RELEASE RZ17AB – 0386 KLINISCHE CHEMIE
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 Klinische Chemie. Bij elke wijziging
verwijzen wij u naar het paginanummer in het releasedocument.

ZORGACTIVITEITEN
RZ17A BLZ. 75 – WIJZIGING ZORGACTIVITEITEN 072812 EN 072813
Vanuit het veld kwamen vragen binnen bij de NZa over de zorgactiviteiten 072811, 072812, 072813 en 072814
voor identificatie van middelen vallende onder de Opiumwet. De omschrijvingen bleken niet helder en de
registratiewijze en -frequentie was onduidelijk.
Na overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is besloten de omschrijvingen van
de zorgactiviteiten 072812 en 072813 aan te passen, om zodoende het onderscheid met ‘072811
chromatografische identificatie’ en ‘072814 chromatografische kwantificatie’ duidelijker te maken en de
registratiefrequentie eenduidig aan te geven.
Zorgactiviteit Oude omschrijving

Nieuwe omschrijving

072812

Opiumwet, identificatie middel
vallende onder de Opiumwet m.b.v.
immunoassay, per component (zie
ook 072813).

Opiumwet, screening middel vallende onder de
Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component tot
max. 3 componenten per dag (zie ook 072813).

072813

Opiumwet, identificatie middel
vallende onder de Opiumwet m.b.v.
immunoassay, totaal maximaal per
keer.

Opiumwet, screening op middelen vallende onder de
Opiumwet m.b.v. immunoassay, per pakket
bestaande uit 4-8 componenten.

RZ17A BLZ. 147 - AANPASSEN TARIEF 070216 - ONDERZOEK NAAR CALPROTECTINE IN FECES
Het tarief voor het overige zorgproduct ‘070216 Onderzoek naar Calprotectine in feces’ bleek te laag waardoor
dit een belemmering vormde voor het inzetten van deze test door eerstelijns diagnostische centra (EDC’s).
Zorgactiviteit

Omschrijving

Tarief oud

Tarief nieuw

070216

Onderzoek naar Calprotectine in feces.

€6.53

€47.28

REGELGEVING
RZ17A BLZ. 60 – WIJZIGING NADERE REGEL
RZ16b

RZ17a

Wijziging

NR artikel 33b lid 4

NR artikel 34b lid 4

Het overig zorgproduct toeslag op
ordertarief bij decentrale afname
van patiëntmateriaal (079990) mag
alleen in combinatie met het overig
zorgproduct ordertarief klinischchemische en microbiologische
laboratorium (079991) worden
gedeclareerd. Deze prestatie mag
niet in combinatie met het overig
zorgproduct huisbezoek (079992)
worden gedeclareerd.

Het overig zorgproduct toeslag op
ordertarief bij decentrale afname van
patiëntmateriaal (079990) mag alleen
in combinatie met het overig
zorgproduct ordertarief klinischchemische en microbiologische
laboratorium (079991) worden
gedeclareerd. Deze prestatie mag
niet in combinatie met een overig
zorgproduct huisbezoek (079986 en
079987) worden gedeclareerd.

Het overig zorgproduct
huisbezoek (079992) is per 1
januari 2017 vervangen door
twee nieuwe overige
zorgproducten (079986
Periodiek huisbezoek en
079987 Incidenteel
huisbezoek).
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RZ17B BLZ. 11 WIJZIGING NADERE REGEL
RZ17a

RZ17b

Wijziging

R artikel 27 lid 1 onderdeel b

NR artikel 27 lid 1 onderdeel b

Verduidelijking

b. Klinisch-chemische en
microbiologische onderzoeken
(070001 t/m 079996)
- Ordertarief klinisch-chemische en
microbiologische
laboratoriumonderzoeken (079991)
Tarief ter dekking van afname-,
registratie- en
declaratiekosten van
patiëntmateriaal (bloed, urine, et
cetera) op één tijdstip of indien om
medisch redenen
noodzakelijk op verschillende
tijdstippen. Onder afname
wordt ook steeds aanname (urine,
feces, et cetera met
uitzondering van bloed) verstaan.
Bij uitbesteding aan een
andere interne of externe
uitvoerder mag deze prestatie
maar één keer in rekening worden
gebracht.
- Ordertarief klinisch-chemische en
microbiologische
laboratorium bloedonderzoeken,
exclusief bloedafname
(079989)
Tarief ter dekking van registratieen declaratiekosten bij
bloedonderzoek. Bij uitbesteding
aan een andere interne of
externe uitvoerder mag deze
prestatie maar één keer in
rekening worden gebracht.

b. Klinisch-chemische en
microbiologische onderzoeken
(070001 t/m 079996)
- Ordertarief klinisch-chemische en
microbiologische
laboratoriumonderzoeken (079991)
Tarief ter dekking van afname-,
registratie- en
declaratiekosten van
patiëntmateriaal (bloed, urine, et
cetera) op één tijdstip of indien om
medisch redenen
noodzakelijk op verschillende
tijdstippen. Onder afname
wordt ook steeds aanname (urine,
feces, et cetera met
uitzondering van bloed) verstaan.
- Ordertarief klinisch-chemische en
microbiologische
laboratorium bloedonderzoeken,
exclusief bloedafname
(079989)
Tarief ter dekking van registratie- en
declaratiekosten bij
bloedonderzoek.

Gebleken is dat er
onduidelijkheid bestaat over de
registratie van het ordertarief
bij uitbesteding van
onderzoek(en). Ter
verduidelijking is een
declaratiebepaling toegevoegd
(artikel 34b lid 9).
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NR artikel 34b lid 9

Verduidelijking

Voor het ordertarief klinischchemische en microbiologische
laboratoriumonderzoeken (079991)
en het ordertarief klinisch-chemische
en microbiologische laboratorium
bloedonderzoeken, exclusief
bloedafname (079989) geldt dat
indien uitbesteding van
onderzoek(en) aan een andere
interne of externe uitvoerder
plaatsvindt, deze interne of externe
uitvoerder geen ordertarief (079991
danwel 079989) in rekening mag
brengen bij de (zorgverzekeraar van
de) patiënt. Per afname (danwel
aanname) van patiëntmateriaal
wordt slechts één ordertarief
(079991 danwel 079989) in rekening
gebracht.

Gebleken is dat er
onduidelijkheid bestaat over de
registratie van het ordertarief
bij uitbesteding van
onderzoek(en). In bepaalde
gevallen werd bij uitbesteding
van onderzoek(en) per patiënt
per afname zowel een
‘ordertarief inclusief
bloedafname’ als een
‘ordertarief exclusief
bloedafname’ in rekening
gebracht. Ter verduidelijking is
een declaratiebepaling
toegevoegd.
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