RELEASE RZ17AB – 0313 INWENDIGE GENEESKUNDE
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 Inwendige geneeskunde.
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. 134 - NIEUWE DBC-ZORGPRODUCTEN LDL-AFERESE EN PLASMAFILTRATIE
LDL-aferese en plasmafiltratie leidden voorheen af naar DBC zorgproducten waarvan de tarieven te laag zijn
bleken om de werkelijke kosten van de LDL-aferese en plasmafiltratie te dekken. Plasmafiltratie wordt toegepast
bij meerdere diagnosen en leidde af naar DBC zorgproducten in meerdere zorgproductgroepen. Omdat
plasmafiltratie/ LDL-aferese bij verschillende diagnosen van het specialisme inwendige geneeskunde voor kan
komen, verspreid over meer zorgproductgroepen, is ervoor gekozen om trajecten met de zorgactiviteiten
plasmafiltratie/ LDL-aferese naar één specifieke zorgproductgroep te laten afleiden.
Voor kindergeneeskunde is in het verleden een apart DBC zorgproduct voor plasmafiltratie ontwikkeld. Er is
gekozen om de oplossing die toegepast is bij kindergeneeskunde, ook uit te werken voor inwendige
geneeskunde. Gezien het soort behandeling is gekozen voor zorgproductgroep 140301 waarin zich onder andere
de DBC zorgproducten voor nierdialyse bevinden. Er is een nieuw DBC zorgproduct geïntroduceerd in
zorgproductgroep 140301:
DBC Zorgproduct

Omschrijving

140301074

Plasmafiltratie/ ferese

Dit DBC zorgproduct kan worden afgeleid voor trajecten met drie keer een zorgactiviteit voor plasmafiltratie
(192057) of LDL aferese (039117) of een combinatie van die twee.
Met de volgende diagnosen kan naar dit nieuwe DBC zorgproduct worden afgeleid:
Diagnose

Omschrijving

0313_129

Aneurysma en overige arteriële vaataandoeningen

0313_301

Glomerulonefritis/tubulo-interstitiële nefritis (niet in kader van systemische vasculitis)

0313_313

HUS (exclusief TTP)

0313_507

Cryoglobulinemie

0313_522

SLE/MCTD

0313_526

Systemische vasculitis (PAN, Wegener, Churg Strauss)

0313_527

Vasculitis allergica, Henoch Schönlein

0313_722

TTP (exclusief HUS)

0313_754

Multipel myeloom/primaire amyloïdose

0313_757

CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie

Van acht bestaande DBC zorgproducten in zorgproductgroep 140301 is de omschrijving en het
zorgproductnummer gewijzigd, omdat hier nu ook trajecten in kunnen landen met zorgactiviteiten voor
plasmafiltratie / LDL-aferese.
Situatie 2016

Situatie 2017

DBC
Zorgproduct

Omschrijving

DBC
Omschrijving
Zorgproduct

140301028

Acute nierinsuff zonder dialyse |
Klin kort

140301071

140301079

140301050

Acute nierinsuff zonder dialyse |
Klin middel

140301072

Plasmafiltratie/ ferese of acute nierinsuff
zonder dialyse | Klin middel

140301049

Acute nierinsuff zonder dialyse |
Klin (zeer) lang

140301073

Plasmafiltratie/ ferese of acute nierinsuff
zonder dialyse | Klin (zeer) lang

140301027

Acute nierinsuff zonder dialyse |
Therapeutisch licht

140301075

Plasmafiltratie/ ferese of acute nierinsuff
zonder dialyse | Therapeutisch licht

140301048

Acute nierinsuff zonder dialyse |
Diagnostisch (zwaar)

140301076

Plasmafiltratie/ ferese of acute nierinsuff
zonder dialyse | Diagnostisch (zwaar)

140301058

Acute nierinsuff zonder dialyse |
Dag/ Poli >4

140301077

Plasmafiltratie/ ferese of acute nierinsuff
zonder dialyse | Dag/ Poli >4

140301063

Acute nierinsuff zonder dialyse |
Poli 3-4

140301078

Plasmafiltratie/ ferese of acute nierinsuff
zonder dialyse | Poli 3-4

140301068

Acute nierinsuff zonder dialyse |
Poli 1-2

140301079

Plasmafiltratie/ ferese of acute nierinsuff
zonder dialyse | Poli 1-2
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De naam van zorgproductgroep 140301 is gewijzigd van ‘Urogenitaal – Nierinsufficientie’ naar ‘Urogenitaal Nierinsufficiëntie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/ferese)’.
De Nadere Regel is tevens aangepast (blz. 45):
RZ16b

RZ17a

Wijziging

NR artikel 19 lid 17 onderdeel p
Kindergeneeskunde (2.0316.4)

NR artikel 19 lid 17 onderdeel p

Toevoeging

Kindergeneeskunde en inwendige
geneeskunde (2.0000.9)

Voor inwendige geneeskunde is
een zorgproduct voor
plasmafiltratie/LDL aferese
toegevoegd. De uitzondering zoals
opgenomen in artikel 19 lid 17
onderdeel p is ook van toepassing
op inwendige geneeskunde.

Bij behandeling middels
plasmafiltratie en LDL aferese
wordt per drie behandelingen een
subtraject geopend. Wanneer de
vierde behandeling eerder
plaatsvindt dan het in artikel 17 en
18 voorgeschreven afsluitmoment
dan wordt het subtraject
afgesloten één dag voor de dag
dat de vierde behandeling
plaatsvindt (dus op het in lid 17
genoemde moment). Zie voor
kindergeneeskunde ook de
overige uitzonderingen in dit
artikellid.

Bij behandeling middels
plasmafiltratie en LDL aferese
wordt per drie behandelingen een
subtraject geopend. Wanneer de
vierde behandeling eerder
plaatsvindt dan het in artikel 17 en
18 voorgeschreven afsluitmoment
dan wordt het subtraject
afgesloten één dag voor de dag
dat de vierde behandeling
plaatsvindt (dus op het in lid 17
genoemde moment). Zie voor
kindergeneeskunde ook de
overige uitzonderingen in dit
artikellid

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 (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).
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TEKSTUELE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 114 - GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING ‘BIJ GEMETASTASEERDE OF HEMATOLOGISCHE
MALIGNITEITEN’
Een aantal zorgactiviteiten zijn bedoeld voor gemetastaseerde maligniteiten zijn bedoeld voor zowel
gemetastaseerde als hematologische maligniteiten. Dit is aangepast in de (consumenten) omschrijving.
Zorgactiviteit Omschrijving oud

Omschrijving nieuw

Consumenten omschrijving
nieuw

039142

Verstrekking
chemotherapie per infuus
of per injectie bij
gemetastaseerde tumoren.

Verstrekking chemotherapie
per infuus of per injectie bij
gemetastaseerde of
hematologische tumoren
(excl. acute leukemie zie
039143).

Geven van chemokuur per
infuus of per injectie bij
uitgezaaide kwaadaardige
gezwellen of bij kwaadaardige
bloedziekten.

039148

Verstrekking
hormoontherapie per
infuus of per injectie bij
gemetastaseerde tumoren.

Verstrekking
hormoontherapie per infuus
of per injectie bij
gemetastaseerde of
hematologische tumoren.

Verstrekken van
hormoontherapie per infuus
of per injectie bij uitgezaaide
kwaadaardig gezwellen of bij
kwaadaardige bloedziekten.

039892

Begeleiding tijdens de
behandeling met
chemotherapie, alle
toedieningsvormen
exclusief per infuus of per
injectie (zie 039142), bij
gemetastaseerde tumoren.

Begeleiding tijdens
behandeling met
chemotherapie, alle
toedieningsvormen excl per
infuus of per injectie (zie
039142), bij gemetastaseerde
of hematologische tumoren
(excl acute leukemie zie
039893).

Begeleiding geven tijdens de
behandeling met
chemotherapie bij uitgezaaide
kwaadaardige gezwellen of
kwaadaardige bloedziekten
(dit betreft alle vormen van
toediening met uitzondering
van het geven van een infuus
of injectie).

039923

Begeleiding van patiënten
tijdens de behandeling met
hormoontherapie bij
gemetastaseerde tumoren.

Begeleiding van patiënten
tijdens de behandeling met
hormoontherapie bij
gemetastaseerde of
hematologische tumoren.

Begeleiding geven aan
patiënten tijdens de
behandeling met
hormoontherapie van
uitgezaaide kwaadaardige
gezwellen of kwaadaardige
bloedziekten.

De omschrijvingen zijn gewijzigd van zes DBC zorgproducten in zorgproductgroep ‘028999 Nieuwvormingen Maligne- en neoplasmata onzeker/onbekend gedrag lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel’:
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DBCzorgproduct

Omschrijving oud

Omschrijving nieuw

028999028

Begeleiden behandeling met orale
chemotherapie bij gemetastaseerde
tumoren | Niet klin

Begeleiden behandeling met orale
chemotherapie bij gemetastaseerde of
hematologische maligniteiten | Niet klin

028999029

Begeleiden behandeling met orale
chemotherapie bij gemetastaseerde
tumoren | Klin

Begeleiden behandeling met orale
chemotherapie bij gemetastaseerde of
hematologische maligniteiten | Klin

028999030

Intraveneuze/ intrathecale toediening
chemotherapie bij gemetastaseerde
tumoren | Niet klin

Intraveneuze/ intrathecale toediening
chemotherapie bij gemetastaseerde of
hematologische maligniteiten | Niet klin

028999031

Intraveneuze/ intrathecale toediening
chemotherapie bij gemetastaseerde
tumoren | Klin

Intraveneuze/ intrathecale toediening
chemotherapie bij gemetastaseerde of
hematologische maligniteiten | Klin

028999065

Behandeling met hormonale therapie bij
gemetastaseerde tumoren | Klin

Behandeling met hormonale therapie bij
gemetastaseerde of hematologische
maligniteiten | Klin

028999066

Behandeling met hormonale therapie bij
gemetastaseerde tumoren | Niet klin

Behandeling met hormonale therapie bij
gemetastaseerde of hematologische
maligniteiten | Niet klin

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.
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-

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.
RZ17A BLZ. 44 – WIJZIGINGEN IN DE NADERE REGEL
RZ16b

RZ17a

Wijziging

NR artikel 19 lid 17 onderdeel a
Fase 3 wordt op de 120e dag na
opening van het nazorgtraject
afgesloten tenzij hertransplantatie
(een nieuwe fase 1 en/of 2)
plaatsvindt. In dat geval wordt het
subtraject van fase 3 afgesloten één
dag voor de dag dat fase 1 of fase 2
start. Voor nazorg (fase 3) geldt dat
een
zorgactiviteit
‘posttransplantatietraject’
(192079,
192080, 192087 en 192098)
uitsluitend door één zorgaanbieder
binnen maximaal drie subtrajecten
na een transplantatie geregistreerd
mag worden.

NR artikel 19 lid 17 onderdeel a
Fase 3 wordt op de 120e dag na
opening van het nazorgtraject
afgesloten tenzij hertransplantatie
(een nieuwe fase 1 en/of 2)
plaatsvindt. In dat geval wordt het
subtraject van fase 3 afgesloten één
dag voor de dag dat fase 1 of fase 2
start. Voor nazorg (fase 3) geldt dat
een
zorgactiviteit
‘posttransplantatietraject’
(032708,
192079, 192080, 192087 en
192098) uitsluitend door één
zorgaanbieder binnen maximaal
drie
subtrajecten
na
een
transplantatie geregistreerd mag
worden.

Toevoeging
Zorgactiviteitcode 032708 is
nieuw toegevoegd in de
afsluitregel
voor
stamceltransplantatie.
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RZ17B BLZ 40 WIJZIGINGEN IN AANSPRAAK (AANSPRAAKCODE 2601 VERWIJDERD BIJ 039582)
Zorgactiviteit 039582 Begeleiding van patiënten met subcutane insulinepomp (CSII) is geïntroduceerd per 1
januari 2016 en heeft, naar nu blijkt, ten onrechte aanspraakcode 2601 Zorgactiviteiten Diverse Beperkingen
gekregen. De standpunten van het Zorginstituut (uit mei 2007) hebben betrekking op intraperitoneale toediening
van insuline en niet op subcutane toediening. Een aanspraakbeperking op zorgactiviteit 039582 Begeleiding van
patiënten met subcutane insulinepomp (CSII) is daarom niet nodig en kan verwijderd worden.

Zorgactiviteit

Omschrijving

Aanspraakcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

039582

Begeleiding van patiënten met
subcutane insulinepomp (CSII).

2601

20160101

20161231

Beëindigd

039582

Begeleiding van patiënten met
subcutane insulinepomp (CSII).

20170101
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Nieuw

