RELEASE RZ17AB – 0362 RADIOLOGIE
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 Radiologie. 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 - ZORGACTIVITEITEN CT TOTAL BODY EN MRI TOTAL BODY
Bij de behandeling en follow-up van de ziekte van Kahler (multipel myeloom) wordt steeds vaker een CT total
body scan ingezet. Deze CT scan was voor deze indicatie nog niet vast te leggen met een landelijke zorgactiviteit.
Er bestaat sinds 2016 wel de zorgactiviteit ‘080042 CT whole body, multitrauma’. De zorgactiviteit ‘080042 CT
whole body, multitrauma’ is breder toepasbaar gemaakt. Omdat de zorgactiviteit daarmee inhoudelijk wijzigt, is
een nieuwe code toegekend.
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Op nota?

Mutatie

080042

CT total body scan, multitrauma.

7

Ja

Beëindigd

080043

CT total body scan, exclusief preventief onderzoek.

7

Ja

Nieuw

RZ17A BLZ. 120 - NIEUWE ZORGACTIVITEIT ABLATIE BIJ MAMMA-AFWIJKINGEN
Per 2017 is een nieuwe zorgactiviteit beschikbaar voor de Echogeleide ablatie goedaardige aandoening
mamma, te weten:
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Op nota?

086977

Echogeleide ablatie goedaardige aandoening mamma via
vacuüm biopteur.

5

Ja

Zorgactiviteit 086977 is typerend opgenomen in twee zorgproductgroepen. In zorgproductgroep ‘140801
Urogenitaal - Aandoeningen van mamma’ kan worden afgeleid naar DBC zorgproduct ‘140801003 Oper mamma
licht’ en in zorgproductgroep ‘990062 Radiologie’ kan worden afgeleid naar DBC zorgproduct ‘990062019
Ablatie’.

AFLEIDING
RZ17B BLZ. 37 – UITVALREDUCTIE VOOR COILS EN STENTS BIJ INTERVENTIERADIOLOGIE (202375)
De aanleiding betreft een uitvalprobleem wat samenhangt met de recente wijzigingen voor interventieradiologie
per 1 januari 2016 (release RZ16a6). Registraties van zorgactiviteiten voor dure materialen die bij de
ondersteunende ingrepen van interventieradiologie worden gebruikt, veroorzaakten uitval in meerdere
zorgproductgroepen. Wij zijn nagegaan of dit probleem breder speelde. Hiervoor zijn wij voor alle ingrepen van
interventieradiologie nagegaan of hier ook dure materialen bij gebruikt kunnen worden. Dit is het geval bij:
craniovasculaire neurointerventies (zorgactiviteiten 033432, 033433, 033434, 033436)
embolisaties van vaten (zorgactiviteiten 080028 en 080828) waarbij coils kunnen worden
gebruikt
bij percutane transluminale angioplastieken (zorgactiviteiten 080821, 080822) waarbij
endovasculaire stents en drug eluting ballonnen gebruikt kunnen worden
en bij overige interventies waarbij stents worden geplaatst (zorgactiviteit 080830).
In de zorgproductgroepen waarin deze zorgactiviteiten voor ingrepen een rol spelen in de afleiding, is de
standaarduitval hierop aangepast. In aanvulling op de wijzigingen voor referentienummers 202292 en 202327
hebben wij de standaarduitval zorgproductgroepen met terugwerkende kracht (per 1 januari 2016) aangepast
voor drie materiaalcodes. Zie blz. 38 RZ17b voor een uitgebreid overzicht welke zorgactiviteit in de
zorgproductgroep uit de standaarduitval is gehaald.
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