RELEASE RZ17AB – 0389 ANESTHESIOLOGIE
INLEIDING
Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling hierop is medio november uitgebracht, 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 Anesthesiologie. Achtereenvolgend worden de
wijzigingen in diagnosen en overige wijzigingen besproken. Bij elke wijziging verwijzen wij u naar het
paginanummer in het releasedocument.

DIAGNOSEN
RZ17A BLZ. 70 - DIAGNOSEN 080 EN 073 ANESTHESIOLOGIE BEËINDIGD
In overleg tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is een wijziging in de diagnosetypering bij anesthesie /
pijnbestrijding voorgesteld. Dit om eenduidigere registratie en inkoopafspraken mogelijk te maken.
Twee diagnosen zijn beëindigd. Waar deze diagnosecoderingen werden vastgelegd, zijn afspraken gemaakt
welke diagnosecode per 2017 dient te worden vastgelegd. De twee beëindigde diagnosen zijn verwijderd uit de
afleiding naar zorgproductgroep 990089 ‘Anesthesiologie’. De details van deze wijziging vindt u in onderstaande
tabel.
Diagnose

Omschrijving

Mutatie

Per 2017 vastleggen

0389_073

Sympatalgiforme lage rugklacht

Beëindigd

150 ‘Complex regionaal pijnsyndroom’ OF 110
‘Ischaemische pijn aan de extremiteiten’

0389_080

Sacraal pijnsyndroom

Beëindigd

071 ‘Mechanische lage rugklacht’

OVERIGE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 10 - APARTE PRESTATIES VOOR VOORWAARDELIJK TOEGELATEN ZORG
Voorwaardelijk toegelaten zorg is zorg die onder voorwaarden is toegelaten tot het basispakket. Op verzoek van
VWS, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland introduceert de NZa specifieke DBC zorgproducten
die voorwaardelijk toegelaten zorg beter zichtbaar moeten maken in het DBC systeem. De wijzigingen hebben
betrekking op onderstaande vt-studies:

-

Combinatiebehandeling cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patiënten met een maagcarcinoom en
buikvliesmetastasen.
Adjuvante hoge dosis alkylerende chemotherapie en autologe stamceltransplantatie bij BRCA1-like
borstkankerpatienten.
Occipitale neurostimulatie bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn.
Sacrale neurostimulatie voor therapieresistente obstipatie
Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie.
Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED) bij patiënten met een lumbale hernia.
Behandeling met dendritische cellen (DCs) bij patiënten met huidkanker in een ver gevorderd stadium.
Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een ver
gevorderd stadium.

Er zijn twee dossiers die geen nieuwe prestaties hebben gekregen:
- Voor de studie ‘Adjuvante HIPEC bij Colorectaal Carcinoom’ geldt dat deze voorloopt op schema, en
daarom naar verwachting in 2017 maar weinig gebruik wordt gemaakt van eventuele nieuwe prestaties.
Deze zorg kunt u op de huidige wijze blijven declareren.
- Voor de studie ‘Horen met je tanden’ geldt dat deze inmiddels is afgevallen voor voorwaardelijk
toegelaten zorg. De zorgactiviteit die hiervoor per 1 januari 2016 was geïntroduceerd is beëindigd
(190733 – Plaatsen van een niet-implanteerbaar intra-oraal beengeleidingshoortoestel – audiologisch
centrum).
Komen bovenstaande studies voor in uw ziekenhuis? Kijk dan op blz. 10 t/m 17 van het wijzigingsdocument voor
een uitgebreide uitleg.

RZ17A BLZ. 101 - TARIEFTYPE GECORRIGEERD VAN OZP 039995
Zorgactiviteit 039995 ‘Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patiënt, al dan niet in groepsverband,
inclusief medisch specialistische supervisie’, had per 1 januari 2013 in de tarieventabel en in de Nadere regel
tarieftype 11. In de Beleidsregel stond echter dat deze OZP tarieftype 13 OZP Overige verrichtingen zou hebben.
Deze discrepantie is per 2017 gecorrigeerd.
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

039995

6

Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per
patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch
specialistische supervisie.

2

Tarieftype
oud
11

Tarieftype
nieuw
13

RZ17A BLZ. 123 - GEWIJZIGDE ZORGPROFIELKLASSE VOOR 039444
Zorgactiviteit 039444 ‘bijvullen intrathecale pomp’ was als 'operatieve handeling' aangemerkt, door de indeling
in zorgprofielklasse 5. Bij anesthesiologie/pijnbestrijding leidde deze zorgactiviteit naar een DBC zorgproduct
voor pijnbestrijding licht, maar als het begeleidingstraject onder verantwoordelijkheid van de neuroloog,
neurochirurg of revalidatiearts plaatsvindt, leidde dat tot uitval. Er zijn in de zorgproductgroepen van de
betreffende diagnosen (waaronder CVA, dwarslaesie) namelijk geen operatieve DBC zorgproducten waar deze
zorgactiviteit typerend wordt uitgevraagd. Zorgactiviteit 039444 heeft zpk 6 in plaats van zpk 5 gekregen:
Zorgactiviteit Omschrijving

Oude
ZPK

Nieuwe
ZPK

039444

5

6

Bijvullen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen,
analgetica).

Voor een juiste afleiding is de zorgactiviteit verplaatst naar een standaardcluster van therapeutische
zorgactiviteiten waardoor trajecten in andere zorgproductgroepen dan voor anesthesiologie/pijnbestrijding
(990089) worden afgeleid naar middel ambulante DBC zorgproducten.
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