RELEASE RZ17AB – 0305 ORTHOPEDIE
INLEIDING
Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar
gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. In
dit document vindt u de wijzigingen die betrekking hebben op het specialisme Orthopedie. Achtereenvolgend
worden de wijzigingen in zorgactiviteiten, DBC zorgproducten, afleiding en overige wijzigingen besproken. Bij
elke wijziging verwijzen wij u naar het paginanummer in het releasedocument.

ZORGACTIVITEITEN
RZ17A BLZ. 27 - GEWIJZIGDE ZORGACTIVITEITEN VOOR DURE MATERIALEN
De NZa wil op verzoek van het veld meer transparantie aanbrengen in de ingrepen en dure materialen voor
wervelkolomchirurgie. De zorgactiviteiten voor dure materialen die ingezet worden bij wervelkolomchirurgie
kenden een aantal knelpunten: de naamgeving was niet eenduidig, er was overlap tussen enkele zorgactiviteiten,
er ontbraken zorgactiviteiten voor cages en een zorgactiviteit voor de bijbehorende ingreep ontbrak.
Onderstaande tabel beschrijft de wijzigingen in zorgactiviteiten voor dure materialen.

Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK Aanspraak- Op
Mutatie
code
nota?

190307

Osteosynthesemateriaal
wervelkolom.

13

Nee

Toelichting

Beëindigd Was oorspronkelijk bedoeld
voor registratie van het gebruik
van algemene standaard
rugimplantaten als
pedikelschroeven, plaatjes,
occiput plaat, e.d. waarvan de
kosten nogal uiteen kunnen
lopen, waardoor dit eigenlijk
geen goede eenduidige en
kostenhomogene registratie
eenheid bleek te zijn. Uit
overleg met de medisch
specialisten is naar voren
gekomen dat uit de
ingreepcodes voor
wervelkolomchirurgie

voldoende valt af te leiden
welke en hoeveel van deze
algemene rugimplantaten zijn
gebruikt. Deze materiaalcode
heeft geen toegevoegde
waarde en is daarom beëindigd.
190324

Discusprothese

13

190325

Wervelprothese

190326

2601

Ja

Beëindigd Is beëindigd, omdat het niet
nodig was om hiervoor aparte
materiaal- en ingreepcodes te
hanteren. Hiervoor is een
nieuwe
ingreepcode
geïntroduceerd (038433) omdat
deze nog ontbrak.

13

Nee

Beëindigd Deze materiaalcode is
beëindigd, omdat er in de
medische praktijk geen
wervelprothesen meer worden
gebruikt.

Rugimplantaat inclusief
osteosynthese
materialen (zie 190382
voor posterieur
interspinaal
implantaat).

13

Nee

Beëindigd Deze code was oorspronkelijk
bedoeld voor het registreren
van specifieke rugimplantaten,
en riep in de praktijk veel
verwarring op. Deze code is
overbodig geworden (en
beëindigd), omdat de
verschillende specifieke
rugimplantaten inmiddels al
met aparte zorgactiviteiten
beschreven zijn.

190382

Posterieur interspinaal
implantaat (spacer, ISP,
IPD) inclusief
osteosynthesemateriaal
(zie 190326 voor
overige
rugimplantaten).

13

Ja

Beëindigd Deze bleek te breed
gedefinieerd. Hier had moeten
staan 'interspinosaal' (ipv
'interspinaal'). Deze
materiaalcode is beëindigd. In
de plaats hiervan komt er
alleen een ingreepcode
(039475). Deze ingreepcode is
voor de productafleiding
ingedeeld in groep ‘Oper
wervelkolom middelzwaar’.

190383

Discusvervangende
cage.

13

Nee

Nieuw

1602

2

Voor de discus- en
wervelvervangende cages

bestonden nog geen codes die
het gebruik ervan weergeven.
Hiervoor zijn aparte
materiaalcodes geïntroduceerd,
die naast de codes voor de
operatieve ingrepen vastgelegd
dienen te worden.
190384

Wervelvervangende
cage.

13

Nee

Nieuw

Voor de discus- en
wervelvervangende cages
bestonden nog geen codes die
het gebruik ervan weergeven.
Hiervoor zijn aparte
materiaalcodes geïntroduceerd,
die naast de codes voor de
operatieve ingrepen vastgelegd
dienen te worden.

Er zijn twee nieuwe zorgactiviteiten geïntroduceerd voor het plaatsen van materialen:
Zorgactiviteit Omschrijving

ZPK

Aanspraakcode Op nota?

Mutatie

038433

Plaatsen van discusprothese.

5

2601

Ja

Nieuw

038475

Plaatsen van posterieur interspinosaal
implantaat (spacer, ISP, IPD) met of zonder
decompressie.

5

1602

Ja

Nieuw

RZ17A BLZ. 28 - BEËINDIGEN NIET GEBRUIKTE ZORGACTIVITEIT
Onderstaande zorgactiviteit is obsoleet verklaard en beëindigd.
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Op nota?

Mutatie

038409

Chemonucleolysis hernia nuclei pulposi.

5

Ja

Beëindigd

Deze behandeling wordt niet uitgevoerd omdat de werkzame stof die hierbij werd ingespoten (chemo papaine)
niet meer wordt gemaakt.
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RZ17A BLZ. 29 - ZORGACTIVITEITEN ZIJN DUIDELIJKER OMSCHREVEN
De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
hebben aangegeven dat de beschrijving en zwaarte-indeling van enkele (re)spondylodese zorgactiviteiten een
aanscherping behoefde. Er is namelijk een duidelijk zwaarteverschil of deze ingreep wordt uitgevoerd bij een
wervelfractuur of bij scoliose in verband met het aantal niveaus wat moet worden vastgezet en de daarmee
samenhangende duur van de ingreep. Daarbij maakt het ook uit of er sprake is van fixatie aan het bekken of
occiput. Dit is een complexere ingreep die alleen in academische centra wordt uitgevoerd. Onderstaande tabel
toont de wijzigingen in zorgactiviteiten voor (re)spondylodese:
Zorgactiviteit

Omschrijving

ZPK

Op nota?

Mutatie

038459

(Re)spondylodese 2 of 3 segmenten

5

Ja

Beëindigd

038460

(Re)spondylodese 4 of meer segmenten.

5

Ja

Beëindigd

038468

(Re)spondylodese 5 of meer segmenten (excl. fixatie
occiput of bekken zie 038469).

5

Ja

Nieuw

038469

(Re)spondylodese 5 of meer segmenten, inclusief fixatie
occiput of bekken

5

Ja

Nieuw

038471

(Re)spondylodese 2, 3 of 4 segmenten.

5

Ja

Nieuw

Zorgactiviteit 038471 is voor de productafleiding ingedeeld in ‘Oper wervelkolom complex’ en de zorgactiviteiten
038468 en 038469 zijn beiden ingedeeld in ‘Oper wervelkolom zeer zomplex’.
Van twee zorgactiviteiten is de omschrijving en consumentenomschrijving gewijzigd:
Zorgactiviteit Omschrijving

Consumenten-

Mutatie

omschrijving
038462

(Re)spondylodese 1 segment, fixatie
voorste- of achterste pijlers van C2C3 of van lager gelegen wervels
(voor circumferent via 1 incisie zie
038463).

(Opnieuw) aan elkaar vastzetten van
wervels gelegen onder de hoogste
nekwervels, op één niveau.

Oude
omschrijving

038462

(Re)spondylodese 2 wervels, fixatie
voorste- of achterste pijlers van C2C3 of van lager gelegen wervels
(voor circumferent via 1 incisie zie
038463).

(Opnieuw) aan elkaar vastzetten van
2 wervels gelegen onder de hoogste
nekwervel of (opnieuw) vastzetten
van 2 lager gelegen wervels.

Nieuwe
omschrijving

4

038463

Circumferente (re)spondylodese 1
segment, fixatie van C2-C3 of van
lager gelegen wervels via 1 incisie
(bij meer incisies zie 038464).

(Opnieuw) rondom vastzetten van
wervels gelegen onder de hoogste
nekwervels, op één niveau, via één
insnijopening.

Oude
omschrijving

038463

Circumferente (re)spondylodese 2
wervels, fixatie van C2-C3 of van
lager gelegen wervels via 1 incisie
(bij meer incisies zie 038464)

(Opnieuw) rondom vastzetten van 2
wervels gelegen onder de hoogste
nekwervel of (opnieuw) aan elkaar
vastzetten van 2 lager gelegen
wervels, via één insnijopening.

Nieuwe
omschrijving

DBC ZORGPRODUCTEN
RZ17A BLZ. 25 - VERWIJDEREN VAN DBC-ZORGPRODCUTEN DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP
WERVELKOLOMCHIRURGIE
Naast het feit dat de NZa meer transparantie wil aanbrengen in de ingrepen en dure materialen voor
wervelkolomchirurgie, wil de NZa tevens de productstructuur voor de wervelkolomchirurgie evalueren en
hanteerbaarder maken door zorgproducten die niet of nauwelijks worden gebruikt, te verwijderen of anders in
te delen. Bij de introductie van DOT is een ‘wervelkolomsjabloon’ ontwikkeld voor de afleiding van DBC
zorgproducten. Dit sjabloon is ingebouwd in negen zorgproductgroepen. Deze zijn te vinden op blz. 24 in het
releasedocument. Niet alle behandelingen zijn relevant voor alle negen zorgproductgroepen. De NZa heeft
samen met de wetenschappelijke verenigingen gekeken waar opschoning van DBC zorgproducten mogelijk was.
Randvoorwaarde hierbij was dat alle zorg die geleverd wordt en onder de Wmg valt, tot een prestatie blijft leiden.
Zorgproducten die geen betrekking hebben op wervelkolomchirurgie zijn verwijderd uit het zogenaamde
wervelkolomsjabloon. Daarbij landen trajecten met ingrepen aan borstbeen en ribben niet langer in een ‘Oper
wervelkolom overig (zeer) zwaar product’, maar in andere passende DBC zorgproducten. Meerdere
zorgproductgroepen waarin het wervelkolomsjabloon is ingebouwd, bevatten het DBC zorgproduct ‘Oper overig
(zeer) zwaar’. Deze werd gedefinieerd door zorgactiviteiten die voor het grootste deel geen
wervelkolomchirurgie betreffen. Om die reden worden acht DBC zorgproducten beëindigd met ingang van 1
januari 2017:

DBC Zorgproduct

Omschrijving

029399053

Oper wervelkolom overig (zeer) zwaar | Zonder VPLD

029399054

Oper wervelkolom overig (zeer) zwaar | Met VPLD

170901070

Oper wervelkolom overig (zeer) zwaar | Met VPLD

170901071

Oper wervelkolom overig (zeer) zwaar | Zonder VPLD

192001075

Oper wervelkolom overig (zeer) zwaar | Met VPLD
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192001076

Oper wervelkolom overig (zeer) zwaar | Zonder VPLD

199299103

Oper wervelkolom overig (zeer) zwaar | Met VPLD

199299104

Oper wervelkolom overig (zeer) zwaar | Zonder VPLD

RZ17A BLZ. 26 - OVERBODIGE DBC-ZORGPRODUCTEN ZIJN VERWIJDERD.
In de eerder genoemde negen zorgproductgroepen waren DBC zorgproducten aanwezig voor
wervelkolomchirurgie, maar dit bleek niet in alle negen zorgproductgroepen noodzakelijk. De operatieve
wervelkolom DBC zorgproducten in zorgproductgroep ‘179799 Congenitaal/chromosomaal Cong.misvormingen zenuwst./hart/vaatst./aangezicht/hals/spijsvert.st./gespl.lip/gehemelte/o v.’ zijn niet
nodig, omdat de voor deze ICD10-groep denkbare chirurgische ingrepen (zoals operatie spina bifida) vallen onder
de WBMV-regeling voor Bijzondere neurochirurgie en daarvoor zijn passende DBC zorgproducten beschikbaar in
zorgproductgroep ‘972802 WBMV – Neurochirurgie (incl. aanverwante diagnosen)’. Dit betekent dat acht DBC
zorgproducten zijn beëindigd:
DBC Zorgproduct

Omschrijving

179799037

Oper wervelkolom zeer complex | Met VPLD

179799038

Oper wervelkolom zeer complex | Zonder VPLD

179799039

Oper wervelkolom complex | Met VPLD

179799040

Oper wervelkolom complex | Zonder VPLD

179799041

Oper wervelkolom zwaar | Met VPLD

179799042

Oper wervelkolom zwaar | Zonder VPLD

179799047

Oper wervelkolom middelzwaar wo HNP/ laminectomie | Met VPLD

179799048

Oper wervelkolom middelzwaar wo HNP/ laminectomie | Zonder VPLD

RZ17A BLZ. 27 - LICHTE AANPASSING VORMGEVING DBC ZORGPRODUCTEN VOOR
WERVELKOLOMCHIRURGIE
Vanaf 2017 wordt in de zorgproductomschrijvingen voor wervelkolomchirurgie alleen de zwaarte benoemd,
maar geen diagnosen meer (de eerdere diagnose beschrijvingen gaven namelijk een vertekend beeld). Uit de
overleggen met de betrokken partijen is onderstaande productindeling gekomen:
− Oper wervelkolom zeer complex (geen wijziging)
− Oper wervelkolom complex (geen wijziging)
− Oper wervelkolom zeer zwaar (was: Oper wervelkolom zwaar)
− Oper wervelkolom zwaar (was: Oper wervelkolom middelzwaar wo Hernia cervicalis)
− Oper wervelkolom middelzwaar (betreft samenvoeging van de producten Oper wervelkolom
middelzwaar wo recidief HNP en Oper wervelkolom middelzwaar wo HNP/ laminectomie)
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Daarnaast is een kleine aanpassing doorgevoerd voor onderstaande twee (bestaande) zorgactiviteiten. Deze
worden niet langer ‘los’ uitgevraagd, maar maken voortaan onderdeel uit van bovengenoemde
standaardgroepen. De productafleiding wijzigt inhoudelijk niet. Nieuwe afleiding zorgactiviteiten:
Zorgactiviteit
code

Zorgactiviteit omschrijving

Leidt af naar

038478

Operatieve plaatsing intern distractiesysteem
wervelkolom.

Oper wervelkolom zeer complex

038479

Operatieve bijstelling intern distractiesysteem
wervelkolom.

Oper wervelkolom zeer complex

AFLEIDING
RZ17A BLZ. 25 - WERVELKOLOMCHIRURGIE
Wijzigingen in DBC Zorgproducten die betrekking hebben op wervelkolomchirurgie, zijn eerder in dit document
weergegeven. Voor de zorgactiviteiten die voorheen afleidden naar deze DBC zorgproducten, is in sommige
gevallen voor een andere plaats in de afleiding gekozen. Onderstaande tabel toont de al dan niet doorgevoerde
wijzigingen per zorgactiviteit.
Zorgactiviteit Omschrijving

Wijziging per 2017

032601

Operatieve behandeling van een empyema
thoracis, open procedure (zie 032605 voor
VATS procedure).

Vanaf 2017 geen rol in afleiding
zorgproducten wervelkolomchirurgie maar in
andere bestaande DBC zorgproducten. Zie
informatie onder tabel.

032602

Proefthoracotomie (zie 032606 voor
proefthoracoscopie).

Vanaf 2017 geen rol in afleiding
zorgproducten wervelkolomchirurgie maar in
andere bestaande DBC zorgproducten. Zie
informatie onder tabel.

038412

Partiële thoracoplastiek.

Vanaf 2017 geen rol in afleiding
zorgproducten wervelkolomchirurgie maar in
andere bestaande DBC zorgproducten. Zie
informatie onder tabel.

038417

Herstel contourdefect thorax, Ravitch
procedure (zie 038418 voor Nuss procedure,
038419 voor siliconenimplantaat).

Vanaf 2017 geen rol in afleiding
zorgproducten wervelkolomchirurgie maar in
andere bestaande DBC zorgproducten. Zie
informatie onder tabel.
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038418

Herstel contourdefect thorax, Nuss
procedure (zie 038417 voor Ravitch
procedure, 038419 voor
siliconenimplantaat).

Vanaf 2017 geen rol in afleiding
zorgproducten wervelkolomchirurgie maar in
andere bestaande DBC zorgproducten. Zie
informatie onder tabel.

038419

Herstel contourdefect thorax d.m.v.
subcutaan inbrengen siliconenimplantaat
(zie 038417 voor Ravitch procedure, 038418
voor Nuss procedure)

Vanaf 2017 geen rol in afleiding
zorgproducten wervelkolomchirurgie maar in
andere bestaande DBC zorgproducten. Zie
informatie onder tabel.

038427

Operatieve behandeling sternumfractuur.

Vanaf 2017 geen rol in afleiding
zorgproducten wervelkolomchirurgie maar in
andere bestaande DBC zorgproducten. Zie
informatie onder tabel.

038400

Operatieve behandeling sternumfractuur.

Relevant voor wervelkolomchirurgie >
zorgactiviteit wordt typerend in zorgproduct
‘Oper wervelkolom complex

038450

Columnotomie bij verstijving wervelkolom

Relevant voor wervelkolomchirurgie >
zorgactiviteit wordt typerend in zorgproduct
‘Oper wervelkolom zeer complex’

Op basis van DIS-data is geanalyseerd of voor bovengenoemde zorgactiviteiten aanvullende wijzigingen nodig
waren om afleiding naar andere DBC Zorgproducten mogelijk te maken en onterechte uitval van trajecten te
voorkomen. Voor al deze behandelingen bleek al elders in de zorgproductgroep een passende productafleiding
beschikbaar te zijn. De enige uitzondering hierop was zorgproductgroep ‘199299 Letsel, vergiftiging, gevolgen
uitwendige oorzaken - Letsels (excl. oog, zenuw, corp.aliena, bevriezing/brandwonden)’. Hier is een wijziging
doorgevoerd waardoor trajecten met de zorgactiviteiten 032601, 038412, 038417 en 038418 voortaan afleiden
naar een ‘Oper intra-abdominaal/-thoracaal letsel / vaatletsel (zeer) zwaar zorgproduct, met VPLD (199299-030)
of zonder VPLD (199299-029)’. Zorgactiviteiten 032602, 038427 maakten in deze zorgproductgroep al onderdeel
uit van deze groep.
DIS-data laten zien dat er hierdoor zeer minimale trajectverschuivingen kunnen optreden in zorgproductgroepen
29399, 131999, 192001 (max 15 trajecten), en iets grotere verschuivingen in zorgproductgroepen 170901 (284
trajecten; in deze zorgproductgroep zijn specifieke producten beschikbaar voor thoraxreconstructie die hierdoor
beter zullen vullen: 170901-044 en -045), en 199299 (139 trajecten).
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RZ17A BLZ. 126 - VOORKOMEN UITVAL BIJ OPERATIE MORTONSE NEURALGIE BIJ KINDEREN
De combinatie van diagnose ‘0305_2045 Mortonse neuralgie’ en zorgactiviteit ‘030434 Neurectomie bij
Morton’s metatarsalgie’ leidde in de zorgproductgroep voor kinderchirurgie (990356) tot uitval bij patiënten
jonger dan 18 jaar. Bij volwassenen wordt afgeleid naar een declarabel DBC zorgproduct in zorgproductgroep
‘069499 Zenuwstelsel - Aand. zenuw/-wortels/-plexus, polyneuropath./ov. aand. per.zenuwst. (incl. benigne
neopl. en letsel) (wd)’. Omdat het bij de patiënten jonger dan 18 jaar geen chirurgische zorg in het kader van
aangeboren afwijkingen betreft of zorg die voor kinderen wezenlijk anders is dan bij volwassenen, is het
onderscheid in afleiding opgeheven. Ongeacht de leeftijd van de patiënt wordt in het vervolg bij zorgactiviteit
‘030434 Neurectomie bij Morton’s metatarsalgie’ het DBC zorgproduct ‘069499029 Gecompliceerde neurolysen
afgeleid’.
RZ17A BLZ. 127 - UITVALREDUCTIE OPEN REPOSITIE HEUP
De combinatie van de orthopedische diagnose ‘0305_1703 Loslating/infectie/malpositie prothese
bekken/heup/bovenbeen’ en zorgactiviteit ‘038593 Bloedige repositie heupluxatie (zie 038556 voor onbloedige
repositie traumatische heupluxatie)’ leidde tot uitval. Het betreft echter wel passende zorg. Zorgactiviteit 038593
is toegevoegd aan de afleiding in zorgproductgroep ‘192001 Letsel, vergiftiging, gevolgen uitwendige oorzaken Complicaties chirurgische en medische behandeling, nec (wd)’ om te kunnen afleiden naar DBC zorgproduct
‘192001011 Heup | Oper zonder wegnemen gewrichtsprothese (zeer) zwaar’.
RZ17A BLZ. 129 - UITVALREDUCTIE NEUROLYSEN BIJ ENTRAPMENT PERIFERE ZENUW
De combinatie van de orthopedische diagnose ‘0305_2120 Entrapment perifere zenuw’ en de zorgactiviteit
‘030460 Neurolysen zonder operatiemicroscoop of loupevergroting’ leidde tot uitval. Het betreft echter wel
passende zorg. Zorgactiviteit 030460 is toegevoegd aan de afleiding in zorgproductgroep ‘069499 Zenuwstelsel
- Aand. zenuw/-wortels/-plexus, polyneuropath./ov. aand. per.zenuwst. (incl. benigne neopl. en letsel) (wd)’. De
combinatie van deze diagnose en zorgactiviteit leidt tot DBC zorgproduct ‘069499029 Snijdende specialismen |
Ov aandoeningen zenuw/ -wortel/ -plexus (excl CTS) | Gecompliceerde neurolysen | Zenuwstelsel zenuw/wortel/-plexus’.
RZ17A BLZ. 132 - UITVALREDUCTIE PROXIMALE RIJ-CARPECTOMIE BIJ LUNATOMALACIE
Bij de orthopedische diagnose ‘0305_1604 Lunatomalacie’ (ook wel ziekte van Kienböck) leidde registratie van
de operatieve zorgactiviteit ‘038301 Proximale rij-carpectomie’ tot uitval. Dit is echter een passende operatie bij
deze diagnose. Per 2017 is dit gecorrigeerd. Registratie van zorgactiviteit ‘038301 proximale rij-carpectomie’ in
combinatie met diagnose 0305.1604 leidt tot DBC zorgproduct ‘131999247 Oper pols/ hand (zeer) zwaar’.
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OVERIGE WIJZIGINGEN
RZ17A BLZ. 41 – WIJZIGING NADERE REGEL
RZ16b
NR artikel 5a lid 1
1. […] Het subtraject van het
parallelle zorgtraject dient een
zorgprofiel met eigen
zorgactiviteiten te hebben,
waarvan: - minimaal één
zorgactiviteit uit de groep
operatieve verrichtingen; en/of minimaal één zorgactiviteit uit
zorgprofielklasse 1, 2 of 3; of
- minimaal één zorgactiviteit uit
één van de groepen chronische
dialyse of chronische
thuisbeademing; en/of
- minimaal één zorgactiviteit uit
de groep van verstrekking van
oncologische medicatie per
infuus of per injectie; en/of
- minimaal één zorgactiviteit
voor gespecialiseerde
technieken voor
fertiliteitsbehandelingen;
- en/of minimaal één specifieke
audiologie zorgactiviteit (range
audiologie 190702-190781).
Hierbij dient sprake te zijn van
een nieuwe, separate zorgvraag
en substantiële meerkosten;
en/of
- minimaal zorgactiviteit
039898.

RZ17a
NR arikel 5a lid 1
1. […] Het subtraject van het parallelle
zorgtraject dient een zorgprofiel met
eigen zorgactiviteiten te hebben,
waarvan: - minimaal één zorgactiviteit
uit de groep operatieve verrichtingen;
en/of - minimaal één zorgactiviteit uit
zorgprofielklasse 1, 2 of 3; of
- minimaal één zorgactiviteit uit één
van de groepen chronische dialyse of
chronische thuisbeademing; en/of
- minimaal één zorgactiviteit uit de
groep van verstrekking van
oncologische medicatie per infuus of
per injectie; en/of
- minimaal één zorgactiviteit voor
gespecialiseerde technieken voor
fertiliteitsbehandelingen; en/of
- minimaal één specifieke audiologie
zorgactiviteit (range audiologie
190702-190785). Hierbij dient sprake
te zijn van een nieuwe, separate
zorgvraag en substantiële meerkosten;
en/of
- minimaal zorgactiviteit 039898.
- minimaal zorgactiviteit 039676
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Wijziging
Toevoeging
Zorgactiviteit 039676 - ATLS
traumaopvang - diagnosticeren en
stabiliseren van verschillende
typen (organische) letsels en/of
perforaties onder
verantwoordelijkheid van een
ATLS gecertificeerd medisch
specialist, is toegevoegd aan de
voorwaarden voor het openen van
een parallel zorgtraject.

