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Beste lezer, deze Plastinieuws is een beroepsbelangenspecial waarmee de

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

MACHTIGINGEN DBC ONCOPLASTISCHE RECONSTRUCTIE 
Na lang onderhandelen met zorgverzekeraars en de NZa is eindelijk besloten dat de
primaire en secundaire reconstructies van de primitieve lijst worden verwijderd. In de
besprekingen waren de tertiaire reconstructies een bottleneck; voor tertiaire reconstructies
moet wel nog een machtiging worden aangevraagd. Hier komt een nieuwe zorgactiviteiten
code voor. Dit alles zal ingaan per januari 2023. De BBC spant zich in om voor het
overbruggende jaar (2022) een coulance regeling te treffen met zorgverzekeraars. 

JURISPRUDENTIE: AFWIJZIGING VERGOEDING LOWER BODY LIFT
DOOR ZORGVERZEKERAARS 
Ondanks ingediende bezwaren en nadere toelichting van de plastisch chirurg, heeft een
verzekeraar een lower body lift van een patiënt niet vergoed. Deze patiënt is in 2021 naar
de rechter gestapt, waar de kantonrechter besloten heeft dat de patiënt wel recht heeft op
de vergoeding. In deze zaak stond het oordeel van de behandelend plastisch chirurg
tegenover de verzekeraar, op basis van haar adviserend geneeskundige. De kantonrechter
stelde voorop dat bij de beoordeling of een medische handeling noodzakelijk is het
primaat ligt bij de behandelend arts. De verzekeraar mag daarom niet simpelweg ‘op
diens stoel gaan zitten’. Bovendien had de verzekeraar, toen zij de beoordeling van de
PRS-graad van verminking in eerste instantie onvoldoende ‘navolgbaar’ vond, de
behandeld plastisch chirurg om toelichting moeten vragen. Daarbij had de verzekeraar
duidelijk moeten motiveren waarom de eerder verstrekte informatie niet voldeed.  

De BBC informeert je over deze zaak, zodat als de vergoeding voor een lower body lift
door een verzekeraar onterecht wordt afgewezen je de patiënt kunt wijzen op deze
uitspraak. De volledige uitspraak van de rechtbank kun je hier nalezen. 

BBC WEBINAR  
De video van de BBC Webinar 2021 over normtijden is te vinden op het besloten deel van
de NVPC website (onder het menu Beroepsbelangen). Ook in 2022 zal de BBC een
webinar organiseren; deze keer speciaal gericht op jonge plastisch chirurgen, over
basiskennis van DBC’s. De datum en tijd worden later bekend gemaakt.  
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:2862
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Heb je behoefte aan meer informatie over een bepaald onderwerp of heb je een suggestie
voor een webinar? Laat het ons weten!

REGISTRATIEWIJZER: GEWIJZIGDE REGELS PER 1 JANUARI 2022 
Per 1 januari 2022 moet je als medisch specialist rekening houden met een aantal
gewijzigde registratieregels. Zo staat de NZa onder andere de registratie van een
intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand structureel toe. In 2020 en 2021
was dit vanwege de corona-uitbraak slechts tijdelijk toegestaan. De Federatie heeft alle
registratieregels gebundeld in de Registratiewijzer 2022. 

AANVRAGEN NIEUWE DBC CODES 
Academische en perifere ziekenhuizen vragen regelmatig nieuwe DBC codes aan, zonder
dit te delen met de BBC. De BBC wordt vervolgens door de NZa gevraagd haar mening te
geven over de nieuw aangevraagde DBC codes. Om dit traject de versoepelen vragen wij
je om de BBC op de hoogte te brengen bij aanvragen voor codeveranderingen. Indien
nodig kan de BBC ook hulp bieden bij de aanvraag.  

MOTIE AGEMA 
In 2021 is de Motie Agema om te stoppen met het vragen om naaktfoto’s bij de aanvraag
voor een hersteloperatie aangenomen door zeventien van de achttien partijen in de
Tweede Kamer. Het onderwerp speelde in de Tweede Kamer toen een borstkankerpatiënt
in mei aan de bel trok. Om te laten zien dat de patiënt in aanmerking kwam voor lipofilling
moest zij van haar verzekeraar Menzis foto’s sturen van haar verminkte borsten (na een
reconstructie). Nu de motie is aangenomen mogen verzekeraars hier dus niet meer om
vragen. 

Bij borstreconstructie na kanker controleert de verzekeraar niet. Maar als een patiënt niet
blij is met de reconstructie en daar een hersteloperatie voor aanvraagt, moet de
verzekeraar het wel controleren. In overleg met alle partijen (VWS, NZa, verzekeraars en
NVPC) wordt uitgezocht wat wel en niet gedaan kan worden, en waar verzekeraars wel en
niet om mogen vragen. De BBC houdt je op de hoogte over deze ontwikkelingen. 

VAV-WERKWIJZER 
Tijdens regulier overleg met de zorgverzekeraars wordt regelmatig gemeld dat
verzekeraars aanvragen ontvangen die niet voldoen aan de voorwaarden. Ten overvloede
willen we je nogmaals wijzen op de VAV-werkwijzer, waarin alle voorwaarden voor
aanvragen zijn beschreven. Graag verzoeken we je van dit document kennis van te
nemen. De vertaling van de VAV-werkwijzer voor patiënten is in de maak en zal het
komend jaar verschijnen. 

VERSLAGEN OVERLEG MET ZORGVERZEKERAARS  
De BBC heeft twee maal per jaar regulier overleg met Zorgverzekeraars Nederland en de
grote zorgverzekeraars. Verslagen van deze vergaderingen zijn te vinden op de NVPC
website (onder het menu Beroepsbelangen).

mailto:heleen.devries@nvpc.nl?subject=BBC%20Webinar
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https://vavolksgezondheid.nl/app/uploads/2019/12/VAV-Werkwijzer-beoordeling-behandelingen-van-plastisch-chirurgische-aard.pdf
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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
Kroese-Deutman, Edin Hajder, Rutger Schols en Michiel Zuidam (adviseur). Heleen

de Vries ondersteunt de BBC vanuit het bureau.
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