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Samenstelling BBC
De BBC was in 2014 samengesteld uit: drs. J. Scheenloop (voorzitter), drs. H.A.L.F. Hoogstede,
(secretaris tot maart, daarna senior adviseur BBC NOG), drs. I.W. Gan (secretaris vanaf maart), drs.
J.H.G.M. Bistervels (tot maart), mw. dr. R. Lapid-Gortzak, dr. M.V. Joosse, dr. A.P.A. Beers en mw. drs.
L. van der Beek – de Jong (namens LVAO). Vanaf september hebben de aspirant leden drs. P. J. ten
Berge en mw. drs. K. Abhilakh Missier de BBC vergaderingen bijgewoond. Er vonden 11 reguliere
vergaderingen plaats. De BBC wordt ondersteund door mw. drs. C.B.J. Moerland, senior
beleidsmedewerker van het NOG en vanaf maart is drs. H.A.L.F. Hoogstede aangesteld als senior
adviseur BBC NOG.
DBC/DOT
Ook in 2014 zijn er weer veel DBC zaken opgepakt door de BBC. Hieronder treft u een overzicht van
de activiteiten die op dit punt zijn uitgevoerd:
 Afspraken gemaakt met Logex over aanpassingen in het benchmarkmodel:
- Per 2015 worden dagopnames niet meer meegewogen binnen de operationele
parameter. Door de doorgevoerde wijziging wordt de weging van de overige
operationele parameters 33%-33%-33%.
- Per 2015 wordt een correctie doorgegeven voor de netto-snijtijd van operatieve
verrichtingen in de top 20 van meest voorkomende operatieve verrichtingen waarvan de
snijtijd significant afwijkt.
- De behandeling met intravitreale injectie (39810) wordt met ingang van 1-1-2014
meegeteld voor het aantal uur operatief, met een netto-snijtijd van 5,59 minuten
- Naast bovengenoemde afspraken met Logex is bij de oogartsen aandacht gevragen voor
correcte tellingen t.a.v. dagbehandelingen/policontacten bij operatieve ingrepen
(inclusief IVI en lasers). Sommige ziekenhuizen tellen automatisch een policontact naast
een laser of een IVI behandeling. Met ingang van 2015 mag niet meer automatisch een
policontact geteld worden. Er mag nog wel een policontact geteld worden als er ook
daadwerkelijk een face-to-face contact is geweest op een spreekuuragenda.
 Gesprekken gevoerd met ZiNL (voorheen CVZ) over toelating tot het verzekerde pakket van
Crosslinkning (CXL). ZiNL heeft vastgesteld dat met terugwerkende kracht vanaf mei 2014
CXL met epi-off voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk en binnen de
verzekerde basiszorg vergoed wordt.
 ZiNL heeft bepaald dat torische implantlenzen voldoen aan de stand van de wetenschap en
de praktijk en dat bijbetalen mag. Er is echter onduidelijkheid over het toepassen van
tariefdifferentiatie binnen eenzelfde DBC zorgproduct, omdat er geen specifieke
onderscheidende zorgactiviteiten beschikbaar zijn. De BBC is hierover in overleg met de NZa.
Oplossing kan naar verwachting pas worden doorgevoerd in 2016.
 2014 was het jaar van de aangescherpte controleregels op correct registreren door de NZa
en verzekeraars en de zelfevaluatie die instellingen hebben uitgevoerd. De BBC heeft de
leden ondersteund met documenten op de website over correct registreren zoals de
codeerwijzer, uitleg over het controle protocol en toelichting op de aangepaste registratie
voor 2015.
 De BBC heeft bezwaar ingediend bij de NZa over de omschrijving van fundusfotografie. Deze
omschrijving is van oudsher bedoeld voor screening op diabetische retinopathie. Deze
toevoeging ontbreekt in de omschrijving, waardoor de declaratiecode fundusfotografie ook
voor andere doeleinden wordt gebruikt in de eerste lijn. De NZa heeft hierop de oude code
fundusfotografie laten vervallen en twee nieuwe codes aangemaakt. Één voor
fundusfotografie bij screening op DRP in de eerste lijn en één voor fundusfotografie voor
andere toepassingen dan screening op DRP.




De voorbereidingen van de integratie van de refractiechirurgie in het DBC-systeem welke
door de NZa verplicht gesteld is per 2015 op verzoek van ZN.
Er vond regelmatig overleg plaats met DBConderhoud over gesignaleerde knelpunten in de
DBC systematiek en de mogelijke oplossingen daarvan.

ICD-10 / Diagnosethesaurus oogheelkunde en CBV codes
 De BBC van het NOG heeft op verzoek van DHD de koppeling tussen diagnosethesaurus en
DBC diagnose bekeken. De diagnosethesaurus ondersteunt de arts bij het gestandaardiseerd
vastleggen van de diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is een lijst met
klinisch relevante termen van diagnosen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED
CT voor medische terminologie. De termen leiden af naar DBC-diagnosetyperingen en ICD-10
codes. Oogheelkunde was een van de eerste vijf specialismen waarvan de thesaurus in
oktober 2014 landelijk werd uitgerold.
 Klankbordgroep bijeenkomsten van de NZa bijgewoond over de voortgang van de
implementatie van ICD-10.
 CBV codes van DHD herzien op een juiste en valide afleiding naar de NZa codes voor
zorgactiviteiten en daarmee naar de juiste DBC/DOT.
Taakherschikking en geïntegreerde oogzorg
 De BBC heeft regelmatig overleg met NVvO en OVN. Ook heeft in 2014 met de NUVO een
gesprek plaatsgevonden. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep ZIEN van de
SVBG. Dit is een project dat tot doel heeft gezamenlijk te kijken naar het oogheelkundig
zorglandschap en te kijken of er aanpassingen gewenst zijn in de opleiding van de MBO
beroepsgroepen TOA en opticien.
 Beleidsregel en nadere regels van de NZa vertaald in een uitleg over financiering optometrie
en orthoptie. Probleem van uitval besproken met NVvO, OVN en NZa en samen met de NZa
naar een oplossing gewerkt, die met ingang van 2015 in werking treedt.
FMS en Raad Beroepsbelangen
De (beoogde) oprichting van de FMS heeft in 2014 vorm gekregen met het oprichten van de Raad
Beroepsbelangen, de Raad kwaliteit en de Raad opleiding. De BBC van het NOG is vertegenwoordigd
in de Raad Beroepsbelangen met zowel een vrijgevestigd oogarts als een oogarts in dienstverband. In
2014 heeft de BBC actief meegedacht in de onderwerpen die door de Raad Beroepsbelangen moeten
worden opgepakt. Ook heeft de BBC een prioritering daarvan bepaald.
Naast de bijeenkomsten van de Raad Beroepsbelangen is er structureel overleg tussen de
beleidsadviseurs van de Wetenschappelijke Verenigingen en de beleidsadviseurs van de FMS.
Om te weten welke koers als FMS gevaren moet worden is het cruciaal om je eigen koers te kennen.
Het NOG bestuur heeft in 2014 een missie en visie traject gelopen en doelstellingen voor 2015-2017
bepaald. In overleg met de BBC is bepaald dat op het gebied van beroepsbelangen het NOG de
komende drie jaar:
1. Wil streven naar een passende beloning. Loon naar werk blijft de leidraad.
2. Leden wil blijven informeren over de positie van de oogarts in het zorglandschap.
3. Taakherschikking en substitutie verder wil vormgeven. Het visiedocument wordt
geactualiseerd. Aandachtspunten zijn ketenzorg over de muren van de instellingen en juiste
instroom en doorstroom door de keten.
4. Wil onderzoeken of er oogheelkundige deelgebieden zijn waarop uitkomstbekostiging kan
worden toegepast in plaats van productiebekostiging.
Communicatie met de NOG leden
 De NOG leden worden regelmatig geïnformeerd over BBC aangelegenheden via de nieuwsbrief







Regiobijeenkomsten voor NOG leden in februari en oktober: In februari 2014 vonden vijf
regiobijeenkomsten plaats samen met het NOG bestuur. De aanwezigen zijn tijdens het BBC
gedeelte in geïnformeerd over de honorariumtarieven 2014 en veranderingen in registratie- en
declaratie 2014. Tijdens de vijf bijeenkomsten in oktober stonden de DBC/DOT veranderingen in
2015 centraal.
NOG congres: Tijdens het NOG congres heeft de BBC iedere dag een cursus georganiseerd over
registreren en de veranderingen in 2014. Daarnaast konden er elke dag BBC gerelateerde vragen
gesteld worden tijdens de dagelijkse inloopspreekuren.
De BBC informatie op de website is gecontroleerd en zonodig aangepast op de actualiteit.
Ook zijn er in 2014 weer veel ingekomen vragen van leden beantwoord. Een aantal is als FAQ
toegevoegd aan de website. Daarnaast hebben leden signalen aan ons afgegeven over zaken die
spelen in het land. Dit heeft er b.v. toe geleid dat het NOG bestuur in overleg is gegaan met
Achmea over de selectieve inkoop.

BBC heeft actieve bijdrage geleverd aan NOG bestuur
De voorzitter van de BBC en de secretaris zitten beiden in het NOG bestuur. Zij hebben inbreng
geleverd t.a.v. het NOG beleid, zoals deelname aan de heidag waarop de missie en visie van het NOG
zijn besproken en de doelstellingen voor 2015-2017 zijn vastgelegd. Daarnaast werden regelmatig
BBC aangelegenheden onder de aandacht gebracht.
Regelmatig heeft de BBC de werkgroepen van het NOG om advies gevraagd om vragen van ZiNL,
DBCo en NZa te kunnen beantwoorden. De BBC wil de werkgroepen bedanken voor hun
constructieve bijdragen.

