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NIEUWE TYPERINGSLIJST PLASTISCHE 
CHIRURGIE PER 1 JULI 2007 
 
In de vorige nieuwsflits kwam aan de orde, dat de 
NVPC zich heeft ingespannen om een oplossing 
te vinden voor de vele onnodige machtigingen. 
Het gaat om machtigingen in de declaratiegroep 
02 (defecten/tekorten/littekens) en in de 03-groep 
(tumoren/pathologisch weefsel). Intensieve lobby 
heeft geresulteerd in een nieuwe typeringslijst 
plastische chirurgie per 1 juli 2007. 
 
De belangrijkste wijzigingen: 
 
- splitsing diagnosecode 020, 021 en 022 

(defecten/tekorten/littekens) 
 
De diagnosecode 020, 021 en 022 betroffen 
zogenaamde: groene DBC’s. Hiervoor geldt 
vergoeding uit het basispakket. Voor een aantal 
van deze DBC’s was echter alsnog een 
machtiging vereist. Dit omdat voor de 
zorgverzekeraar niet altijd duidelijk was of het 
een cosmetische of een medisch noodzakelijke 
ingreep betrof. Om die reden zijn de 
diagnosecodes 020, 021 en 022 per 1 juli 2007 
gesplitst in telkens twee nieuwe diagnosecodes in 
de 500-reeks. Vanaf 1 juli 2007 betreffen de 
diagnosecodes 501, 503 en 505 medisch 
noodzakelijke ingrepen (worden altijd vergoed; 
groen) en de diagnosecodes 502, 504 en 506 
mogelijk cosmetische ingrepen (oranje DBC’s). 
Voor deze laatste groep is een machtiging van de 
verzekeraar voor vergoeding vereist. 
 
- splitsing diagnosecodes 031, 032, 033 en 034 

(tumoren/pathologisch weefsel) 
 
Ten aanzien van deze groep vindt eenzelfde 
splitsing plaats als in de 02-groep. De 
diagnosecodes 031, 032, 033 en 034 betroffen ook 
“groene DBC’s”. Hiervoor geldt dat dit vergoed 
wordt in het basispakket. Voor een aantal van 
deze DBC’s was echter alsnog een machtiging 
vereist. Onder de betreffende codes konden zowel 
cosmetische ingrepen vallen als medisch 

noodzakelijke ingrepen, zoals abces drainage, 
verdachte naevi. Het is onwenselijk dat voor 
medisch noodzakelijke, soms spoedeisende zaken, 
een machtigingsvereiste bestaat. Om die reden 
worden de diagnosecodes 031, 032, 033 en 034 
gesplitst in telkens twee nieuwe diagnosecodes in 
de 500-reeks. Vanaf 1 juli 2007 betreffen 
diagnosecodes 507, 509, 511 en 513 medisch 
noodzakelijke ingrepen (groen; geen machtiging 
nodig) en de diagnosecodes 508, 510, 512 en 514 
mogelijk niet medisch noodzakelijke ingrepen 
(oranje DBC). Machtiging van deze laatste groep 
van de verzekeraar is voor het verkrijgen van 
vergoeding nodig. 
 
Controle achteraf door verzekeraar  
Tussen de NVPC, CVZ en ZN heeft een discussie 
plaatsgevonden over de mogelijkheid voor 
verzekeraars van controle achteraf. In het systeem 
per 1 juli 2007 wordt uitgegaan van het standpunt, 
dat bij werkdiagnose maligne tumor(en) of 
verdenking maligne tumor(en) altijd één van de  
DBC’s voor medisch noodzakelijke ingrepen 
gedeclareerd kan worden. (Geen machtiging 
nodig.) De reden hiervan is, dat de aard van de 
ingreep en het gehele zorgproces (en daarmee de 
kosten) overeenkomen met de behandeling van  
maligne tumor(en). Voor de verzekeraar heeft dit 
als nadeel, dat bij de verdenking maligne 
tumor(en) in alle gevallen gedeclareerd wordt als 
maligne tumor(en), terwijl er een aantal vals 
positieve tussen zullen zitten. De verzekeraars 
betalen hiervoor strikt genomen te veel geld. 
Reden voor verzekeraars om de mogelijkheid te 
hebben, steekproefsgewijs, dit achteraf aan de 
hand van het patientendossier te kunnen 
controleren. Het patiëntendossier moet daarom 
onderbouwen waarom maligniteit verondersteld 
wordt en tevens de uitslag van het PA-onderzoek 
bevatten. 
 
BELEID MINISTER KLINK 
Minister Klink heeft op 13 juni 2007 de brief 
‘Samen zorgen voor beter, proloog VWS-beleid 
2007-2010’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In 
deze brief legt minister Klink zijn beleid uit voor 



de komende jaren. Zonder volledig te zijn paar 
belangrijke punten. De minister kondigt aan dat 
hij de FB-systematiek voor ziekenhuizen nog een 
jaar (t/m 2008) handhaaft. Per 1 januari 2009 zal 
het systeem van integrale tarieven in ziekenhuizen 
worden ingevoerd. Dit gaat grote veranderingen 
met zich meebrengen. Per 1 januari 2008 wordt 
wel de lumpsum voor specialisten afgeschaft en 
gaat het nieuwe uurtarief in. Het debat tussen de 
Tweede Kamer en de minister over deze brief 
moet nog plaatsvinden. In de volgende nieuwsflits 
komen wij op de brief van de minister uitvoerig 
terug. 
 
BELANGRIJKSTE PUNTEN OVERLEG 
MINISTER MET TWEEDE KAMER 
Op 14 juni jl. heeft minister Klink regulier overleg 
gehad met de Vaste Kamercommissie voor 
Volksgezondheid van de Tweede Kamer. Het ging 
niet over de brief die hierboven is genoemd, maar 
over een aantal andere zaken. Voor de NVPC 
waren de volgende punten van belang: 

- Privéklinieken worden verplicht zich te 
laten registeren (motie Agnes Kant is 
aangenomen). De minister gaat nog 
onderzoeken of er een vergunningplicht 
komt voor privéklinieken. 

- Er zijn door de VVD kamervragen gesteld 
over een leeftijdgrens voor 
cosmetische/esthetische ingrepen. Dit is 
punt van nader overleg tussen VWS en 
NVPC/NVEPC. 

- Minister Klink gaat kijken naar het punt 
van een adequate vergoeding voor 
borstreconstructie-operaties (DIEPS). De 
NVPC heeft via de SP dit onderwerp op 
de politieke agenda gekregen. 

- Het CDA heeft aandacht gevraagd voor 
misleiding van publiek in privéklinieken. 
Het gaat specifiek om basisartsen die in 
reclame-uitingen zich presenteren als 
“cosmetisch chirurg” en andere neptitels. 
De NVPC zal hierover overleg hebben 
met VWS. 

 
B-SEGMENT PER 2008 
In een notitie van 9 mei 2007 heeft de NVPC aan 
de Kamer Vrij Beroep van de Orde aangegeven, 
welke diagnosecodes de NVPC graag als vrij 
onderhandelbaar (B-segment) ziet. Naast 
diagnosecode 211: mammareductie zijn dit: 
- 351 en 352: CTS; 
- 381 en 382: selectieve fascietomie. 
 

In een werkgroep waarin een aantal landelijke 
organisaties zitten (o.a. de Orde, VWS, ZN, DBC 
onderhoud….. etc.) is om onduidelijke redenen 
besloten de diagnosecodes 381 en 382 
(Dupuytren) niet in het B-segment op te nemen. In 
plaats daarvan is zonder overleg met de NVPC de 
diagnosecodes: 131 blepharoplastiek; 162 
correctie oorskelet en 241 phimosismeatotomie in 
de conceptlijst van het B-segment opgenomen. 
Deze lijst ligt nu ter beslissing voor bij  VWS. De 
NVPC is over deze gang van zaken zeer 
ontevreden. Met name het feit dat zonder overleg 
met de NVPC 381 en 382 uit het B-segment is 
gehaald, alsmede over het feit dat de uitkomst van 
het werkgroepoverleg (conceptlijst) niet door de 
Orde met de NVPC is gecommuniceerd. De 
NVPC kijkt op dit moment wat de consequenties 
zijn en verdere mogelijkheden. 
 
KWALITEITSGELDEN 
Op 21 juni jl. heeft in de Cie WOK (Wetenschap, 
Opleiding en Kwaliteit) van de Orde overleg 
plaatsgevonden met de wetenschappelijke 
verenigingen. Onderwerp was de inning en 
zeggenschap over de kwaliteitsgelden. Deze 
komen uit de € 0,50, dat onderdeel is van het 
nieuwe uurtarief van € 132,50. 
De kwaliteitsgelden zullen via het zogenaamde 
vereveningsfonds worden gestort op een centraal 
punt. Het gaat om een bedrag van circa € 10 
miljoen per jaar voor alle specialisten. Voorzitter 
en directeur hebben in deze vergadering het 
woord gevoerd. In een (pittige) discussie met de 
Orde hebben de wetenschappelijke verenigingen 
het (groene licht/vertrouwen) gegeven aan de 
Orde voor het oprichten van een rechtspersoon, 
waardoor het geld op een centraal punt binnen 
komt. 
Over de vraag wat voor soort rechtspersoon; wie 
in het bestuur zitting nemen; de zeggenschap en 
de verdeling van de gelden zal met de Orde nader 
onderhandeld worden. Onze ‘insteek’ hierbij is 
dat wetenschappelijke verenigingen rechtstreekse 
zeggenschap moeten krijgen over het 
kwaliteitsgeld. Een substantieel deel van het 
kwaliteitsgeld dat door plastisch chirurgen wordt 
betaald moet de NVPC rechtstreeks krijgen voor 
kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid wordt 
immers in hoofdzaak door wetenschappelijke 
verenigingen vormgegeven. Wij houden u over de 
voortgang op de hoogte. 



 
OVERLEG MET ZKN 
Op 11 juni jl. heeft een constructief bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden tussen de NVPC en 
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). ZKN is 
de koepel van zelfstandig gefinancierde klinieken. 
Doel van het overleg met ZKN is om te kijken hoe 
aan het huidige ZKN-keurmerk nog verder inhoud 
kan worden gegeven. De NVPC en ZKN denken 
hierbij aan kwaliteitscriteria welke in de VS 
worden gehanteerd door ISAPS. De NVPC en 
ZKN hebben afgesproken hier gezamenlijk aan te 
gaan werken. Na de zomervakantie vindt hierover 
een vervolgoverleg plaats. Het bovenstaande 
betekent ook, dat privéklinieken aan de hand van 
ISAPS-criteria gevisiteerd gaan worden. Om dit te 
kunnen is een korte opleiding nodig. NVPC leden 
die voor deze opleiding interesse hebben worden 
verzocht contact met het secretariaat op te nemen. 
 
PLASTICUP 2007 
 
Zondag 2 september 2007 vindt de toertocht 
Mechelen - Francorchamps - Mechelen plaats. 
Organisatie : TWC Mechelen.  
Startplaats : A ge Wienhoes  
Adres : Oude Heerbaan 9 
Plaats : Wittem 
Starttijd : 9.00 uur 
Inschrijven : www.twcmechelen.nl of 

  p.rooijens@vumc.nl
Verzamelen : zaterdag om 17.00 uur in Zuid- 
Limburg, inchecken hotel, borrel en gezamenlijk 
diner. Team moet bestaan uit 3 renners, met 
daarin minimaal 1 vrouw en 1 staflid.  
 
CONTACT 
Wilt u reageren op één van bovenstaande 
berichten? Of heeft u tips, suggesties of vragen 
aan het bestuur? Schroom niet en mail dit naar 
secretariaat@nvpc.nl. 

http://www.twcmechelen.nl/
mailto:p.rooijens@vumc.nl
mailto:secretariaat@nvpc.nl
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