Jaarverslag BBC 2015
Samenstelling BBC
De BBC was in 2015 samengesteld uit: drs. J. Scheenloop (lid en voorzitter tot maart), drs. I.M. Gan
(secretaris tot maart, daarna voorzitter), dr. M.V. Joosse (secretaris vanaf maart), mw. dr. R. LapidGortzak, dr. A.P.A. Beers, mw. drs. K. Abhilakh Missier (sinds maart 2015), drs. P. J. ten Berge (sinds
maart 2015) en mw. drs. L. van der Beek - de Jong (namens LVAO). De BBC wordt ondersteund door
mw. drs. C.B.J. Moerland, senior beleidsmedewerker van het NOG en drs. H.A.L.F. Hoogstede als
senior adviseur BBC NOG.
Met ingang van 2015 vinden er reguliere vergaderingen plaats voor de voltallige BBC, afgewisseld
met zogenaamde kleine-BBC vergaderingen waarbij de voorzitter, secretaris, beleidsmedewerker en
adviseur aanwezig zijn. In totaal waren er 7 regulieren en 3 kleine BBC vergaderingen.
DBC/DOT
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten :
• De combinatie van diagnosen 155-155 wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015
verwijderd uit de diagnose combinatie tabel. Hierdoor is het probleem opgelost dat door de
opname van refractiechirurgie in DBC/DOT per 1 januari 2015 refractiechirurgische
behandelingen aan beide ogen binnen 42 dagen niet gedeclareerd zou kunnen worden.
• Aanmaken van 3 nieuwe overige zorgproducten (OZP’s)voor facturatie van premium
intraoculaire lenzen (IOL’s) per 2016; het betreft de implantatie van multifocale IOL, torische
IOL en multifocale-torische IOL.
• Dure geneesmiddelen ook voor nieuwe indicaties als add-on declarabel. Het betreft:
Aflibercept, Ranibizumab, Botulinetoxine en Dexamethason.
• Aanpassing omschrijving fundusfotografie niet-zijnde screening.
• Voor 2016 en verder zijn de volgende aanvragen ingediend en/of beoordeeld:
- Aberrometrie als diagnostische zorgactiviteit (ingaand in 2016)
- Strooilichtmeting als diagnostische zorgactiviteit (planning 2017)
- Epiretinale-implant (ARGUS) als innovatie, (planning 2018)
- Piggy-back IOL lens als OZP voor onverzekerde zorg (planning 2017)
- Aanpassing in afleiding strabismus operaties bij DBC zorgproduct (DBC-ZP) complexe
strabismus operatie (planning 2017).
- Aanpassing omschrijving elektrisch epilatie oogharen door toevoeging: epilatie door
cryocoagulatie (planning 2017)
De Nederlandse Zorgautoriteit en DBC onderhoud
- Er is overleg geweest rond het eventueel verwijderen van weinig gebruikte DBCzorgproducten (DBC-ZP-en). Dit heeft niet tot aanpassingen geleid.
- Vragen die binnenkomen bij de helpdesk van de NZa met wijzigingsverzoeken in het DBC
systeem zijn aan de BBC voorgelegd.
- In 2015 is DBConderhoud opgegaan in de NZa.
LOGEX normtijden
Voor 2016 zijn een aantal normtijden gewijzigd. Het betreft:
- Nieuw DBC-ZP 79799048 (klinische opname bij diabetische retinopathie langer dan 2
dagen). De normtijd is vastgesteld op 142 minuten.
- DBC-ZP 79899021 (operatie cornea zwaar). De normtijd is gesteld op 153 minuten.
- Nieuw DBC-ZP 79599015 (refractie chirurgie). Voor dit zorgproduct is tijdsnormering niet
mogelijk, omdat de zorgactiviteiten te divers zijn. Dit dient lokaal ingevuld te worden.
• Voor Onderlinge Dienstverlening zijn normtijden toegekend aan de diagnostische
zorgactiviteiten.

ICD-10 / Diagnosethesaurus oogheelkunde / CBV codes
• ICD-10: Omdat per 1 juli 2015 het door de NZa verplicht is moet elk subtraject voorzien
worden van een ICD-10 code.
o De BBC heeft onjuistheden geconstateerd in de RIVM lijst. Dit is aangegeven bij DHD.
o De BBC heeft een shortlist ICD-10 gemaakt voor instellingen die de DHD
diagnosethesaurus nog niet geïmplementeerd hadden.
• De BBC heeft meegewerkt aan het opstellen van de diagnosethesaurus. Dit is een
Excelbestand waarin per diagnose omschrijving de ICD-10 codering en de DBC afleiding
gekoppeld zijn. Hierdoor wordt eenmalig registreren aan de bron mogelijk. DHD heeft dit
instrument ontwikkeld en is door bij DHD aangesloten instellingen te gebruiken.
• CBV codes: De BBC is in gesprek gegaan met DHD over aanpassingen van de CBV codes.
Zorgverzekeraars Nederland
• Er heeft overleg plaatsgevonden rond de voorwaarden en het digitaal aanvragen van een
machtiging voor refractiechirurgie met Zorgverzekeraars Nederland.
OVN/NVvO
• Het NOG heeft de handreiking regionale samenwerking opgesteld om samenwerking tussen
eerste en tweede lijn te bevorderen.
• Met de OVN heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek was onder
andere de (on)mogelijkheden van verwijzingen door optometrist naar de oogarts.
• De NVvO is samen met het NOG opgetrokken in de problematiek om een AGB code te
kunnen aanvragen voor orthoptisten bij Vektis.
o Het document ‘financiering orthoptische zorg’ is in overleg aangepast.
NUVO/SVGB
• De Nederlandse Unie van optiekbedrijven (NUVO) wil aan het vak opticien meer
kwaliteitsborging geven. Daartoe worden kwaliteitstandaarden ontwikkeld m.b.t. refractie
en visusmeting.
• De SVGB (waarbinnen overleg in de werkgroep ZIEN) is medio 2015 overgegaan naar de
Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in Amersfoort. Daarmee zijn de activiteiten
rond de werkgroep ZIEN stilgelegd.
Federatie Medisch Specialisten en Raad Beroepsbelangen
• In 2015 is de Raad Beroepsbelangen (RBB) van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) 5 x
bijeen geweest. Elke WV is daarin vertegenwoordigd.
• De BBC heeft meegewerkt aan het opstellen van het jaarplan voor de RBB. De BBC sluit aan
in de kern- en werkgroepen rond Wet- en regelgeving, correct registreren en
toegankelijkheid. De voorzitter BBC is lid van de redactionele adviesraad van de FMS.
• Er vindt regulier overleg plaatst tussen de beleidsadviseurs van de Wetenschappelijke
Verenigingen en de beleidsadviseurs van de FMS.
Om een actuele aansluiting te houden tussen de koers van de BBC/NOG en die van de FMS heeft de
BBC haar doelstellingen voor de komende jaren opnieuw bezien. Daarbij zijn enkele aanpassingen
aangebracht t.o.v. 2014-2015. Voor de komende periode 2016-2018 hanteert de BBC nu:
Op het gebied van beroepsbelangen wil het NOG de komende drie jaar:
1. Kwaliteitsbewaking in het vormgeven van taakherschikking. Aandachtspunt is kwalitatief
goede ketenzorg samen met alle partners in de oogzorg.

2. Leden pro-actief informeren over geldende wet- en regelgeving en ontwikkelingen rondom
bekostiging.
3. Streven naar een passende honorering. Beloning naar werk blijft de leidraad.
4. Zorgen dat er tijdens de opleiding aandacht is voor financiering en organisatie van de
gezondheidszorg.
5. De administratieve belasting voor de leden verminderen.

Zorginstituut Nederland
• Op verzoek van VWS heeft Het Zorginstituut (ZiNL) bij het NOG geïnformeerd over het
verwachtte aantal ingrepen aan oogleden als een nieuwe normering voor verzekerde zorg
wordt doorgevoerd.
Communicatie met de NOG leden
• De NOG leden worden regelmatig geïnformeerd over BBC aangelegenheden via de
nieuwsbrief
• NOG congres: Tijdens het NOG congres heeft de BBC iedere dag een cursus georganiseerd
over registreren en de veranderingen in 2015. Voor de AIOS was er een op hen toegespitste
cursus. Daarnaast waren er elke dag BBC inloopspreekuren.
• De BBC informatie op de website is geactualiseerd met documenten die geldend zijn in 2015
en 2016.
Capaciteitsonderzoek 2016-2021
Elke 3 jaar voert de BBC een capaciteitsonderzoek uit onder de leden. Doel daarbij is om inzichtelijk
te maken hoeveel oogartsen er opgeleid moeten worden om te voldoen aan de toenemende
zorgvraag in een werkomgeving waar taakherschikking een steeds belangrijkere plaats inneemt.
• Vanuit de BBC is een werkgroep samengesteld onder leiding van Corina Moerland. Er zijn
enquêtes verstuurd naar alle oogartsen, alle vakgroep voorzitters en AIOS.
• Aan 4 werkgroepen (medisch retina, glaucoom, cornea en NIOIC) is gevraagd om een
inschatting te maken van de getalsmatige ontwikkeling van de zorgvraag en taakherschikking
op de betreffende vakgebieden.
• Op basis van de aangereikte antwoorden is en berekening gemaakt hoe de zorgvraag zich
gaat ontwikkelen, welk deel opgevangen kan worden door taakherschikking, hoeveel
oogartsen er dus nodig zijn voor de periode 2016-2021, hoeveel oogartsen stoppen als
praktiserend oogarts, en welke instroom er is na de opleiding.
• Het rapport is vastgesteld door het NOG bestuur.
De BBC en het NOG bestuur
De voorzitter en secretaris van de BBC hebben beiden zitting in het NOG bestuur. In de
vergaderingen van het NOG bestuur sluiten tevens de senior beleidsmedewerker en senior adviseur
aan.

