RELEASE RZ17AB – 0326 ALLERGOLOGIE
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 Allergologie. 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. Het was ten
eerste 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 nota?

Mutatie

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

2

