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Beste <<First Name>>, deze Plastinieuws is een beroepsbelangenspecial waarmee de

Beroepsbelangencommissie (BBC) je informeert over de laatste nieuwtjes in het veld.

WEBINAR NORMTIJDEN

Noteer vast in je agenda! De BBC organiseert op donderdag 15 april 2021 om 20.00 uur
een webinar over de nieuwe normtijden 2021 en 2022.  Leden van de NVPC ontvangen
binnenkort een aparte uitnodiging met inschrijflink.

DBC ONCOPLASTISCHE RECONSTRUCTIE

Naar aanleiding van de berichten in de Siilo app over de 023/230-discussie hieronder de
juiste gegevens:

DBC 023 vervalt per 01-01-2021 voor een oncoplastische reconstructie van
ongeveer 1 uur snijtijd.
Vanaf deze datum vallen alle oncoplastische reconstructies van ongeveer 1 uur
snijtijd onder de DBC 230, dus ook de lokale lappen.
Deze code was eerst alleen voor de BREAST-trial maar vanaf nu ook voor andere
oncoplastische reconstructies. 
Zorgactiviteit 033971 + diagnosecode 230 leidt nu af naar een declarabel dbc-
zorgproduct (990004080 - Diagnosen lichaam | Borstreconstructie met prothese/
oncoplastische reconstructie/ verwijderen mammaprothese | Plastische chirurgie).
Indien diagnosecode 023 gebruikt wordt, dan leidt dit i.c.m. zorgactiviteit 033971
nog steeds naar een uitvalproduct.

PROTOCOL EXPLANTATIE SILICONEN BORSTIMPLANTATEN  

De vergoeding van explantatie van siliconen borstimplantaten is aan stringente
voorwaarden gebonden, zoals ook vermeld in de VAV-werkwijzer.  De NVPC heeft op
verzoek van het Zorginstituut en in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, NIV,
BVN en de VAV een "protocol voor toetsing van medische noodzaak voor explantatie van
siliconen borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten" opgesteld waarin deze
voorwaarden staan omschreven. 

https://mailchi.mp/3864e258f0df/plastinieuws-nr-8-covid-8217058?e=[UNIQID]


Je kunt het protocol hier vinden (besloten deel website NVPC onder beroepsbelangen). 
 

VAV WERKWIJZER
Tijdens het reguliere overleg met de
Zorgverzekeraars wordt regelmatig
gemeld dat verzekeraars aanvragen
ontvangen die niet voldoen aan de
voorwaarden (o.a. aanvragen voor een
wenkbrauwlift).

Graag wijzen we nogmaals op de VAV werkwijzer waarin alle voorwaarden voor aanvragen
zijn beschreven. We verzoeken je kennis te nemen van dit document. 
Ter ondersteuning van de communicatie met patiënten zijn we bezig met een ‘vertaling’
van de VAV werkwijzer voor patiënten.

VERSLAG OVERLEG MET ZORGVERZEKERAARS 25 NOVEMBER
2020

Op 5 november jl. heeft de BBC regulier overleg gehad met Zorgverzekeraars Nederland
en de grote zorgverzekeraars. Het verslag van deze vergadering is te vinden op het
besloten deel van de NVPC-website ( NVPC > Beroepsbelangen)

SUBSIDIERONDE VEELBELOVENDE ZORG

Op 2 februari jl. is de subsidieregeling Veelbelovende zorg opnieuw opengesteld voor het
indienen van projectideeën.  De deadline voor het indienen van een projectidee voor deze
ronde is dinsdag 6 april 2021 vóór 14.00 uur. 

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de
gebruikelijke zorg in Nederland. Sinds 1 januari 2012 kan de minister voor Medische Zorg
en Sport besluiten om zorg die nog niet bewezen effectief is toch, tijdelijk, toe te laten tot
het basispakket. 
De minister stelt daaraan de voorwaarde dat in de periode van de tijdelijke toelating
gegevens worden verzameld over de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de zorg. In
de laatste 6 maanden van de periode van tijdelijke toelating gebruikt het Zorginstituut die
onderzoeksgegevens om vast te stellen of de vergoeding van de betreffende zorg uit het
basispakket voortgezet mag worden.
  
Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het Zorginstituut Nederland

De NVPC beroepsbelangencommissie adviseert ten aanzien van materiële
beroepsbelangen, onder andere met betrekking tot tarieven, codering en

zorgproducten. De BBC wordt gevormd door Berbel Sluijter (voorzitter), Henriëtte

https://www.nvpc.nl/cmsimages/201210DOC-HV-VERSIE%206_2%20protocol%20explantatie%20borstimplantaten%20.pdf
https://vavolksgezondheid.nl/app/uploads/2019/12/VAV-Werkwijzer-beoordeling-behandelingen-van-plastisch-chirurgische-aard.pdf
https://www.nvpc.nl/uploads/bero/89201125NOT-HV-Conceptnotulen%20NVPC%20en%20ZN%2025%20november%202020%20vs%201.2.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg


Kroese-Deutman, Edin Hajder, Rutger Schols en Michiel Zuidam (adviseur). Heleen
de Vries ondersteunt de BBC vanuit het bureau.

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

NVPC · Orteliuslaan 1 · Utrecht, Nederland 3528 BA · Netherlands 

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://nvpc.us18.list-manage.com/about?u=09444b3c34df06eb3688c7af8&id=0874bdc251&e=[UNIQID]&c=e023d2db36
https://nvpc.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=09444b3c34df06eb3688c7af8&id=0874bdc251&e=[UNIQID]&c=e023d2db36
https://nvpc.us18.list-manage.com/profile?u=09444b3c34df06eb3688c7af8&id=0874bdc251&e=[UNIQID]&c=e023d2db36

