RELEASE RZ17AB – 0320 CARDIOLOGIE
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 Cardiologie. 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. 89 - GEWIJZIGDE OMSCHRIJVING ZORGACTIVITEITEN FIETSERGOMETRIE
In de omschrijving van twee zorgactiviteiten voor fietsergometie stond ‘onder persoonlijke en continue
observatie door specialist’. Hierdoor kon strikt genomen deze activiteit niet worden geregistreerd en
gedeclareerd als deze niet door, maar onder verantwoordelijkheid van, de cardioloog werd uitgevoerd. De
omschrijving sloot niet (meer) aan bij de praktijk. Bovendien vindt deze verrichting per definitie plaats onder
verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Dat is in regelgeving geborgd en hoeft niet benoemd te worden
in de omschrijving. Ook gaat het naast fietsergometrie om loopbandonderzoek met opklimmende belasting. Om
de genoemde knelpunten op te lossen, is de omschrijving van twee zorgactiviteiten gewijzigd:
Zorgactiviteit Omschrijving oud

Omschrijving nieuw

039844

Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende
belasting onder persoonlijke en continue
observatie door de specialist met ECG-apparatuur
en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak.

Eenvoudige (fiets)ergometrie met
opklimmende belasting met ECGapparatuur en oscilloscoop tijdens een
afzonderlijke afspraak.

039845

Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende
belasting onder persoonlijke en continue
observatie door specialist met ECG-apparatuur en
oscilloscoop (incl. ventilatiemeting en O2
saturatie).

Uitgebreide (fiets)ergometrie met
opklimmende belasting met ECGapparatuur en oscilloscoop (incl.
ventilatiemeting en O2 saturatie).

Ook de consumentenomschrijving van beide zorgactiviteiten is gewijzigd:
Zorgactiviteit Consumentenomschrijving oud

Consumentenomschrijving nieuw

039844

Afnemen van een eenvoudige fietsproef met
steeds toenemende belasting onder persoonlijke
en voortdurende bewaking door de specialist
met hartbewakingsapparatuur tijdens een
afzonderlijke afspraak.

Afnemen van een eenvoudige
(fiets)proef met steeds toenemende
belasting met hartbewakingsapparatuur
tijdens een afzonderlijke afspraak

039855

Afnemen van een uitgebreide fietsproef met
steeds toenemende belasting onder persoonlijke
en voortdurende bewaking door de specialist
met hartbewakingsapparatuur tijdens een
afzonderlijke afspraak.

Afnemen van een uitgebreide
(fiets)proef met steeds toenemende
belasting met hartbewakingsapparatuur
tijdens een afzonderlijke afspraak.

DBC ZORGPRODUCTEN
RZ17A BLZ. 118 - NIEUW DBC-ZORGPRODUCT VOOR REANIMATIE ZONDER OPNAME CARDIOLOGIE
Binnen de zorgproductgroep ‘099899 Overige hartziekten, acuut reuma (incl. (sub)acute reum.artritis) en chron.
reum.hartziekten (wd)’ is een nieuw DBC zorgproduct toegevoegd voor de situatie van een reanimatie zonder
dagopname of klinische opname. Om af te kunnen leiden naar het nieuwe DBC zorgproduct moet het subtraject
een zorgactiviteit uit het cluster ‘polikliniek en eerste hulpbezoek’ bevatten i.c.m. een zorgactiviteit voor
reanimatie (033288 of 033289).
DBC-zorgproduct

Omschrijving

099899108

Cardiologie | Acuut hartfalen | SEH reanimatie | Hart/Vaat reumatisch en overig
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OVERIGE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 49 - WIJZIGING NADERE REGEL
RZ16b

RZ17a

Wijziging

NR artikel 24 lid 39

NR artikel 24 lid 39

Klinisch peri-operatieve zorg
(039693) Preoperatief onderzoek,
peri-operatieve begeleiding en
postoperatieve zorg door een
cardioloog of een longarts. Een
cardioloog kan deze zorgactiviteit
registreren tijdens de opname van
een cardiochirurgische patiënt in
een instelling met een WBMVvergunning voor cardiochirurgie en
interventiecardiologie. Dit mag
alleen in combinatie met een
hartoperatie. Dit
behandelingstraject vindt plaats in
nauwe samenwerking met de
thoraxchirurg. Een longarts kan
deze zorgactiviteit registreren
tijdens de opname van een
oncologisch chirurgische patiënt in
een instelling. Dit kan alleen in
combinatie met een oncologische
longoperatie. Dit
behandelingstraject vindt plaats in
nauwe samenwerking met de
chirurg.

Klinisch peri-operatieve zorg
(039693) Preoperatief onderzoek,
peri-operatieve begeleiding en
postoperatieve zorg door een
cardioloog. Een cardioloog kan
deze zorgactiviteit registreren
tijdens de opname van een
cardiochirurgische patiënt in een
instelling met een Wbmvvergunning voor cardiochirurgie
en interventiecardiologie. Dit mag
alleen in combinatie met een
hartoperatie. Dit
behandelingstraject vindt plaats in
nauwe samenwerking met de
thoraxchirurg.

Zorgactiviteit 039693 Klinisch
peri-operatieve zorg is bedoeld
voor cardiologie bij WBMV-zorg
hartchirurgie. Per 1 januari 2015
is het tijdelijk mogelijk gemaakt
deze zorgactiviteit door een
longarts te laten vastleggen. Deze
mogelijkheid is nu
beëindigd. Cardiologie kan onder
de voorwaarden van de
beleidsregel gebruik blijven
maken van deze zorgactiviteit.

3

