RELEASE RZ17AB – 0329 CONSULTATIEVE PSYCHIATRIE
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 Psychiatrie. Bij elke wijziging
verwijzen wij u naar het paginanummer in het releasedocument.

OZP’S
RZ17A BLZ. 102 - CONSULTATIE BIJ EUTHANASIEVERZOEKEN OP GROND VAN PSYCHISCH LIJDEN
Bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden is extra zorgvuldigheid vereist, onder andere bij de
beoordeling van de zorgvuldigheidscriteria ‘weloverwogen’ en ‘uitzichtloosheid’. De NVvP richtlijn ‘omgaan met
het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis’ beargumenteert uitgebreid
de complexiteit van een beoordeling van een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden en beveelt om
die reden een consultatie aan door een onafhankelijk psychiater (hier de eerste consultatie genoemd). Deze
eerste consultatie vervangt niet het SCEN-consult. Wanneer na de eerste consultatie het euthanasieproces wordt
vervolgd, moet alsnog het SCEN- consult plaatsvinden. Er ontbrak echter een passende declaratietitel voor deze
specifieke consultatie. Het Zorginstituut Nederland heeft geoordeeld dat het beoordelen van verzoeken tot
euthanasie en het eventueel daarna uitvoeren van euthanasie in de eigen omgeving van de patiënt behoort tot
de verzekerde zorg, op voorwaarde dat de geldende wetgeving en richtlijnen op het gebied van euthanasie in
acht worden genomen.
De opties die binnen de bestaande regelgeving zijn verkend, boden geen bevredigende oplossing. Om die reden
heeft de NZa besloten een OZP te introduceren:
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Tarieftype

Tarief

198304

Consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van
psychisch lijden.

99

12

€190.54

DIAGNOSE
RZ17B BLZ. 31 – GESPLITSTE DIAGNOSE
Voor het specialisme 0329 Consultatieve psychiatrie is de diagnose 0329_11 Seksuele stoornissen en
genderidentiteitsstoornissen gesplitst naar een aparte diagnose voor Incongruentie genderidentiteit en een
diagnose Seksuele stoornissen:
Diagnosecode

Omschrijving

Ingangsdatum

Einddatum

Mutatie

0329_11

Seksuele stoornissen en
genderidentiteitsstoornissen

20120101

20161231

Beëindigd

0329_19

Incongruentie genderidentiteit

20170101

Nieuw

0329_20

Seksuele stoornissen

20170101

Nieuw

Diagnose 0329_20 vervangt diagnose 0329_11 in de afleiding naar dbc- zorgproducten. Met de nieuwe diagnose
0329_19 Incongruentie genderidentiteit kan worden afgeleid naar de gender dbc-zorgproducten.
De nieuwe diagnose 0329_19 is in combinatie met zichzelf opgenomen in de diagnose combinatie tabel (dct).

ZORGACTIVITEIT
RZ17B BLZ. 31 – INTAKE BIJ INCONGRUENTIE VAN GENDERIDENTITEIT
De psychiater kon geen polikliniekbezoek vastleggen in de intake of diagnostiek fase, omdat er dan wordt
afgeleid naar het behandelproduct. De psychiater kan geen polikliniekbezoek alleen vastleggen omdat er dan
afleiding plaatsvindt naar het Real Life dbc- zorgproduct.
Daarom is er een zorgactiviteit aangemaakt die de poortspecialisten (zowel psychiater, kinderarts, internist als
gynaecoloog) kunnen vastleggen voor de medische en psychologische intake om afleiding naar het dbczorgproduct voor screening / intake: 059899066 Incongruentie genderidentiteit | Intake | Psychische stoornis te
realiseren:
Zorgactiviteit

Omschrijving

Consumentenomschrijving

ZPK

Ingangsdatum

Mutatie

036872

Intake bij incongruentie van
genderidentiteit

Intake incongruentie van
genderidentiteit

89

20170101

Nieuw

Deze zorgactiviteit heeft waarschijnlijk een tijdelijk karakter omdat voor de nabije toekomst een samenvoeging
van dbc-zorgproducten onderzocht wordt waardoor deze zorgactiviteit wellicht niet meer nodig is.
De zorgactiviteit moet vastgelegd worden om afleiding te realiseren. Daarnaast kan vastgelegd worden wat is
uitgevoerd: polikliniekbezoek, intake door medisch psycholoog, eventueel andere tests.
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Voor de diagnostische fase kan de psychiater zorgactiviteit 036870 Tentatieve diagnostische fase
genderincongruentie vastleggen voor afleiding naar dbc-zorgproduct 059899065 Incongruentie genderidentiteit
| Diagnostisch | Psychische stoornis.

OVERIGE WIJZIGINGEN
RZ17B BLZ. 30 - GENDERDYSFORIE: (KINDER)PSYCHIATER KRIJGT TOEGANG TOT ZORGPRODUCTGROEP
059899 (202333)
De diagnosetyperingslijsten van kindergeneeskunde, inwendige geneeskunde en gynaecologie bevatten de
diagnose Incongruentie genderidentiteit waarmee afleiding naar dbc- zorgproducten voor gender kan
plaatsvinden.
De psychiater kon deze dbc-zorgproducten niet registreren. De psychiater doet met name bij kinderen de
screening en diagnostiek. De dbc-zorgproducten voor gender leiden af op basis van de diagnose Incongruentie
genderidentiteit bij de gynaecoloog, kinderarts en internist, deze diagnose had de psychiater niet. Zie blz. 31
RZ17b voor de situatie vóór de wijziging in RZ17b.
RZ17B BLZ. 6 WIJZIGINGEN NADERE REGEL
RZ17a

RZ17b

Wijziging

NR artikel 19 lid 16 onderdeel a

NR artikel 19 lid 16 onderdeel a

Incongruentie gender (1.0000.10)
Voor het conservatieve deel van
genderzorg wordt een apart (bij
gynaecologie zo nodig parallel)
zorgtraject geopend. De conservatieve
behandeling bestaat uit 3 fasen:
1. Screeningstraject
2. Diagnostiek genderidentiteitsstoornis
3. Real life of hormonale behandeling
a. Binnen een subtraject voor fase 1
dient bij het eerste face-to-face contact
met de medisch psycholoog de
zorgactiviteit 194162 ‘intake face-toface medisch psycholoog’ geregistreerd
te worden.

Incongruentie gender (1.0000.10)
Voor het conservatieve deel van genderzorg
wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig
parallel) zorgtraject geopend. De
conservatieve behandeling bestaat uit 3
fasen:
1. Screeningstraject
2. Diagnostiek genderidentiteitsstoornis
3. Real life of hormonale behandeling
a. Binnen een subtraject voor fase 1 dient bij
het eerste face-to-face contact met de
poortspecialist de zorgactiviteit 036872
‘intake bij incongruentie van
genderidentiteit’ vastgelegd te worden. Bij
het eerste face-to-face contact met de
medisch psycholoog dient de zorgactiviteit
194162 ‘Intake face-to-face contact medisch
psycholoog’ vastgelegd te worden.

De psychiater heeft
geen toegang tot
de gender
zorgproducten.
Met het aanmaken
van de
zorgactiviteit
036872 ‘Intake
incongruentie van
genderidentiteit’
wordt deze
toegang mogelijk
gemaakt.
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Wijzigingsverzoek
nummer: 202333.

