Bericht van de BBC
Wijziging registratie dagbehandeling
De BBC heeft de NZA geadviseerd over verandering van de registratie dagbehandeling. Op
dit moment kan een dagbehandeling geregistreerd worden als een infuus meer dan 2 uur
duurt. Zowel binnen de reumatologie als MDL leverde dit uitval op als een infuus korter
duurde. Per 2020 veranderen de regels:
zorgactiviteit 039137 ‘Verstrekking biologicals per infuus of per injectie bij niet-oncologische
diagnosen ’ wordt opgesplitst in twee nieuwe zorgactiviteiten:
039135 - Verstrekking biologicals per infuus bij niet-oncologische diagnosen (Deze wordt
gelijkgesteld aan een dagbehandeling)
039136 - Verstrekking biologicals per injectie bij niet-oncologische diagnosen (Dit is geen
typerende verrichting, maar alleen voor registratiedoeleinden)
De afleiding naar dbc-zorgproducten 131999040 en 131999026 (Dag 1-3) vindt nu plaats op
basis van dagverpleging 1 t/m 3 en zal vanaf 2020 plaatsvinden op basis van dagverpleging 1
t/m 3 OF 1-3 verstrekkingen per infuus.
Voor die gevallen waarbij er meer dan 3 verstrekkingen worden geregistreerd in een
subtraject wordt de afleiding naar dbc-zorgproducten 131999013 en 131999020 (Dag 4-8)
uitgebreid met >3 verstrekkingen per infuus( 039135). De uitvraging wordt bij die dbczorgproducten: Dagverpleging 4 t/m 8 OF >3 verstrekkingen per infuus (039135).
Logex/verdeelmodel
In toenemende mate krijgen wij vragen niet alleen van de vrijgevestigde reumatologen maar
ook van de reumatologen in loondienst, die te maken hebben met Logex. We horen graag
wie hier nog meer mee te maken hebben. Je kan contact opnemen met Josien Veris of
Andreas Gerards.
Echografie reumatoloog
Met de Nza zijn we in overleg over een aanpassing van de omschrijving van 039406,
echografie van het bewegingsapparaat. Zodat deze breder wordt en van toepassing is op alle
echo’s die een reumatoloog maakt. In toenemende mate krijgen we signalen dat
reumatologen ook echo’s van bv. Arterie temporalis, speekselklieren ed. maken. Voorlopig
adviseren we deze onder de code 039406 te blijven registreren.

