NHG tabel diagnostische bepalingen: toelichting bij versie 38/39
4 februari 2022 / 21 februari 2022
In deze versie zijn 12 nieuwe bepalingen opgenomen, 15+110 bepalingen gewijzigd en 2 bepalingen
vervallen. Het aantal wijzigingen is zo groot, omdat bij 110 bepalingen de afkorting ‘ag.’ (antigeen) in
de omschrijving is veranderd in ‘Ag.’ met een hoofdletter.
Versie 38 is op 21 februari 2022 opgevolgd door een gecorrigeerde versie met nummer 39. Hierin is
bepaling 4063 vervallen en opgevolgd door 4065 (zelfde bepaling met andere code). Zie voor details
de laatste paragraaf onderaan pagina 3.
In dit document zetten we nieuwe, gewijzigde en vervallen bepalingen op een rij.

Stollingsfactoren
Een aantal stollingsfactoren wordt gemeten in ‘activiteit’. Dit is niet bij alle stollingsfactoren vermeld.
De omschrijving van de volgende stollingsfactoren is aangepast:
301
302
303
304
312

factor X activiteit
factor XI activiteit
factor XII activiteit
factor XIII activiteit
factor VIII activiteit

Covid PCR point-of-care testen
Met POC testen worden niet de zelf/sneltesten bedoeld, maar een in de klinische setting uitgevoerde
PCR test, met een apparaat dat dikwijls onder regie van een laboratorium geplaatst is en ook door
het lab wordt gecontroleerd.
Het gaat om 6 nieuwe bepalingen (3 met een keuzelijst-antwoord, 3 met een vrije tekst antwoord).
Code
SCPC RM PO
SCPC RK PO
SCPC RA PO
SCPV RM PO
SCPV RK PO
SCPV RA PO

Omschrijving
SARS-CoV-2-RNA(COVID19) nasof(PCR)POCkz
SARS-CoV-2-RNA(COVID19) keel (PCR)POCkz
SARS-CoV-2-RNA(COVID19) k+nf (PCR)POCkz
SARS-CoV-2-RNA(COVID19) nasof(PCR)POCvt
SARS-CoV-2-RNA(COVID19) keel (PCR)POCvt
SARS-CoV-2-RNA(COVID19) k+nf (PCR)POCvt

Korte omsch.
SARSCoVNP
SARSCoVKP
SARSCoVBP
SARSCoVNp
SARSCoVKp
SARSCoVBp

FO
FO
FO
FO
FO
FO

De eerste drie hebben een keuzelijst als antwoord (negatief, positief, onbeoordeelbaar). De
daaropvolgende drie hebben een antwoord in vrije tekst.
We gebruiken in de omschrijving de term PCR, omdat deze het meest gangbaar is. Hier vallen
derhalve ook bepalingen onder die een andere amplificatietechniek gebruiken (NAAT, Nucleic Acid
Amplification test).

HBsAg kwantitatief
Nieuwe bepaling ‘hepatitis B surf.-ag kwant (QHBsAg)’
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Code
HBSA B KW

Omschrijving
hepatitis B surf.Ag kwant. (QHBsAg)

Korte omsch.
HBsAgKw

IM

Gewijzigde bepaling 433 – hepatitis B surf.Ag: de omschrijving is iets aangepast, waarbij de
toevoeging (Au-ag) vervangen is door (HBsAg)

DNA-analyse alfa-thalassemie (gap-PCR)
Dit is een nieuwe bepaling
Code
THAD B

Omschrijving
DNA-analyse alfa-thalassemie (gap-PCR)

Korte omsch.
gap-PCR

Groep
DD

Antigeen
We hebben in alle bepalingen waar de afkorting ‘ag.’ (antigeen) voorkwam deze vervangen door
‘Ag.’, met een hoofdletter. Dit gebruik van hoofdletters heeft de spellingsvoorkeur en vergroot de
leesbaarheid. Het betreft bijna 120 bepalingen.

Metanefrine
Het gaat hier om het duidelijker maken van de bepalingen 600 (metanefrine) en 639
(normetanefrine). Deze bepalingen waren omschreven in de meervoudsvorm ‘metanefrines’. Dit is
nu aangepast naar de enkelvoudsvorm, zulks om verwarring te voorkomen, omdat de aanduiding
‘metanefrines’ ook wel gebruikt wordt om de som van metanefrine en normetanefrine aan te
duiden.

Diversen
Bepaling 421, Hepatitis B core antistoffen totaal, staat op type A(anvraag). Dit is B(eide) geworden,
zodat ook de uitslag hiermee gecommuniceerd kan worden.
Bepaling 642, norprothiaden blijkt dezelfde stof als 252 dosulepine, desmethylWe laten 642 vervallen.
Daarbij is de naam ‘norprothiaden’ toegevoegd aan de omschrijving van 252
Bepaling 644, nortryptilline moet zijn nortriptyline
Bepaling 209, cocaïne - ‘urine’ toegevoegd aan omschrijving
Bepaling 438 humaan choriongonadotropine, moet zijn: humaan choriongonadotrofine (p
veranderd in f; dit is de Nederlandse spelling van hCG)

FEV1
We voegen een nieuwe bepaling toe:
Code
FVNE RL MP

Omschrijving
FEV1 post-BD met eigen med % v voorspeld

Korte omsch.
FEV1pBeiM

Nieuwe en gewijzigde bepalingen februari 2022 – NHG tabel diagnostische bepalingen - Pagina 2 van 3

Groep
FO

Dit is de bepaling post-BD (bronchodilatatie) en met eigen medicatie, maar dan uitgedrukt in % van
voorspeld.
Tevens is een aanpassing in de omschrijving doorgevoerd:
3690 FEV1 met eigen medicatie % van voorspeld - dit is nu:
3690 FEV1 (pré-BD) met eigen med. % van voorspeld
Bepaling 2069 FEV1 post-steroïd post-BD komt te vervallen.
In de vorige versie zijn alle FEV1-post-steroïd bepalingen vervallen. Deze bepaling was daarbij ten
onrechte nog niet op vervallen gezet.

Hoofdbehandelaar hepatitis/leveraandoeningen
Code
LAHB DZ

Omschrijving
hoofdbehandelaar leveraandoeningen

Korte omsch.
hfdbehLev

ZP

Keuze-antwoord: huisarts, specialist, overig/onbekend

Ontspanningsoefeningen w.o. Mindfulness en yoga
We voegen twee nieuwe bepalingen toe om aard en frequentie van ontspanningsoefeningen te
kunnen vastleggen.
We nemen bij de indeling van mogelijke ontspanningsoefeningen het lijstje in de NHG-standaard
‘Overspanning en burn-out’ als uitgangspunt.
Code
FQOO AZ
SROO AZ

Omschrijving
frequentie van ontspanningsoefeningen
soort ontspanningsoefeningen

Korte omsch.
FreqOntsp
SoortOntsp

Groep
ZE
ZE

frequentie van ontspanningsoefeningen: dagelijks, wekelijks, maandelijks, nooit
soort ontspanningsoefeningen: (meerdere keuzes mogelijk), yoga, meditatie/mindfulness,
progressieve spierontspanning van Jacobson, autogene training, biofeedback

Versie 39
In versie 39 van de tabel is een fout in bepaling 4063 SROO AZ gecorrigeerd. In de code van deze
bepaling stonden twee nullen in plaats van twee letters O. Om die reden is bepaling 4063 SR00 AZ
komen te vervallen en opgevolgd door een nieuwe bepaling 4065 SROO AZ
Code
SR00 AZ
SROO AZ

ID
4063
4065

Omschrijving
soort ontspanningsoefeningen
soort(en) ontspanningsoefeningen

Korte omsch.
SoortOntsp
SoortOntsp

Actie
Vervallen
Nieuw

Tevens is in de toelichtende tekst van bepaling FQOO AZ (4062) (frequentie van
ontspanningsoefeningen) de verwijzing naar bepaling 4063 aangepast in een verwijzing naar 4065.
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