RELEASE RZ17AB – 0330 NEUROLOGIE
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 Neurologie. 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. 81 - NIEUWE ZORGACTIVITEIT NEOSTIGMINE TEST
Binnen de neurologie wordt regelmatig een 'neostigmine test' uitgevoerd bij myasthenia gravis. Hiervoor was
nog geen zorgactiviteit beschikbaar. Er is een nieuwe zorgactiviteit geïntroduceerd. Deze is opgenomen in het
standaardcluster van zorgactiviteiten ‘1.8 Overige diagnostiek’. Hiermee zal bij registratie van deze verrichting in
een ambulante setting, een middel ambulant DBC zorgproduct afgeleid worden.

Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Op nota?

039119

Neostigmine test.

4

Ja

RZ17A BLZ. 122 - AANPASSEN AFLEIDING VOOR INDICATIESTELLING EN NAZORG BIJ DIEPE
HERSENSTIMULATIE BIJ BEWEGINGSSTOORNISSEN
Er is een aanvraag ingediend voor een DBC zorgproduct voor nazorg Deep Brain Stimulation (DBS). De geleverde
zorg was niet medisch herkenbaar in de productstructuur en leidde af tot een te licht DBC zorgproduct. Er zijn in
Nederland zes centra waar DBS-screening en nazorg plaatsvindt. Dit betreft drie academische en drie perifere
ziekenhuizen waardoor, mede voor onderhandelingen met de zorgverzekeraars, de herkenbaarheid van belang
is. Er is besloten geen nieuw DBC zorgproduct te introduceren. Het gemelde knelpunt ontstond met name in de
nazorg, in een ambulante setting omdat zorgactiviteit ‘039450 Begeleiding en interpretatie voor, tijdens en na
Deep Brain Stimulation’ slechts eenmaal mocht worden vastgelegd. Zorgactiviteit 039450 is beëindigd en
vervangen door een nieuwe zorgactiviteit:

Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

039450

Begeleiding en interpretatie voor, tijdens en na
Deep Brain Stimulation.

4

039451

Instellen en/of controleren van Deep Brain
Stimulator (DBS).

6

Aanspraakcode

2601

Op
nota?

Mutatie

Ja

Beëindigd

Ja

Nieuw

Het plaatsen van de DBS heeft de aanspraakcode ‘2601 Zorgactiviteiten Diverse Beperkingen’. Zorginstituut
Nederland heeft aangegeven dat ook de zorg na het plaatsen van de DBS deze aanspraakcode moet hebben. De
nieuwe zorgactiviteit ‘039451 Instellen en/of controleren van Deep Brain Stimulator (DBS)’ heeft de
aanspraakcode 2601 gekregen. Deze nieuwe zorgactiviteit mag vastgelegd worden wanneer de verrichting
plaatsvindt. De beperking van eenmaal vastleggen is opgeheven. De zorgactiviteit leidt nog steeds in de
ambulante situatie af naar een middel ambulant DBC zorgproduct bij de volgende diagnosen:
Diagnose

Omschrijving

0330_0501

Morbus Parkinson

0330_0499

Overige psychische stoornissen

0330_0511

Dystonieën (w.o. blefarospasme)

In de volgende zorgproductgroepen:
Zorgproductgroep Omschrijving
060301

Zenuwstelsel - Extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale
bewegingen

059899

Psychisch en gedrag - Psychische stoornissen (incl. niet-organische sexuele stoornis,
incl. PMS) (wd)

991630

Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen)

2

AFLEIDING
RZ17A BLZ. 121 - AANPASSEN VERSCHIL IN UITVRAAG ZA 190009, 190017 EN 190060
Bij een aantal zorgproductgroepen kent de productstructuur de uitvraag ‘Eerste consult Nieuwe zorgvraag’. Het
registreren van een eerste polikliniekbezoek plus herhaalbezoek of het registreren van een
medebehandeling/ICC plus herhaalbezoek leidde hierdoor niet tot hetzelfde DBC zorgproduct. Dit hoort echter
wel het geval te zijn. Op dit op te lossen is in deze situatie medebehandeling/ICC gelijkt getrokken met een eerste
polikliniekbezoek waardoor afleiding naar eenzelfde product mogelijk is. Dit geldt voor de volgende
zorgproductgroepen:

Zorgproductgroep Omschrijving
029799

Nieuwvormingen – Neoplasmata meningen/hersenen/(centr)zenuwstelsel nec-nno (incl
metastasen) (wd)

059899

Psychisch en gedrag - Psychische stoornissen (incl. niet-organische sexuele stoornis,
incl. PMS) (wd)

060301

Zenuwstelsel - Extrapiramidale aandoeningen/aandoeningen met abnormale
bewegingen

069499

Zenuwstelsel - Aand zenuw/-wortels/-plexus/polyneuropath/ov aand per zenuwst (incl
benigne neopl/incl letsel) (wd)

069599

Zenuwstelsel - Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuroinfecties) (wd)

069799

Zenuwstelsel - Migraine/overige hoofdpijnsyndromen

069899

Zenuwstelsel - Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd)

089999

Oor en processus mastoideus - Aandoeningen van oor (incl. congenitaal)

099999

Hart en vaatstelsel - Cerebrovasculaire ziekten (incl TIA) (wd)

131999

Botspierstelsel-bindweefsel/Letsel - Ziekten botspierstelsel en bindweefsel en late
gevolgen/vroege compl. trauma (wd)

990026

Allergologie
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