Gecontracteerde zorg in het buitenland waarvoor u contact moet opnemen met CZ - 2022
CZ heeft met de ziekenhuizen afspraken gemaakt over welke zorg aangevraagd moet worden en welke zorg niet
in het contract is opgenomen. Dit verschilt per ziekenhuis. Staat de behandeling die u nodig heeft in deze bijlage?
Neem dan contact met ons op via 013 594 94 17 of via mbz.buitenland@cz.nl. U hoort dan van ons of deze
behandeling in het ziekenhuis van uw keuze onder het contract valt en of deze aangevraagd moet worden.

Algemeen
Psychiatrie
Klassieke psychoanalyse
Neurofeedback
Dyslexie
Selectieve inkoop
Borstkanker gerelateerde zorg (diagnostiek/chirurgie/chemotherapie e.d.)
Cystectomie (blaasverwijderingsoperatie)
Bariatrische chirurgie
Invasieve behandeling bij PAOD (perifeer vaatlijden)
Schisiszorg
Revisie van heup- of knieprothese bij infectie
Mohs-chirurgie
Minimumnormen oncologie
Operatieve behandeling van coloncarcinoom
Operatieve behandeling van rectumcarcinoom
Operatieve behandeling van prostaatcarcinooom
Operatieve behandeling van longcarcinoom
Operatieve behandeling van slokdarmcarcinoom
Operatieve behandeling van maagcarcinoom
Alle behandelingen van gliomen
Alle behandelingen van niercelcarcinoom
Operatieve behandeling van niercelcarcinoom
Systemische behandeling van niercelcarcinoom
Neurochirurgie/Orthopedie/Anesthesiologie
Neurochirurgie
Complexere neurochirurgie (hersen-/ruggemergtumoren, aneurysma’s,
schedelbasisingrepen e.d.)
Deep Brain stimulation
Neurostimulatie bij andere indicaties dan pijn, inclusief proefstimulatie
Implanteren van pompen/stimulatoren voor pijnbestrijding, inclusief
proefstimulatie
Invasieve pijnbehandeling (zoals injectie- en denervatietechnieken)
Rugchirurgie, uitgezonderd de (micro-)discectomie bij een HNP
Artroscopie van de knie
Radiotherapie/radiologie
SIRT/radioembolisatie
Radiotherapie
PET-scan

Cardiologie/Cardiochirurgie
Interventiecardiologie incl. cardioverter defribillator
Hartchirurgie
Percutane aortaklepvervanging
Kunsthartimplantaties/Left Ventricular Assist Device (LVAD)
Epicardiale ablatie via bilaterale thorascopie
Fertiliteit en Prenatale test
Vruchtbaarheids gerelateerde zorg bij vrouwen van 43 jaar en ouder
In Vitro Fertilisatie, inclusief geneesmiddelen
KID-behandelingen inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek voor
vrouwen zonder mannelijke partner
MESA, PESA,TESE
Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
Sterilisatie man/vrouw, met / zonder medische indicatie
Ongedaan maken van sterilisatie man/vrouw
Transplantaties (organen, weefsels, cellen)
Orgaantransplantaties
Dunne darm transplantatie
Stamceltransplantaties allogeen
Stamceltransplantaties autoloog
Autologe kraakbeencelimplantaties (ACI)
Interne geneeskunde/hematologie
Ambulante nierdialyse/thuisdialyse
Haemofilie behandeling/ medicatie
Aidsbehandeling/ medicatie
Geneesmiddelen/HIPEC
Geneesmiddelen (bv. bepaalde chemo-/immunotherapie): zie lijst op
www.cz.nl/vergoedingen/buitenland-niet-spoedeisende-zorg
Debulking met HIPEC (combinatiebehandeling)
Klinische genetica/COS
Klinische genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering
Centrum Ontwikkelingsstoornissen (COS) met de daaraan gerelateerde
disciplines
KNO/Audiologie
Plaatsing cochleaire implantaten (inclusief postoperatieve revalidatie)
Behandeling tegen snurken met uvuloplastiek
Audiologische zorg
Hulpmiddelen/beademing
CPAP/BIPAP, alleen bij apneu syndroom
Chronische thuisbeademing
Hulpmiddelen (cfm. Regeling Hulpmiddelen)

Behandelingen van plastisch-chirurgische aard
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/Varices
Dermatologie: benigne tumoren
Dermatologie: pigmentstoornissen
Dermatologie: vasculaire dermatosen
Behandeling van varices
Revalidatie/fysiotherapie/Sportmedisch advies
Sportmedisch adviescentrum
Revalidatie, Fysische geneeskunde en/of psychologie als opname of
ambulante behandeling
Poliklinische fysiotherapie/kinesitherapie
Multidisciplinaire hartrevalidatie gekoppeld aan (eerdere) opname i.v.m.
cardiale problematiek (codes 771201 max. 30 zittingen, 771212 en 771223
max.45 zittingen)
Gespecialiseerde zorg voor coma-patiënten
Intensieve MS-revalidatie
Cognitieve multidisciplinaire revalidatie
Overige
Plaatsen van een erectieprothese
Circumcisie van de man
Bijzondere tandheelkunde/ Kaakchirurgie
Hyperbare O2 therapie
PTK en refractiechirurgie

