AZ Nikolaas, St. Niklaas 2018

Deel III

Onder deze overeenkomst valt Zorg die onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet (ZVW) valt.
In onderdeel III. 1 is een aantal voorbeelden opgenomen van Zorg die niet onder de ZVW valt en
zonder meer uitgesloten is van deze overeenkomst.
In onderdeel III.2 wordt een overzicht getoond, waarin wordt aangegeven
· of er voorafgaand aan de Zorg toestemming noodzakelijk is ( kolom A)
· of dat de Zorg geen onderdeel is van deze overeenkomst. Dit kan enerzijds zijn omdat het
Ziekenhuis deze zorg niet levert of aanbiedt, en anderzijds omdat de Zorgverzekeraar deze
Zorg niet heeft ingekocht / gecontracteerd.
Alle Zorg die niet op deze lijst staat, maar wel onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet valt is
gecontracteerd.
In onderdeel III.3 wordt het machtigingsbeleid en de – procedure weergegeven.

III.1 Behandelingen uitgesloten van vergoeding, waarvoor toestemming vereist is en/of welke
niet gecontracteerd zijn.
Uitgesloten van het contract is:
Medisch-specialistische hulp, die niet conform de Nederlandse zorgverzekeringswet (ZVW) is.

-

Eén van de criteria uit de ZVW is dat de zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Zorg
waarvoor (nog) onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze effectief en/of veilig is (op korte/lange
termijn), komt niet voor vergoeding in aanmerking en valt dus niet onder het contract.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van behandelingen die niet aan bovenstaand criterium
voldoen. Deze behandelingen vallen dus niet onder het contract. Deze lijst is overigens niet limitatief.
Ook bij andere meer experimentele, innovatieve behandelingen kan sprake zijn van bovengenoemd
criterium. Daarnaast is informatie hierover te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland
(www.zorginstituutnederland.nl).

·

Discusprothese

·

Dynamische stabilisatie d.m.v. bijvoorbeeld Dynesis, X-stop, Coflex, DIAM-systeem

·

Minimaal invasieve chirurgie voor een lumbale wervelkanaalstenose

·

Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)

·

Facetgewrichtinfiltraties bij chronische lage rugklachten

·

Radiofrequentie denervatie bij chronische rugklachten

·

Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) bij schouderklachten

·

Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) bij een fasciitis plantaris

·

Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) bij achillespees tendinopathie
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·

Radiotherapie bij Ledderhose

·

Radiotherapie bij M. Dupuytren

·

Plaatsing totale duimbasisprothese (CMC1-prothese) bij carpometacarpale (CMC) 1-artrose.

·

Vertebroplastiek en ballonkyphoplastiek bij pijnlijke compressie door wervelfracturen

·

Femoro-acetabulaire chirurgie ter behandeling van FAI (femoro-acetabulaire impingement)

·

Het plaatsen van een Metaal-op-Metaal heupprothese

·

Hyaluronzuurinjecties in een gewricht

·

Platelet Rich Plasma (PRP) bij laterale epicondylaire tendinopathieën

·

Mannitol infusie bij een complex regionaal pijnsyndroom type 1

·

Intracorneale ringsegmenten bij keratoconus

·

Epithelial-on collageen crosslinking bij keratoconus en keratectasie

·

DMEK hoornvliestransplantatie

·

Accomoderende lenzen bij cataract

·

Nervus vagus stimulatie bij depressie

·

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS), transcraniële directie currente stimulatie
(tDCS), electrische (corticale) stimulatie en andere vormen van neuromodulatie bij tinnitus

·

Cochleair implantaat bij tinnitus

·

Microvasculaire decompressie bij tinnitus

·

Endobronchiale klepplaatsing bij longemfyseem

·

Radiofrequente ablatie (RFA), Laser-induced interstitële thermotherapie (LITT) en/of
Transarteriële chemo-embolisatie (TACE) bij levermetastasen (uitgezonderd TACE als
palliatieve behandeling in salvagesetting van niet-reserceerbare functionerende neuroendocriene
levermetastasen).

·

Thermale ablatie bij resectabele colorectale levermetastasen

·

Transarteriële chemo-embolisatie (TACE) bij intrahepatisch cholangio(cellulair) carcinoom

·

SIRT/radioembolisatie bij levermetastasen

·

SIRT/radioembolisatie bij intrahepatisch cholangio(cellulair) carcinoom

·

Assisted hatching bij IVF

·

Foamsclerosering bij stamvarices

·

Laparoscopische adhesiolyse bij chronische buikpijn

·

Duodenal-Jejunal bypass (EndoBarrier) voor de behandeling van obesitas met of zonder
Diabetes Mellitus type II

·

Endoluminale fundoplicatie met Esophyx® bij gastro-oesofageale reflux

·

Transplantatie eilandjes van Langerhans

·

Wormtherapie bij inflammatoire darmziekten

·

Klinische opname voor kinderen met ernstige obesitas. Het gaat hier om de gecombineerde
leefstijlinterventie met opname met als doel blijvende gewichtsreductie en gedragsverandering.

·

Electrische stimulatie van de lagere oesofageale sfincter bij gastro-oesofageale reflux ziekte
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·

Sacrale neurostimulatie (SNS) bij kinderen en volwassenen met therapieresistente functionele
obstipatie

·

Veneuze angioplastiek bij chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie (CCSVI) bij multiple
sclerose (MS)

·

Transcraniële magnetische stimulatie bij depressie

·

Renale denervatie bij therapieresistente hypertensie

·

Baroreflex activatie therapie bij therapieresistente essentiële hypertensie

·

Deep Brain Stimulation als behandeling van therapieresistente depressie en therapieresistente
Gilles de la Tourette

·

Nesovic-operatie, al dan niet gecombineerd met adductorenrelease, bij sportgerelateerde
liesklachten (chronische pubalgia)

·

Occipitale neurostimulatie bij clusterhoofdpijn

·

Minimaal invasieve behandeling van een hallux valgus

·

PCA3 test bij prostaatkanker

·

Epidurale/peridurale injecties bij chronische, aspecifieke lage rugklachten

·

HIFU bij prostaatkanker

·

Steriele waterinjecties (SWI) ter pijnbestrijding bij een bevalling

·

Vroege intensieve neurorevalidatie bij volwassenen met niet-responsief waaksyndroom of
laagbewuste toestand

·

Langdurige behandeling met antibiotica bij patiënten met post-treatment lyme disease syndrome
(PTLDS)

·

Occlusie van het linkerhartoor bij atriumfibrilleren

·

Slaap positie training bij positie afhankelijke OSAS (pOSAS)

·

Uitname, cryopreservatie en transplantatie van gecryopreserveerd ovariumweefsel voor
preservatie van ovariële functie en fertiliteit bij gonadotoxische behandelingen

III.2 Overzicht Zorg Met toestemming vooraf: of Behandelingen die niet onder het contract
vallen:
Met toestemming vooraf
Medisch-specialistische behandelingen die slechts plaats kunnen vinden na toestemming door de
zorgverzekeraar voor aanvang van de behandeling. Deze zijn opgenomen in onderstaand overzicht
onder kolom (A): machtiging vereist.
Dit betekent dat vooraf gaande aan de behandeling een akkoord gegeven moet worden voor deze
behandeling. Als uitgangspunt wordt de ZVW (zorgverzekeringswet) gehanteerd.

Behandelingen die niet onder het contract vallen
De behandelingen die niet gecontracteerd zijn, zijn opgenomen in onderstaand overzicht onder kolom
(B): niet in overeenkomst.
Dit betekent dat de zorg vermeld in deze kolom niet binnen de overeenkomst valt. Deze zorg kan niet
via de overeenkomst gedeclareerd worden. De factuur kan aan verzekerde gestuurd worden. Indien het
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verzekerde zorg betreft, vindt vergoeding plaats conform de polisvoorwaarden van niet-gecontracteerde
zorg.
Bij twijfel kan de zorgverzekeraar te allen tijde gegevens opvragen bij het ziekenhuis, die hierin zal
voorzien.
Eerste consulten worden door de zorgverzekeraar altijd vergoed, ook indien de vervolgbehandeling niet
akkoord is.

Groep A= verrichtingen die machtiging behoeven.
Groep B= verrichtingen die partijen uitsluiten van contract of die verboden zijn te
contracteren of die niet worden aangeboden door het ziekenhuis.

A

B

machtiging

niet in
overeenkomst
x
x
x
x

Psychiatrie
Klassieke psychoanalyse
Neurofeedback
Dyslexie
Cystectomie (blaasverwijderingsoperatie)
Bariatrische chirurgie
Chirurgie bij PAOD (perifeer vaatlijden)
Schisiszorg
Revisie van heup- of knieprothese bij infectie
MOHS-chirurgie

x
x
x
x
x
x

Neurochirurgie
Complexere neurochirurgie (hersen-/ruggemergtumoren, aneurysma’s,
schedelbasisingrepen e.d.)
Rugchirurgie, uitgezonderd de (micro-)discectomie bij een HNP
SIRT/radioembolisatie
Radiotherapie
Invasieve pijnbehandeling (zoals injectie- en denervatietechnieken)
Implanteren van pompen/stimulatoren voor pijnbestrijding, inclusief
proefstimulatie
Neurostimulatie bij andere indicaties dan pijn, inclusief proefstimulatie
Plaatsing cochleaire implantaten (inclusief postoperatieve revalidatie)
Interventiecardiologie incl. cardioverter defrillator
Hartchirurgie
Percutane aortaklepvervanging
Klinische genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
Centrum Ontwikkelingsstoornissen (COS) met de daaraan gerelateerde
disciplines
Vruchtbaarheids gerelateerde zorg bij vrouwen van 43 jaar en ouder
In Vitro Fertilisatie/IUI/KID
MESA, PESA,TESE
MOHS-chirurgie
Orgaantransplantaties
Dunne darm transplantatie
Kunsthartimplantaties/Left Ventricular Assist Device (LACD)

x
x
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Stamceltransplantaties allogeen
Stamceltransplantaties autoloog
Autologe kraakbeencelimplantaties (ACI)
Ambulante nierdialyse
Haemofilie behandeling/ medicatie
Aidsbehandeling/ medicatie
Cytostatica
HIPEC
Biologicals
Sterilisatie man/vrouw, met / zonder medische indicatie
Ongedaan maken van sterilisatie man/vrouw
Plaatsen van een erectieprothese
Circumcisie van de man
Behandeling tegen snurken met uvuloplastiek
CPAP/BIPAP, alleen bij apneu syndroom
Chronische thuisbeademing
Bovenooglidcorrectie
Correctie ptosis wenkbrauw / voorhoofdslift
Correcties afwijkingen oorschelp
Littekencorrecties/dogearcorrectie
Correcties vormafwijking neus
Abdominoplastiek
Liposuctie
Lipofilling
Gynaecomastie
Verwijderen borstprothese
Plaatsen borstprothese
Borstreductie
Overige functionele/ reconstructieve plastische chirurgie
Laserbehandeling / dermabrasie
Cosmetische chirurgie bijv.: dermolipectomie armen/benen, lipofilling,
facelift, hals- onderkincorrecties, labiareducties, inbrengen
kunstofimplantaten, borstvergroting
Dermatologie: benigne tumoren
Dermatologie: pigmentstoornissen
Dermatologie: vasculaire dermatosen
Behandeling van varices
Hyperbare O2 therapie
PTK en refractiechirurgie
Bijzondere tandheelkunde/ Kaakchirurgie
Sportmedisch adviescentrum
Revalidatie, Fysische geneeskunde en/of psychologie als opname of
ambulante behandeling
Poliklinische fysiotherapie/kinesietherapie
Multidisciplinaire hartrevalidatie gekoppeld aan (eerdere) opname i.v.m.
cardiale problematiek (codes 771201 max. 30 zittingen, 771212 en
771223 max.45 zittingen)
Hulpmiddelen (cfm. Regeling Hulpmiddelen)
PET-scan
Audiologische zorg
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