Zorgactiviteit Oude omschrijving

Nieuwe omschrijving

ZPK

Op nota?

039601

Onderzoek gevoeligheid allergenen
dmv huidtest(s), dmv huidpriktests of
intracutane injecties.

4

Ja

Onderzoek gevoeligheid
allergenen dmv huidtest(s),
dmv scarificaties of intracutane
injecties.

Deze wijziging in zorgactiviteiten raakt ook de productstructuur. De beëindigde zorgactiviteiten 039060 en
039061 zijn in drie zorgproductgroepen vervangen door de nieuwe zorgactiviteiten 039614 en 039615:
Zorgproductgroep

Omschrijving

120301

Huid en subcutis - Dermatitis/eczeem

199199

Letsel/vergiftiging/gevolgen uitwendige oorzaken - Ov/niet gespec gevolgen uitw
oorzaken (incl urticaria/erytheem)

990026

Allergologie

RZ17A BLZ. 115 - NIEUWE ZORGACTIVITEIT VOOR MOH’S CHIRURGIE
De wetenschappelijke vereniging voor dermatologie heeft verzocht om het DBC zorgproduct voor Moh’s
chirurgie in zorgproductgroep ‘029499 Nieuwvormingen - Melanoom, overige maligne neoplasmata huid en
premaligne dermatosen’ op te splitsen in aparte producten voor enkelvoudige en meervoudige Moh’s chirurgie.
De NZa ziet geen noodzaak voor differentiatie omdat dit via het maken van prijsafspraken ondervangen kan
worden. Hiervoor is zorgactiviteit ‘038908 operatieve verwijdering van gezwellen door middle van Moh’s
chirurgie’ beëindigd en vervangen door:

Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Op nota?

38907

Operatieve verwijdering van gezwel door middel van Moh’s chirurgie.

5

Ja

2

De zorgactiviteit valt binnen de afleiding naar DBC zorgproduct 029499002 (Moh’s microchirurgie).
Zorgactiviteit 0338908 is verwijderd uit zorgproductgroep ‘990356 Kinderchirurgie’ en ‘029899 Nieuwvormingen
- Benigne neoplasmata huid’, maar niet vervangen door een nieuwe zorgactiviteit omdat deze behandeling niet
thuishoort in die zorgproductgroepen.
RZ17A BLZ. 120 - NIEUWE ZORGACTIVITEIT VOOR DAGBEHANDELING BIJ ERNSTIGE
HUIDAANDOENINGEN
Dagbehandeling dermatologie wordt geboden aan patiënten met ernstige eczeem of psoriasis (grote delen van
het lichaam zijn in ernstige mate aangedaan), van wie de kwaliteit van leven ernstig negatief beïnvloed wordt
door de aandoening. Het is ook mogelijk bij patiënten bij wie de reguliere behandeling (poliklinisch en/of thuis
behandelen) onvoldoende effectief is of teveel bijwerkingen geeft. Tijdens de dagbehandeling krijgen de
patiënten zalftherapie, eventueel in combinatie met lichttherapie. Bij de zalftherapie wordt de patiënt
ingesmeerd met (meestal) ditranol en/of teerzalf, in meerdere sessies. Recent zijn diverse signalen
binnengekomen van ziekenhuizen en de NVDV dat deze zorg niet goed kon worden geregistreerd (er was geen
zorgactiviteit voor intensieve zalftherapie) en dat er geen passend DBC zorgproduct voor bestond. Om het
knelpunt op te lossen, is een nieuwe zorgactiviteit aangemaakt:
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK Op
nota?

039993

Intensieve behandeling van ernstige, uitgebreide huidaandoening met zalf
(zoals ditranol, teerzalf of wet wrap) incl. eventueel
inpakken/inzwachtelen, verwijderen en reinigen van de huid, per dag.

6

Ja

DBC ZORGPRODUCTEN
RZ17A BLZ. 120 - NIEUWE DBC-ZORGPRODUCTEN VOOR DAGBEHANDELING BIJ ERNSTIGE
HUIDAANDOENINGEN
Om het hierboven beschreven knelpunt op te lossen, zijn naast een nieuwe zorgactiviteit, nieuwe DBC
zorgproducten aangemaakt. Hieronder worden de nieuwe DBC -zorgproducten met de afleidingscriteria
weergegeven.
In zorgproductgroep 120301 Huid en subcutis - Dermatitis en eczeem:
DBC-zorgproduct

Omschrijving

Afleiding indien...

120301018

Intensieve zalf- en lichttherapie

zorgactiviteit 039993 >4 EN
zorgactiviteit 039992 >4

120301019

Intensieve zalftherapie

zorgactiviteit 039993 >4
3

In zorgproductgroep ‘120401 Huid en subcutis - Papulosquameuze dermatosen’:
DBC-zorgproduct

Omschrijving

Afleiding indien

120401016

Intensieve zalf- en lichttherapie

zorgactiviteit 039993 >4 EN
zorgactiviteit 039992 >4

120401017

Intensieve zalftherapie

zorgactiviteit 039993 >4

OZP’S
RZ17A BLZ. 8 - BENIGNE TUMOREN
Als de huisarts een patiënt vanwege een verdachte huidlaesie doorverwijst, kan er sprake zijn van een combinatie
van verzekerde en onverzekerde zorg. Het consult en eventuele diagnostiek zijn sowieso verzekerde zorg. Indien
de tumor echter goedaardig blijkt en de patiënt deze toch wil laten verwijderen, is deze behandeling niet
verzekerd. Net als bij vergelijkbare behandelingen/specialismen waar dit speelt, is een OZP aangemaakt voor
het onverzekerde deel van de zorg. De OZP omschrijving bevat de specificering dat de behandeling wordt
uitgevoerd op verzoek van de patiënt, in aanvulling op een behandeling die wel verzekerd is. Het gaat hierbij
veelal om één van de volgende soorten behandelingen: operatieve verwijdering, verwijdering met laser,
coagulatie of cryotherapie. Bepaalde verrichtingen zijn geclusterd binnen één OZP, indien deze qua zorgzwaarte
en aard van de behandeling vergelijkbaar zijn. De volgende OZP’s zijn geïntroduceerd:

Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK Tarieftype Aanspraakcode Op
nota?

199891

Operatieve verwijdering benigne tumor op
verzoek van patiënt, na consult ivm een
verdachte huidlaesie.

99

13

1601

Ja

199892

Dermatologische laserbehandeling benigne
tumor op verzoek van patiënt, na consult ivm
een verdachte huidlaesie.

99

13

1601

Ja

199893

Verwijdering benigne tumor dmv coagulatie
of cryotherapie op verzoek van patiënt, na
consult ivm een verdachte huidlaesie.

99

13

1601

Ja

RZ17A BLZ. 9 - AFWIJKINGEN GELAAT
Bij de behandeling van Rhinophym kan er sprake zijn van een combinatie van verzekerde en onverzekerde zorg.
De patiënt meldt zich bij de dermatoloog met ontstekingen in het gezicht en in het bijzonder op de neus. In
eerste instantie wordt behandeld met orale en lokale medicatie. De consulten en de medicatie zijn verzekerde
4

zorg. Als de patiënt echter kiest voor een operatieve/intensieve behandeling om een cosmetisch beter resultaat
te krijgen, is dit onverzekerde zorg. Voor dit deel onverzekerde zorg is een nieuwe OZP geïntroduceerd. In de
omschrijving van de OZP staat de specificering dat de behandeling wordt uitgevoerd op verzoek van de patiënt,
in aanvulling op een behandeling die wel verzekerd is. Het gaat hierbij veelal om één van de volgende soorten
behandelingen: dermabrasie, shaving, laserbehandeling, coagulatie of cryotherapie. Bepaalde verrichtingen zijn
geclusterd binnen één OZP, indien deze qua zorgzwaarte en aard van de behandeling vergelijkbaar zijn.

Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK Tarieftype Aanspraakcode Op
nota?

199894

Dermabrasie of shaving van Rhinophym op
verzoek van patiënt, na behandeling met
medicatie. Bijbetaling meerkosten

99

13

1601

Ja

199895

Dermatologische laserbehandeling van
Rhinophym op verzoek van patiënt, na
behandeling met medicatie. Bijbetaling
meerkosten.

99

13

1601

Ja

199896

Coagulatie of cryotherapie van Rhynophym op
verzoek van patiënt, na behandeling met
medicatie. Bijbetaling meerkosten.

99

13

1601

Ja

RZ17A BLZ. 10 - BEHANDELING VAN OVERBEHARING
Bij de behandeling van overbeharing door de dermatoloog kan er sprake zijn van een combinatie van verzekerde
en onverzekerde zorg. Indien de dermatoloog aanleiding ziet onderzoek te doen om een hormoonafwijking als
oorzaak uit te sluiten, behoren de consulten en het bloedonderzoek tot verzekerde zorg. Echter in het geval er
geen sprake blijkt van een hormoonafwijking en de patiënt ervoor kiest de overbeharing te laten verwijderen
door middel van laserbehandeling, betreft dit onverzekerde zorg. Er is een nieuwe OZP voor het deel
onverzekerde zorg. De OZP omschrijving bevat de specificering dat de behandeling wordt uitgevoerd op verzoek
van de patiënt, in aanvulling op een behandeling die wel verzekerd is.
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK Tarieftype Aanspraakcode Op
nota?

199897

99

Dermatologische laserbehandeling van
overbeharing op verzoek van patiënt, nadat
een onderliggende aandoening d.m.v.
bloedonderzoek is uitgesloten. Bijbetaling
meerkosten.

5

13

1601

Ja

AFLEIDING
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 (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).

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.

6

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.

7

