REGISTREREN
TIJDENS COVID-19
De regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) bevat enkele
voorschriften die geleverde zorg tijdens de Corona-crisis kan
belemmeren. Om die reden heeft de NZa de regelgeving versoepeld om
ervoor te zorgen dat de zorg zo veel mogelijk door kan gaan. De
wijzigingen in de regelgeving treden met terugwerkende kracht vanaf 1
maart 2020 in werking en gelden tot nader order.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen
POLIKLINIEKBEZOEK
Het is toegestaan om een eerste polikliniekbezoek (190007,
190060, 234003) te registreren als het contact met de patiënt
(of medisch vertegenwoordiger) digitaal, telefonisch of
schriftelijk plaatsvindt.
Voor screen-to-screen consulten (190161) en
herhaalconsulten (fysiek en op afstand) blijven de reguliere
zorgactiviteiten van toepassing.

ZORG OP AFSTAND
Het registreren van zorgactiviteiten die op afstand worden
uitgevoerd is toegestaan, mits de zorgactiviteitomschrijving géén
voorwaarde heeft voor een face-to-face contact.
Voor een aantal zorgactiviteiten vervalt tijdelijk de voorwaarde voor
verplicht face-to-face contact:
Consult door lid van team palliatieve zorg (190067)
Multidisciplinair consult (190010)
Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849)
Standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814)

ICC EN MEDEBEHANDELING
Een ICC (190009) en Medebehandeling (190017) mogen
geregistreerd worden bij contact op afstand tussen
EQUIPMENT & SUPPLIES
beroepsbeoefenaar en de patiënt. De NZa stelt geen eisen aan
de vorm
vanbusiness
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Every
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Wel is het zo dat een ICC of medebehandeling niet
supplies. Before adding equipment
geregistreerd mag worden als de zorgverlener met een andere
expenseoverleg
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decision has to be made: to lease,
or to buy.

ZORG IN DE THUISSITUATIE
Een zorgaanbieder mag een polikliniekbezoek (190007, 190008,
190013, 190060) registreren als dit in de thuissituatie plaatsvindt. Dit
moet dan wel een locatie zijn buiten een instelling voor medischspecialistische zorg.
Ook andere zorgactiviteiten mogen geregistreerd worden indien
deze bij de patiënt thuis worden uitgevoerd. Daarbij moet wel
worden voldaan aan de omschrijving van de zorgactiviteit zoals
omschreven in de regeling medisch-specialistische zorg.

OPNAME
De voorwaarde dat zorgactiviteiten voor verpleging uitgevoerd moeten
worden op een voor verpleging ingerichte afdeling komt tijdelijk te
vervallen.
BORROWING COSTS
De vervallen voorwaarde geldt voor de volgende zorgactiviteiten:
Starting up any
kind 190090
of business
Dagverpleging
(190030,
en 231901)
requires observatie
an infusionzonder
of capital.
Langdurige
overnachting (190091)
Intensieve
kindergeneeskundige
zorg met thuisovernachting
There are
two ways to acquire
(190296)
capital for a business: equity
Klinische opname (190021)
financing and debt financing.
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)
IC-dag type 1 (190157) of type 2 (190158)
IC-dagen (type 1 en type 2) mogen nu ook worden geregistreerd als de
IC zorg op een andere afdeling plaatsvindt dan de IC.
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