NHG-tabel Diagnostische bepalingen
Nieuwe en gewijzigde bepalingen in versie 30 - februari 2019
In versie 30 zijn 14 nieuwe bepalingen opgenomen, 53 bepalingen gewijzigd en geen bepalingen
vervallen. Op de volgende pagina’s vindt u de details over deze wijzigingen.

Nieuwe diagnostische bepalingen
Vragenlijst CaReQoL CHF (Chron. Hartfalen)
Care Related Quality of Life bij chronisch hartfalen
CRQS AQ
CRQF AQ
CRQV AQ

CaReQol gem.score sociale/emot. problm.
CaReQol gem.score fysieke beperkingen
CaReQol gem.score ervaren veiligheid

CaReQolSE
CaReQolFy
CaReQolV

AA
AA
AA

Het betreft hier de scores op de drie assen: sociale en emotionele problemen, fysieke beperkingen
en ervaren veiligheid.
Er wordt niet een totaalscore berekend.

Bepalingen rond het onderzoek van Slaapapneu
Ten behoeve van dit onderzoek is een set van samenhangende bepalingen opgenomen.
OSAS AO
TYPS AO
AHIS AO
ODIS AO
TSAP AO
BEHS AO

OSASense screeningsonderzoek(slaapapneu)
Type slaapregistratieonderzk(slaapapneu)
Apneu/hypopneu index (AHI,slaapapneu)
Zuurstof-desaturatie index (ODI,slaapapneu)
Type slaapapneu
Primaire behandeling slaapapneu

OSASense
TypeSlpRg
SlaapAHI
SlaapODI
TypeSlApn
BehSlApn

FO
FO
FO
FO
FO
ZP

EHRA score ziektelast atriumfibrilleren
EHRA staat voor European Heart Rythm Association
Dit betreft een score voor de klachten die de patiënt heeft van boezemfibrilleren.
EHRA KQ

EHRA Score ziektelast atriumfibrilleren

EHRAScore

AA

EHRA I: Geen klachten
EHRA II: Milde klachten, dagelijkse activiteit niet belemmerd
EHRA III: Ernstige klachten, beïnvloeden dagelijkse activiteit
EHRA IV: Invaliderende klachten

Medicamenteuze behandeling stoppen met roken
Met deze bepaling kan een eventuele medicamenteuze behandeling worden vastgelegd, conform de
NHG richtlijn ‘Stoppen met roken’, oktober 2017
MBSR AZ

Medicament.behandeling stoppen met roken

MedStopRo

NVM – kauwgom
NVM – pleister
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TH

NVM – mondspray
NVM – tabletten
Nortryptyline
Bupropion
Varenicline
Geen

ANCA aanvullingen
Anti-neutrofiele cytoplasmatische antistoffen
PR3I B KW
MPOI B KW

ANCA - anti-PR3 (29kD) kwantitatief
ANCA - anti-MPO kwantitatief

ANCAPR3KW
ANCAMPOKW

IM
IM

CDT-IFCC
Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) wordt toegepast als biomarker van voortgezet hoge alcohol
consumptie.
We kennen deze bepaling al als:
171

CD-transferrine (carbohydraat-deficiënt)

Cdtrnsfer

CDTC

B

Er is een nieuwe gestandaardiseerde bepalingsmethode ontwikkeld, hetgeen leidt tot o.a. een ander
afkappunt. De Nederlandse laboratoria gaan hier vanaf 1 januari 2019 op over (en communiceren
nog een half jaar zowel de oude als de nieuwe waarde).
CDTI B

CD-transferrine (carboh.def.) IFCC

CDT-IFCC

KC

Tekstwijzigingen t.b.v. oscillometrische bepaling van de enkel-armindex
Dit betreft de bepalingen:
1742 – systolische bloeddruk enkel li (Doppler)
1743 – systolische bloeddruk enkel re (Doppler)
1794 – systolische bloeddruk bovenarm (Doppler)
De toevoeging (Doppler) is weggehaald, zodat deze bepalingen ook gebruikt kunnen worden voor
metingen met de oscillometrische methode. Dit vindt toepassing bij het bepalen van de enkelarmindex.
Bij bepaling 1794 is de tekst gewijzigd in: systolische bloeddruk bovenarm tbv EAI.
In de toelichting wordt vermeld dat dit de bepaling is die wordt gebruikt voor het berekenen van de
enkel-arm-index.
(De bepalingen voor de enkel-arm-index zelf zijn reeds aanwezig, als codes 1660 en 1661 (enkelarmindex links/rechts)).

Kleine wijzigingen
Cytomegalovirus
Spellingswijze Cytomegalievirus veranderd in Cytomegalovirus.
Dit betreft bepalingen: 204, 205, 206, 3057, 3118, 3119.
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Creatinine
Dit is soms met een k en soms met een c gespeld. Dit is nu overal met een c gespeld. Het betreft
28 bepalingen en in voorkomende gevallen zowel de korte als de lange omschrijving. De
memocodes die met KREA beginnen zijn ongewijzigd gebleven en bij een klein aantal begint dus
de memocode nog steeds met een K.
LDL-cholesterol Streefwaarde
Groep KC gewijzigd in TH(erapie). (Bepaling 3937).
Spelling CKD-EPI
De bepalingen 3907 en 3908 zijn zonder streepje gespeld. Dat is hersteld.
Glasgow Coma schaal
Spelling Glascow gewijzigd in Glasgow. (Bepalingen 3696, 3697, 3698, 3699).
Cannaboïden
Gewijzigd in cannabinoïden. (Bepaling 158)
CHA2-DS2-VASC
De omschrijving CHADS-VASC is aangepast naar het meer gebruikelijke: CHA2DS2-VASc
(bepaling 3657).
Aantal decimalen bij Ht en HDL
Het aantal decimalen is aangepast van 1 naar 2.
Ht (bepaling no. 484), HDL (bepalingen nummers 446 en 3853).
Diabetische retinopathie Re-oog (2017)
De korte omschrijving is aangepast van detin17Re naar retin17Re (3924).
4DKL bepalingen
Het aantal decimalen is aangepast van 1 naar 0.
Dit betreft bepalingen: 2811, 2812, 2813, 2814.
Toelichting van ‘aantal exacerbaties COPD/astma in 12 mnd’ (3549)
De nieuwe tekst luidt:
Tel het aantal ernstige exacerbaties in de afgelopen 12 maanden. Dit betreft exacerbaties
waarvoor een orale corticosteroïdkuur (al dan niet gecombineerd met antibiotica) of een
ziekenhuisopname noodzakelijk was.
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