RELEASE RZ17AB - 0322 LONGGENEESKUNDE
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 Longgeneeskunde.
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. 142 - INNOVATIE ENDOBRONCHIAAL EENRICHTINGSVENTIEL VOOR PERSISTEREND
LUCHTLEK
De behandeling met een endobronchiaal eenrichtingsventiel voor persisterend luchtlek krijgt een plek in de DBC
systematiek. Deze behandeling is voorgelegd aan het ZINL en krijgt een aanspraakbeperking (aanspraakcode
1602 Zorgactiviteiten Niet conform stand van de wetenschap en praktijk). Optreden van een persisterend
luchtlek is in de meeste gevallen een complicatie na een eerdere operatie, en krijgt daarom geen eigen DBC
zorgproduct (hoort thuis in het DBC zorgproduct waar de complicatie optreedt). Deze zorg voldoet (nog) niet aan
de stand van wetenschap en praktijk en de bijbehorende zorgactiviteiten hebben daarom een aanspraakcode
gekregen. Daarom is gekozen voor een OZP met tarieftype 13 en zpk 99 dat niet meeloopt in de afleiding.
Aangezien de oorspronkelijke prestatie een vrij tarief kent, is de lijn om voor dit overig zorgproduct een vrij tarief
te hanteren.
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK Aanspraakcode Tarieftype Op
nota?

032488

Plaatsen van intrabronchiaal
eenrichtingsventiel(en) voor persisterend
luchtlek door middel van therapeutische
bronchoscopie.

99

1602

13

Ja

190673

Intrabronchiaal eenrichtingsventiel.

99

1602

13

Nee

TEKSTUELE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 76 - VERVANGEN TERM THORACOSCOPISCH DOOR ENDOSCOPISCH
In 2014 is de omschrijving van zorgactiviteit 032633 gewijzigd van ‘endoscopisch’ naar ‘thoracoscopisch’.
Hierdoor is een omissie opgetreden. Geconstateerd is dat het ‘-scopisch’ verwijderen van mediastinumtumoren
ook via een mediastinoscopie kan plaatsvinden. De NZa heeft daarom besloten de tekstuele wijziging terug te
draaien naar de omschrijving ‘endoscopisch’. Hiermee samenhangend zijn ook de zorgactiviteiten 032631 en
032632 tekstueel aangepast.

Zorgactiviteit Oude omschrijving

Nieuwe omschrijving

032633

Thoracoscopische operatie van een of
meerdere mediastinumtumoren, eventueel
midsternaal (zie 032632 voor open
procedure, zie 032631 voor VATS
procedure).

Endoscopische operatie van een of
meerdere mediastinumtumoren, eventueel
midsternaal (zie 032632 voor open
procedure, zie 032631 voor VATS
procedure).

032632

Open operatie van een of meerdere
mediastinumtumoren, eventueel
midsternaal (zie 032633 voor
thoracoscopisch, zie 032631 voor VATS
procedure).

Open operatie van een of meerdere
mediastinumtumoren, eventueel
midsternaal (zie 032633 voor endoscopisch,
zie 032631 voor VATS procedure).

032631

Operatie van een of meerdere
mediastinumtumoren met behulp van videoassisted thoracic surgery (VATS), eventueel
midsternaal (zie 032633 voor
thoracoscopisch, zie 032632 voor open
procedure).

Operatie van een of meerdere
mediastinumtumoren met behulp van videoassisted thoracic surgery (VATS), eventueel
midsternaal (zie 032633 voor endoscopisch,
zie 032632 voor open procedure).
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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
Wbmv-vergunning 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 perioperatieve 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.

RZ17B BLZ 41 GEWIJZIGDE AANSPRAAKCODE ZORGACTIVITEIT 032486
Op verzoek van het Zorginstituut is de aanspraakbeperking van zorgactiviteit 032486 Endobronchiale
longvolume reductie (BLVR, zie 032487 voor bronchiale thermoplastiek en voor chirurgische LVR zie 032525
t/m 032527) gewijzigd van 1602 Zorgactiviteiten niet conform stand van de wetenschap en praktijk naar 2601
Zorgactiviteiten Diverse Beperkingen.
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Zorgactiviteit

Omschrijving

Aanspraakcode

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

032486

Endobronchiale
longvolume reductie

1602

20140601

20161231

Beëindigd

032486

Endobronchiale
longvolume reductie

2601

20170101
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Nieuw

