RELEASE RZ17AB – 0318 GASTRO-ENTEROLOGIE
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 Gastro-enterologie.
Achtereenvolgend worden de wijzigingen in overige zorgproducten (OZP’s) en afleiding besproken. Bij elke
wijziging verwijzen wij u naar het paginanummer in het releasedocument.

OZP’S
RZ17A BLZ. 89 - WATERSTOF ADEMTEST DECLARABEL ALS EERSTELIJNSVERRICHTING
Gastro-enterologie voert H2-ademtesten uit op aanvraag van de eerste lijn, bijvoorbeeld bij het vermoeden van
intolerantie van lactose of fructose. De betreffende zorgactiviteit ‘034477 Waterstof ademtest (glucose, fructose
of lactose)’ kon hierbij niet als eerstelijnsverrichting worden gedeclareerd. De bestaande zorgactiviteit 034477 is
per 2017 ook als overig zorgproduct te declareren:

Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

034477

Waterstof ademtest (glucose, fructose of
lactose).

4

034477

Waterstof ademtest (glucose, fructose of
lactose).

4

Tarieftype

11

Tarief

Mutatie

n.v.t.

Beëindigd

€ 268,64

Nieuw

AFLEIDING
RZ17A BLZ. 128 - RF-ABLATIE SLOKDARM OOK MOGELIJK BIJ MALIGNITEIT SLOKDARM
In 2015 is de zorgactiviteit ‘034321 Endoscopische radiofrequente ablatie (RF-ablatie) aandoening oesophagus
(voor endoscopische mucosectomie zie 034640)’ toegevoegd. Deze is alleen typerend gemaakt in
zorgproductgroep ‘119999 Spijsverteringsstelsel - Ziekten van slokdarm, maag en duodenum (incl. intestinale
malabsorptie)’, voor de toepassing bij diagnose ‘0318_303 Barret epitheel’.
Omdat deze behandeling ook bij maligne slokdarmaandoeningen wordt toegepast, is zorgactiviteit 034321

toegevoegd aan de afleiding binnen zorgproductgroep ‘029199 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata
spijsverteringsstelsel (wd)’ om te kunnen afleiden naar één van deze DBC zorgproducten:
DBC Zorgproduct

Omschrijving

029199116

Maligniteit slokdarm/ cardia | GE activiteiten complex | Klin >2

029199117

Maligniteit slokdarm/ cardia | GE activiteiten complex | Niet klin/ Klin 1-2

Hetzelfde geldt voor zorgactiviteit ‘080058 RF-ablatie aandoening van interventieradiologie’.
RZ17B BLZ. 29 - UITVALREDUCTIE: ZORGACTIVITEIT 190632 ENDOVASCULAIRE STENT OPGENOMEN

Per 1 januari 2016 zijn in het kader van het project interventieradiologie (release RZ16a,
referentienummer 201926) de zorgactiviteiten voor PTA (080821 Percutane transluminale
angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten en 080822 Percutane transluminale
angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten) toegevoegd aan het knooppunt GE
Activiteiten complex in zorgproductgroep 119499 Spijsverteringsstelsel – overige ziekten
spijsverteringsstelsel.
Registratie van de materiaalcode 190632 Endovasculaire stent, niet gecovered, voor ingrepen aan
perifere arteriën en/of venen. leidde in zorgproductgroep 119499 echter tot uitval, omdat deze
zorgactiviteit was opgenomen in de standaarduitval. Zorgactiviteit 190632 is daarom met
terugwerkende kracht per 1 januari 2016 verwijderd uit de standaarduitval in zorgproductgroep
119499. Hierdoor kunnen de betreffende trajecten afleiden naar de dbc-zorgproducten waarin de PTA
tot uitdrukking komt:
DBC Zorgproduct

Omschrijving

119499067

Ov aandoeningen spijsverteringsst | GE activiteiten complex | Klin >2

119499068

Ov aandoeningen spijsverteringsst | GE activiteiten complex | Niet klin/ Klin 1-2

Voor deze wijziging geldt, evenals bij de vergelijkbare wijzigingen onder referentienummers 202327
en 202375, dat deze is doorgevoerd met terugwerkende kracht per 1 januari 2016. Dit betekent dat
de trajecten die in 2016 zijn uitgevallen, vanaf 1 januari 2017 opnieuw aan de grouper aangeboden
kunnen worden.
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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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