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Issue Onderwerp Tijdelijke aanpassing  

Geldig van 1 maart 2020 t/m 31-12-2020 

Structurele aanpassing 

Geldig vanaf 1-1-2021 

Face-to-face 

contact 

 

Eerste 

polikliniekbezoek  

 

Een eerste polikliniekbezoek (190060) mag geregistreerd 

worden als het contact tussen u en de patiënt (of medisch 

vertegenwoordiger) digitaal, telefonisch of schriftelijk 

plaatsvindt. 

Verplichting van het face-to-face contact komt tijdelijk te 

vervallen.  

Wijziging wordt per 2021 structureel. 

Een eerste consult kan geregistreerd worden via de volgende 

twee nieuwe zorgactiviteiten: 

1.Belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek 

(190164) 

2.Schriftelijke consultatie ter vervanging van een eerste 

polikliniekbezoek (190167). 

 Belconsult Belconsult ter vervanging van een herhaal-

polikliniekbezoek (190162) 

Geen tijdelijke wijziging. 

Nieuwe zorgactiviteit: 

Belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek 

(190164) 

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek 

(190162) blijft bestaan.  

 Screen-to-screen 

consult 

Screen-to-screen consult ter vervanging van een 

polikliniekbezoek (190161) 

Geen tijdelijke wijziging. 

Screen-to-screen consult ter vervanging van een 

polikliniekbezoek (190161) komt te vervallen. 

Twee nieuwe zorgactiviteiten: 

1.Screen-to-screen consult ter vervanging van een eerste 

polikliniekbezoek (190165) 

2.Screen-to-screen consult ter vervanging van een herhaal-

polikliniekbezoek (190166) 

 Schriftelijke 

consultatie 

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een 

herhaalpolikliniekbezoek (190163) 

Geen tijdelijke wijziging. 

Nieuwe zorgactiviteit: 

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een eerste 

polikliniekbezoek (190167) 

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-

polikliniekbezoek (190163) blijft bestaan. 

 Second opinion Analyse behandeladvies en/of behandeling elders 

opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second 

opinion (190022) 

Geen tijdelijke wijziging 

Aanpassing regelgeving 2021:  

Een second opinion mag naast een face-to-face contact ook in 

de vorm van een screen-to-screen uitgevoerd worden. Deze 
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zorgactiviteit mag naast een polikliniekbezoek of screen-to-

screen consult worden geregistreerd. 

 Consult door lid 

palliatieve team 

Consult door lid van het team palliatieve zorg (190067): 

verplichting van het face-to-face contact komt tijdelijk te 

vervallen.  

Wijziging wordt per 2021 structureel. 

Aanpassing regelgeving 2021:  

Het wordt structureel toegestaan om deze activiteit te 

registreren indien het consult op afstand plaatsvindt. 

Aanpassing omschrijving per 2021:  

‘De zorgactiviteit is bedoeld voor klinische consulten, 

poliklinische consulten of consulten op afstand’. 

 Multidisciplinair 

consult 

Een multidisciplinair consult (190010) mag geregistreerd 

worden als het contact tussen beroepsbeoefenaar en de 

patiënt screen-to-screen, telefonisch of schriftelijk 

plaatsvindt.  

Verplichting van het face-to-face contact komt tijdelijk te 

vervallen.  

Wijziging wordt per 2021 structureel. 

Aanpassing regelgeving 2021:  

Het wordt structureel toegestaan om deze activiteit te 

registreren indien het consult op afstand plaatsvindt.  

Aanpassing omschrijving per 2021:  

‘Een consult, waarbij sprake is van contact tussen patiënt en 

minimaal twee beroepsbeoefenaren die de poortfunctie 

uitvoeren en/of ondersteunende specialisten van verschillende 

AGB- specialismen. Deze activiteit wordt door iedere betrokken 

beroepsbeoefenaar vastgelegd en maakt onderdeel uit van het 

DBC-zorgtraject van de hoofdbehandelaar. De 

hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit een 

polikliniekbezoek of consult of afstand vastleggen. Per 

multidisciplinair consult wordt deze zorgactiviteit slechts 

eenmaal per specialisme geregistreerd.’ 

 Klinisch intercollegiaal 

consult  

Een ICC (190009 of 190854/revalidatiegeneeskunde) mag 

geregistreerd worden voor zorg op afstand wanneer u als 

medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig 

specialist of physician assistant contact heeft met de 

patiënt.  

Verplichting van het face-to-face contact komt tijdelijk te 

vervallen t/m 31-12-2020. 

Aanpassing regelgeving 2021:  

Bij het uitvoeren van een ICC-consult moet er sprake zijn van 

een face-to-face contact tussen patiënt en de 

(hoofd)behandelaar (MS, arts-assistent, PA of VS). 

Aanpassing omschrijving per 2021:  

‘Een diagnostische of screenend face-to-face contact van een 

medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist 

of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek 

van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische 

opname voor een ander specialisme.’ 

 Medebehandeling Een medebehandeling (190017) mag geregistreerd 

worden voor zorg op afstand wanneer u als medisch 

specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of 

physician assistant contact heeft met de patiënt.  

Aanpassing regelgeving 2021:  

Bij het uitvoeren van een medebehandeling-consult moet er 

sprake zijn van een face-to-face contact tussen patiënt en de 

(hoofd)behandelaar (MS, arts-assistent, PA of VS). 

Aanpassing omschrijving per 2021:  
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Verplichting van het face-to-face contact komt tijdelijk te 

vervallen t/m 31-12-2020. 

(…) ‘Deze zorgactiviteit wordt per face-to-face contact in het 

kader van medebehandeling vastgelegd.’ 

 

 Medische Psychologie Intake face-to-face-contact medische psychologie 

(194162) 

Geen tijdelijke wijziging 

Nieuw vanaf 1-1-2021: 

Intake medische psychologie (194152) 

Intake ftf-contact medische psychologie (194612) komt te 

vervallen. 

 Consult partner bij 

een zorgvraag 

infertiliteit 

Consult van de partner bij een gezamenlijk 

polikliniekbezoek bij een zorgvraag infertiliteit (voor de 

andere partner wordt een polikliniekbezoek vastgelegd). 

(190068) 

Geen tijdelijke wijziging 

Nieuw vanaf 1-1-2021: 

Consult van de partner bij een gezamenlijk consult bij een 

zorgvraag infertiliteit (voor de andere partner wordt een 

polikliniekbezoek of een consult op afstand vastgelegd). 

(190069) 

Consult 190068 (zie hiernaast) komt te vervallen. 

 

Zorg op 

afstand 

 

Polikliniekbezoek in de 

thuissituatie 

Een polikliniek in de thuissituatie (190013) mag 

geregistreerd worden indien dit in de thuissituatie 

plaatsvindt. De thuissituatie van de patiënt moet dan wel 

een locatie zijn buiten een instelling voor medisch-

specialistische zorg.  

De voorwaarde van een overeenstemming over de locatie 

tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar komt tijdelijk te 

vervallen. 

Per 2021 is de voorwaarde van de overeenstemming over de 

locatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar weer geldig.  

Zorg-

activiteiten 

 

CGA Comprehensive Geriatric Assessment 039577, 039579 en 

039581 

Geen tijdelijke wijziging. 

Aanpassing regelgeving 2021:  

Indien uit de richtlijn blijkt dat een CGA op afstand uitgevoerd 

kan worden, dan mag hiervoor ook een CGA-zorgactiviteit 

worden vastgelegd.  

 Behandelsessie FIT Behandelsessie FIT in het kader van FIT module 

hartrevalidatie (193140) 

Aanpassing regelgeving 2021:  

Het wordt structureel toegestaan om deze activiteit te 

registreren indien de hartrevalidatie geheel op afstand wordt 

uitgevoerd. 

 Behandelsessie PEP Behandelsessie PEP in het kader van PEP module 

hartrevalidatie (193141) 

Aanpassing regelgeving 2021:  

Het wordt structureel toegestaan om deze activiteit te 

registreren indien de hartrevalidatie geheel op afstand wordt 

uitgevoerd. 

 Nazorg 

stamceltransplantaties 

Nazorg stamceltransplantaties 192079, 192080, 192087, 

192098 

Het wordt structureel toegestaan om een nazorg 

stamceltransplantatie te registreren indien de zorg op afstand 

geleverd wordt.  

a.t.stee
Markering

a.t.stee
Markering



 4 

 Preassessment Preassessment 039696 Aanpassing regelgeving 2021:  

Verduidelijking dat het preassessment ook geregistreerd mag 

worden indien deze op afstand plaatsvindt.  

 Eerste consult mond-

kaak- en 

aangezichtschirurgie 

Consult (234003) 

Een face-to-face consult met de kaakchirurg (of arts-

assistent of klinisch technoloog), inclusief een uitgebreid 

onderzoek. 

Verplichting van het face-to-face contact komt tijdelijk te 

vervallen t/m 31-12-2020. 

Aanpassing regelgeving 2021: 

Consult 234003 komt te vervallen. Hiervoor komen drie nieuwe 

zorgactiviteiten in de plaats: 

• Eerste consult mondziekten, kaak- en 

aangezichtschirurgie (234001) 

• Herhaalconsult mondziekten, kaak- en 

aangezichtschirurgie (234002) 

• Consult op afstand mondziekten, kaak- en 

aangezichtschirurgie (234004) 

 

 


