
  

 

 

AANPASSINGEN INVULFORMATS LANDELIJKE BENCHMARK KETEN-
ZORG VERSLAGJAAR 2019 TEN OPZICHTE VAN 2018 

 

Astma 

– Noemer toegevoegd om aangepaste indicator ‘Mate van astmacontrole vastgelegd’ te bere-

kenen: Alle patiënten heel jaar in zorgprogramma met: Roken, 1739, ROOK AQ: 1, laatste 

waarde ooit OF: Inhalatie corticosteroïden: ATC, R03BA of R03AK06 t/m R03AK12, ≥ 1 voor-

schrift(en) inhalatie corticosteroïden (ICS) in de afgelopen 12 maanden 

– Functioneren vastgelegd met WCIA: ACQT RQ (2762) OF ACQK RQ (3602) OF ACT RQ (3555) 

OF ASOC RQ (3608) vervangen door: (Roken, 1739, ROOK AQ: 1, laatste waarde ooit OF: In-

halatie corticosteroïden: ATC, R03BA of R03AK06 t/m R03AK12, ≥ 1 voorschrift(en) inhalatie 

corticosteroïden (ICS) in de afgelopen 12 maanden) EN (mate van astmacontrole, 3608, 

ASOC RQ, of ACT: 3555, ACT RQ, OF ACQ, 2762, ACQT RQ OF ACQ-6, 3602, ACQK RQ)  

COPD 

– Lichaamsbeweging volgens beweegrichtlijn 2017, 3958, BWRL AQ toegevoegd aan lichaams-

beweging volgens norm gezond bewegen, 3239, NNGB AQ 

Diabetes type 2 

– Urineonderzoek (porties) op albumine of albumine/creatinine ratio, WCIA: ALB U (38) òf 

ALBK U MI (40) vervangen door urineonderzoek op albuminurie (albumine/kreatinine ratio, 

WCIA: ALBK U MI (40) 

– Funduscontrole in afgelopen twee jaar vervangen door afgelopen drie jaar 

HVZ 

– Toegevoegd: systolische bloeddruk (proces) vastgelegd voor alle leeftijden. 

– Systolische bloeddruk (proces) op basis van praktijkmeting, 1744, RRSY KA, of losse thuisme-

ting, 2055, RRSYKAMH, of gem. syst. bloeddruk (5-7 dg thuismeting), 3326, RRS7KAMH, of 

gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting), 2659, RRGSKAMH, of gemid. syst. bloeddruk (30 

min. meting), 3336, RR3SKA in plaats van praktijkmeting, 1744, RRSY KA of losse thuisme-

ting, 2055, RRSYKAMH. 

– Systolische bloeddruk (uitkomst) gedefinieerd als adequaat gereguleerde bloedruk (praktijk-

meting ≤ 140, (5-7 dg) thuismeting ≤ 135, 24-u meting ≤ 130, 30 min. meting ≤ 135) in plaats 

van ≤ 140 mmHg. 
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– Lichaamsbeweging volgens beweegrichtlijn 2017, 3958, BWRL AQ toegevoegd aan lichaams-

beweging volgens norm gezond bewegen, 3239, NNGB AQ  

VVR 

– WCIA RH19 KQ FB (3953) = 635 en leeftijd < 70 jaar toegevoegd aan WCIA RH12 KQ FB (3241) 

= 410 en leeftijd < 70 jaar bij selectie groep VVR 

– Systolische bloeddruk (proces) op basis van praktijkmeting, 1744, RRSY KA, of losse thuisme-

ting, 2055, RRSYKAMH, of gem. syst. bloeddruk (5-7 dg thuismeting), 3326, RRS7KAMH, of 

gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting), 2659, RRGSKAMH, of gemid. syst. bloeddruk (30 

min. meting), 3336, RR3SKA in plaats van praktijkmeting, 1744, RRSY KA of losse thuisme-

ting, 2055, RRSYKAMH. 

– Systolische bloeddruk (uitkomst) gedefinieerd als adequaat gereguleerde bloedruk (praktijk-

meting ≤ 140, (5-7 dg) thuismeting ≤ 135, 24-u meting ≤ 130, 30 min. meting ≤ 135) in plaats 

van ≤ 140 mmHg. 

– Lichaamsbeweging volgens beweegrichtlijn 2017, 3958, BWRL AQ toegevoegd aan lichaams-

beweging volgens norm gezond bewegen, 3239, NNGB AQ 

 

 


