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Formulier financiële verantwoording O&I en TRF 2020
O&I
UMC
Onderwerp:

Bedragen UMC
Bedragen
2020 in €
2019 in €

Categorie 1. Innovatie (o.a. gekoppeld aan innovatiekalender VWS)
Categorie 2. Ongedekte investeringen t.b.v. innovatieve apparatuur/IT
Categorie 3. niet vergoede zorg (nog geen DBC)/niet vergoede off-label DGM
Categorie 4. Klinische research en randvoorwaardelijke voorzieningen
Categorie 5. Beschikbaarheid kennis en voorzieningen bij rampen, infecties en
epidemieën
Categorie 6. Kennisdeling en consultatie (regio, 1e en 2e lijn, public health)
Categorie 7.Ontwikkeling kwaliteitsbeleid, richtlijnen en normeringen
Categorie 8.Databank-functie en big data-ontwikkeling
Categorie 9. Overige onderwerpen

Totaal
BBAZ-O&I deel 2020/2019 *)
*) 2020: O&I-deel verlening
2019: 30% totaalbedrag verlening

TRF
Tabel 1:de meerkosten van een instelling in (euro’s)

Instelling specifieke
kosten

Totale kosten
benchmark

Delta kosten

Tabel 2: Top 5 diagnosegroepen

DRG

DRG_OMSCHRIJVING

Instelling Totale
Delta
specifieke kosten
kosten
kosten
benchmark

TRF-meerkosten 2020
TRF-deel verlening 2020
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Verantwoording O&I per subcategorie
Onderwerp:

UMC

Bedragen UMC
Bedragen
2020 in €
2019 in €

Categorie 1. Innovatie (o.a. gekoppeld aan innovatiekalender VWS)
1.1 Strategische innovatieprogramma's en initiatieven
1.1.a Zorginnovatie programma’s / ontwikkeling speerpunten
1.1.b Stimuleringsmaatregelen ten behoeve van onderzoek
1.1.c Aantrekken toptalent
1.1.d Klinische fellowships
1.2 Eigen bijdrage aan innovatief onderzoek
1.2.a Bruidschatten bedoeld voor innovatief onderzoek
1.2.b Matching overige geldstroomonderzoeksprojecten
1.3 niet gedekte kosten projecten Citrienfonds
Totaal categorie 1
Categorie 2. Ongedekte investeringen t.b.v. innovatieve apparatuur/IT
2.1 Investeringen in high end apparatuur
2.2 Ontwikkeling van (innovatieve) nieuwe apparatuur
Totaal categorie 2
Categorie 3. niet vergoede zorg (nog geen DBC)/niet vergoede off-label DGM
3.1 Niet vergoede zorg
3.2 Off label dure geneesmiddelen
Totaal categorie 3
Categorie 4. Klinische research en randvoorwaardelijke voorzieningen
4.1.a Klinisch onderzoek in de 1e geldstroom
4.1.b Kosten van trialbureau's
4.2. Randvoorwaardelijke voorzieningen
4.2.a METC
4.2.b DEC
4.2.c BROK
4.2.d. Onderzoeks labs/core facilities
4.2.e Statistische epidemiologie/ medische (bio)statistiek
4.3. Proefdierfaciliteit
Totaal categorie 4
Categorie 5. Beschikbaarheid kennis en voorzieningen bij rampen, infecties en
epidemieën
Totaal categorie 5
Categorie 6. Kennisdeling en consultatie (regio, 1e en 2e lijn, public health)
6.1 Technologie transfer offices, valorisatie
6.2 Consultatie in de regio #)
6.3 Kennisdeling/organiseren congressen
Totaal categorie 6
Categorie 7.Ontwikkeling kwaliteitsbeleid, richtlijnen en normeringen
7.1.a Kosten van kwaliteitsbeleid/ontwikkeling (inter)nationale richtlijnen
7.1.b Kosten van researchbeleid/ontwikkelen (inter)nationale richtlijnen
7.1.c (Bijdrage) Consortium kwaliteit van zorg
7.2. Kosten van kwaliteitscommissies
Totaal categorie 7
Categorie 8.Databank-functie en big data-ontwikkeling
8.1 Kosten van apparatuur, bemensing, archiveren, beheersing, onderhoud, beveiliging etc.
8.2 Parelsnoer/biobank
8.3 Cohortstudies
8.4 Kosten ICT-onderzoeksinfrastructuur
8.5 Datamanagers
Totaal categorie 8
Categorie 9. Overige onderwerpen
Totaal categorie 9
Totaal
BBAZ-O&I deel 2020/2019 *)
#) aantal FTE medisch specialisten
*) 2020: O&I-deel verlening
2019: 30% totaalbedrag verlening
Toelichting verschillen per subcategrie >10% met een minimum van € 100.000:
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Bijlage 1 (t.b.v. controle accountant): toelichting financiële
verantwoording O&I over het jaar 2020
1. Inleiding
De Beschikbaarheidbijdrage Academische Zorg is verdeeld in een vast en een variabel deel. Het
variabele deel is bedoeld voor de zorg aan academische patiënten en varieert mee met de
labelscores, het vaste deel is bedoeld voor de infrastructuur, de kenniscomponent, en de
ontwikkeling & innovatie die nodig is voor het behandelen van een academische patiënt.
De legitimatie van een vaste voet is gelegen in het feit dat een deel van het voorzieningenniveau
(in mensen en infrastructuur) op 24/7 basis beschikbaar moet zijn ongeacht het daadwerkelijk
aantal behandelde academische patiënten.
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2. Algemene uitgangspunten/gevolgde werkwijze/aansluiting
jaarrekening
Hieronder volgen de algemene uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van de
verantwoording:
Aansluiten op de jaarrekening
Controlevraag 5 van het accountantsprotocol van de NZa is:
“De accountant stelt vast dat de kosten zoals opgenomen in de opgave, met uitzondering van de
door de NZa goedgekeurde forfaitaire posten*, aansluiten met de kosten die zijn opgenomen als
kosten in de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening.”
Hier toelichten op welke wijze de aansluiting met de jaarrekening gemaakt is (evt. verwijzen naar
achterliggende bestanden/aansluitingsberekeningen)
De geboekte (netto)kosten op kostenplaatsen vormen daarbij het uitgangspunt. De opbrengsten
die betrekking hebben op de rijksbijdrage O&O en de werkplaatsfunctie die op deze
kostenplaatsen worden geboekt moeten hier worden uitgezonderd. Deze worden al via de
beslisboom afgezonderd.
Dubbeltelling in kosten voorkomen
Kosten mogen maar eenmaal meegenomen worden, aansluitend op de externe opbrengsten.
Aandachtspunt zijn interne doorbelastingen.
Psychiatrie en Klinische Genetica niet meenemen
De Psychiatrie en Klinische Genetica vallen buiten het BBAZ. Kosten m.b.t. deze specialismen
mogen niet meegenomen worden. Dit geldt dus ook voor de apparatuurkosten en consultatie van
medisch specialisten. Hierbij moeten de kosten van de afdelingen Klinische Genetica/Psychiatrie cq
de psychiaters/klinisch genetici niet worden meegenomen
Toelichten bepaling van aandeel O&I in de kosten op de kostenplaats
Wanneer niet de hele kostenplaats betrekking heeft op O&I wordt toegelicht hoe het aandeel O&I
is bepaald (vb alleen bepaalde FTE geboekt op de betreffende kostenplaats worden meegenomen)
Relatie met overige baten (patiëntenzorg/werkplaats/onderzoeksbijdrage faculteit):
 Om daarmee rekening te houden kunnen de 'netto kosten' (in het geval wanneer de
verantwoording is opgenomen in het kostprijzenmodel met behulp van een
kerntakenmatrix) toegerekend te worden aan patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs of
O&I
 Bij het bepalen van het aandeel O&I wordt de in paragraaf 3.1 opgenomen beslisboom
gevolgd
 In de detailinstructie wordt per onderwerp het percentage O&I benoemd wat is bepaald
op basis van de beslisboom.
Toerekenen overheadkosten
Met ingang van de verantwoording 2018 wordt de opslag door enkele huizen via het
kostprijzenmodel berekend. Huizen die dit anders doen moeten dit nader toelichten.
Overheadkosten post consultatie medisch specialisten
Voor de post consultatie medisch specialisten dient een opslag per FTE te worden verantwoord.
Het gaat per FTE medisch specialist om een opslag van 0,1 FTE secretariële ondersteuning à €
6.099,17 . Daarnaast dient een opslag aan overhead per FTE (medisch specialisten + secretariële
ondersteuning) te worden opgenomen à € 20.042,72.
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Afbakening medisch specialisten
Medisch specialisten betreffen alle artsen die onder de honoreringsregeling medisch specialisten
vallen. De specialismen klinische genetica en psychiatrie moeten worden uitgezonderd.

In de verantwoording zijn de volgende forfaitaire posten opgenomen:
1. Kosten van niet vergoede zorg
2. Kosten van ebolabehandeling
3. Kosten van consultatie en bijdrage aan richtlijnontwikkeling door medisch specialisten
4. Kosten van kwaliteitsbeleid/ontwikkeling (inter)nationale richtlijnen
5. Kosten van researchbeleid/ontwikkelen (inter)nationale richtlijnen
Ad.1. Kosten van niet vergoede zorg (categorie 3)
Het percentage niet vergoede zorg is op grond van een separate instructie (zie tabbladen
handreiking categorie 3 en verder) berekend door 3 UMC's (AMC, Erasmus en MUMC). Het
gewogen gemiddelde percentage (op basis van de omzet patiëntenzorg cf de enkelvoudige
jaarrekening) van 0,67% moet in de verantwoording worden opgenomen (gerelateerd aan de
omzet patientenzorg).
Ad.2. Kosten van ebolabehandeling (categorie 5)
Om inzicht te krijgen in de kosten van beschikbaarheid bij rampen en epidemieën is het voorbeeld
van de beschikbaarheidskosten voor de ebolabehandeling gekwantificeerd. Als jaarlijkse
kostenpost mag een bedrag van € 300.000 worden opgevoerd.
Ad. 3 Kosten van consultatie en bijdrage aan richtlijnontwikkeling door medisch specialisten
(categorie 6) Op basis van een steekproef bij 3 UMC’s (Radboud, UMCU en MUMC) is bepaald dat
10% van de medisch specialistenkosten mag worden opgenomen als O&I-kosten. Dit bedrag mag
worden verhoogd met een opslag overhead. De specialismen klinische genetica en psychiatrie
moeten worden uitgezonderd.
Ad. 4. Kosten van kwaliteitsbeleid/ontwikkeling (inter)nationale richtlijnen
Op basis van een inventarisatie bij de 8 huizen is een forfaitaire post bepaald van € 170.287 (incl.
overhead)
Ad. 5. Kosten van researchbeleid/ontwikkelen (inter)nationale richtlijnen
Op basis van een inventarisatie bij de 8 huizen is een forfaitaire post bepaald van € 112.922 (incl.
overhead)
Gevolgde werkwijze
Hier toelichten op welke wijze de in de verantwoording opgenomen onderwerpen binnen de
organisatie geïnventariseerd zijn.
Toelichting verschillen 2019-2020
Per subcategorie wordt de volgende vergelijking gemaakt:
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10%)

8

N.B. verschillen kleiner dan € 100.000 behoeven niet te worden toegelicht.

3. Beslisboom
3.1. Schematische weergave beslisboom
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3.2. Berekening sleutels

Sleutel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zijn de kosten
uitsluitend
patiëntenzorg
gerelateerd?

Betreft het
uitsluitend klinisch
onderzoek?

Betreft het volledig
innovatie zorg?
(patiëntenzorg)

Komen de kosten in
beperkte mate voor
bij andere
algemene
ziekenhuizen?
(onderzoek)

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

N.v.t.
N.v.t.
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

ja
nee
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Worden de
faciliteiten/activiteiten
gebruikt voor onderwijs/
onderzoek, behorende
bij het basiscurriculum
voor de opleiding
geneeskunde?
N.v.t.
N.v.t.
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Te hanteren
percentage

100%
50%
22%
39%
25%
43%
11%
19%
12%
21%

4. Kostencategorieën
De vaste voet (O&I en publieke infrastructuur) is verantwoord aan de hand van de volgende kostencategorieën:
i. Innovatie gekoppeld aan innovatiekalender VWS
ii. Investeringen ten behoeve van innovatieve apparatuur en fysici
iii. (Nog) niet vergoede zorg
iv. Klinische research en randvoorwaardelijke voorzieningen
v. Beschikbaarheid kennis en voorzieningen bij rampen, infecties en epidemieën
vi. Kennisdeling en consultatie
vii. Ontwikkeling kwaliteitsbeleid, richtlijnen en normeringen
viii.Databank-functie en big data-ontwikkeling
ix. Overkoepelende kosten

In de door de NZa goedgekeurde detailinstructie zijn de volgende subcategorieën opgenomen:
Categorie 1:
Hieronder vallen de subcategorieën:
Strategische innovatieprogramma's en initiatieven (waaronder ook begrepen de ontwikkeling van speerpunten, stimuleringsmaatregelen t.b.v. onderzoek en
de werving, ontwikkeling en behoud van toptalent).
Eigen bijdrage aan innovatief onderzoek, bijvoorbeeld door infrastructuur en personeel (innovatie-lab) of geld (matching) beschikbaar te stellen voor
cohortstudies en ander onderzoeksprojecten die niet volledig extern gefinancierd worden.
Overig: niet gedekte kosten projecten Citrienfonds

Categorie 2:
Hieronder vallen de subcategorieën:
Investeringen in high end apparatuur, equipment en IT, waarvan de specificaties uitsteken boven dat wat in algemene ziekenhuizen doorgaans nodig is. Niet
alleen de hogere afschrijvingskosten van deze apparatuur, maar ook de extra kosten van beheer, onderhoud en andere ondersteuning door experts dient
meegenomen te worden. Te denken valt onder meer aan imaging-apparatuur, robotica (Da Vinci), Cycloton, laboratoria. Indien dergelijke apparatuur aan de
regio ter beschikking wordt gesteld zonder passende vergoeding, is dit ook relevant.
De ontwikkeling van (innovatieve) nieuwe apparatuur en equipment voor medische en onderzoeks-toepassingen.
Categorie 3:
Hieronder vallen de subcategorieën:
Niet vergoede zorg (forfaitaire post)
Off-label dure geneesmiddelen
Categorie 4:
Hieronder vallen de subcategorieën:
(Klinisch) onderzoek in de 1e geldstroom, zoals trials en trialbureau’s
Randvoorwaardelijke voorzieningen, zowel van materiële als personele aard, die innovaties en klinisch onderzoek ten goede komen. Te denken valt onder
meer aan METC, DEC, Epidemiologie, Statistische en Methodologische ondersteuning, Simulatie-lab, BROK
Kosten proefdierfaciliteit: Ontwikkeling, geen research en opleiding/deel direct verbonden aan patiëntenzorg, niet zijnde research en opleiding
Categorie 5:
Kosten met betrekking tot de beschikbaarheid van faciliteiten en kennis bij rampen, infecties en epidemieën (infrastructuur, aanhouden voorraden, training).
Niet kosten die verantwoord kunnen worden onder OTO.
Geconcretiseerd via forfaitaire post Ebelobabehandeling
Categorie 6:
Hieronder vallen de subcategorieën:
TTO (Technoly transfer office, Valorisatie)
Consultatie in de regio:
Door medisch specialisten (forfaitaire post)
Door niet-medisch specialisten
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Categorie 7:
Hieronder vallen de subcategorieën:
Kosten van kwaliteitsbeleid, richtlijnontwikkeling en normeringen voor landelijke en internationale doeleinden (niet eigen UMC) (forfaitaire post)
Kosten van kwaliteitscommissies die niet bij perifere huizen zijn ingesteld
Categorie 8:
Hieronder vallen de subcategorieën:
Kosten van apparatuur, bemensing, archiveren, beheersing, onderhoud, beveiliging etc.. Verband met de kliniek is daarbij randvoorwaarde en ontsluiting
patiënten-data richting research is afbakening.
Parelsnoer / Biobank
Cohortstudies
Kosten ICT-onderzoeksinfrastructuur
Datamanagers
In de volgende paragrafen is per kosten(sub)categorie in detail aangegeven welke onderwerpen zijn verantwoord, met welke argumentatie, hoe deze zijn opgenomen
in de administratie (kostenplaats, kostensoort, project, etc) en in welke mate de kosten meegenomen zijn in de verantwoording (beslisboom).
Categorie 9:
Onder deze categorie kunnen gemotiveerd O&I-kostenposten worden opgevoerd die niet ondergebracht kunnen worden bij een van de andere categorieën.
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5. Totaalbedragen verantwoording O&I 2020
UMC
Onderwerp:

Bedragen UMC
Bedragen
2020 in €
2019 in €

Categorie 1. Innovatie (o.a. gekoppeld aan innovatiekalender VWS)
Categorie 2. Ongedekte investeringen t.b.v. innovatieve apparatuur/IT
Categorie 3. niet vergoede zorg (nog geen DBC)/niet vergoede off-label DGM
Categorie 4. Klinische research en randvoorwaardelijke voorzieningen
Categorie 5. Beschikbaarheid kennis en voorzieningen bij rampen, infecties en
epidemieën
Categorie 6. Kennisdeling en consultatie (regio, 1e en 2e lijn, public health)
Categorie 7.Ontwikkeling kwaliteitsbeleid, richtlijnen en normeringen
Categorie 8.Databank-functie en big data-ontwikkeling
Categorie 9. Overige onderwerpen

Totaal
BBAZ-O&I deel 2020/2019

.
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Bijlage 2 (t.b.v. controle accountant) Toelichting financiële verantwoording O&I per categorie
1. Innovatie gekoppeld aan innovatiekalender VWS
1.1 Strategische innovatieprogramma's en initiatieven (waaronder ook begrepen de ontwikkeling van speerpunten,
stimuleringsmaatregelen tbv onderzoek en de werving, ontwikkeling en behoud van toptalent)
1.1 a. Strategische innovatie programma’s en initiatieven
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

1.1.b Stimuleringsmaatregelen ten behoeve van onderzoek
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
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Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 19%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)
1.1.c

Aantrekken toptalent

Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 21%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)
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1.1.d

Klinische fellowships

Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

1.2 Eigen bijdrage aan innovatief onderzoek, bijvoorbeeld door infrastructuur en personeel (innovatielab) of geld (matching) beschikbaar
te stellen voor cohortstudies en ander onderzoeksprojecten die niet volledig extern gefinancierd worden:
1.2a. Bruidschatten bedoeld voor innovatief onderzoek
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
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Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 19%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

1.2b. Matching overige geldstroomonderzoeksprojecten
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 19%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

1.3 Niet gedekte kosten projecten Citrienfonds
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
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Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 19%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

2.

Investeringen ten behoeve van innovatieve apparatuur en fysici

2.1
Investeringen in high end apparatuur, equipment en IT waarvan de specificaties uitsteken boven wat in algemene ziekenhuizen doorgaans
nodig is.
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
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Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

2.2

Ontwikkeling van (innovatieve) nieuwe apparatuur en equipment voor medische en onderzoekstoepassingen

Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

3.

(Nog) niet vergoede zorg

3.1

Kosten niet vergoede zorg (forfaitaire post)

Omschrijving – argumentatie
Een deel van de innovatie betreft kosten van nieuwe vormen van zorg die nog niet zijn opgenomen in de DOT-productstructuur. Bij 3 huizen zijn deze kosten via een
separate instructie (‘afpelmethode”) in kaart gebracht. Op basis van de gewogen gemiddelde kosten is een forfaitaire post bepaald.
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Administratie
Voor deze kosten mag een forfaitaire post worden opgenomen van 0,67% van de opbrengst zorgverzekeringswet, exclusief subsidies uit de enkelvoudige jaarrekening.

Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%

3.2. Off-label dure geneesmiddelen
Omschrijving – argumentatie
Onder deze post mogen de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op off-label indicaties die niet als add on worden vergoed
Administratie/aansluiting op de jaarrekening
De kosten zijn separaat berekend
(Aandachtspunt: om de aansluiting te kunnen maken op de jaarrekening moet worden aangegeven op welke grootboekrekening(en) de kosten van de (off-label) dure
geneesmiddelen worden geboekt.)
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

4.

Klinische research en randvoorwaardelijke voorzieningen

4.1.a

(Klinisch) onderzoek in de 1e geldstroom, zoals trials

Onderwerp
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Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 11%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

4.1.b Trialbureau’s
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 11%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil(als verschil>10% en ten minste € 100.000)
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4.2.
Randvoorwaardelijke voorzieningen, zowel van materiele als personele aard, die innovaties en klinisch onderzoek ten goede komen. Te
denken valt aan METC, DEC, Statistische en methodologische ondersteuning, BROK, onderzoekslabs/core facilities
4.2.a METC
Omschrijving – argumentatie
De METC beoordeelt onderzoeksdossiers voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (klinische trials) met mensen in het kader van de Wet Medisch-wetenschappelijk
Onderzoek met Mensen (WMO).
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 19%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

4.2.b DEC
Omschrijving – argumentatie
De dierexperimentencommissie is een commissie bestaande uit deskundigen die adviseert over uit te voeren dierexperimenten t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs, ook brengen zij alternatieven in beeld.
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 12%
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Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

4.2.c BROK
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 22%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

4.2.d. Onderzoeks labs/core facilities
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
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Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 11%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

4.2.e Statistische epidemiologie/ medische (bio)statistiek
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 11%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

4.3.

Proefdierfaciliteit

Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
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Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 12%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

5

Beschikbaarheid kennis en voorzieningen bij rampen, infecties en epidemieën

Forfaitaire post van € 300.000 (i.v.m. beschikbaarheidskosten voor Ebolabehandeling)
Beslisboom
100%

6.

Kennisdeling en consultatie

6.1

TTO (Technologie transferoffices/valorisatie)

Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 21%
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Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

6.2

Consultatie in de regio

6.2.a Consultatie medisch specialisten
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Betreft de inspanningen die medisch specialisten verrichten ter ondersteuning van de 1e en 2e lijn in de regio (consultatie) en de bijdrage die geleverd wordt aan
(inter)nationale richtlijnontwikkeling
Administratie
Betreft forfaitaire post. Op basis van een verkenning in het MUMC, Radboud en in het UMCU is (voorlopig) besloten 10% van de kosten van medisch specialisten toe te
rekenen aan O&I. Dit bedrag is verhoogd met een opslag overhead. Uitgangspunt zijn de medisch specialisten die beloond worden volgens de Arbeidsvoorwaarden
medisch specialisten. De specialismen psychiatrie en klinische genetica zijn hierbij uitgezonderd.
Eveneens zijn uitgezonderd: Agio’s, Anio’s, tandartsen, orthodontisten, optometristen, apothekers (dit zijn geen medisch specialisten). Van de overige specialisten is
10% van de totale kosten genomen, tenzij het een kostenplaats betreft die al voor 100% gekenmerkt is als O&I voor een ander onderwerp.
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100% (= 100% van 10% van de kosten van de medisch specialisten)
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil(als verschil>10% en ten minste € 100.000)
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FTE’s opgenomen in de verantwoording 2020
Bronnen: salarisadministratie of kostprijzenmodel (10% van de FTE’s m.b.t. de relevante kostenplaatsen)

6.2.a Consultatie niet- medisch specialisten
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Betreft de inspanningen die niet-medisch specialisten verrichten ter ondersteuning van de 1e en 2e lijn in de regio (consultatie)
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

6.3 Kennisdeling/organiseren congressen
Omschrijving – argumentatie
Organiseren van activiteiten (vb congressen) gericht op kennisdeling.
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
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Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 21%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

7.

Ontwikkeling kwaliteitsbeleid, richtlijnen en normeringen

7.1.a

Kosten van kwaliteitsbeleid/richtlijnontwikkeling en normering voor landelijke en (inter)nationale doeleinden

Omschrijving – argumentatie
Betreft de bijdrage die door beleidsmedewerkers geleverd wordt aan (inter)nationale richtlijnontwikkeling
Administratie
Betreft forfaitaire post
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%

7.1b Kosten van researchbeleid richtlijnontwikkeling en normering voor landelijke en (inter)nationale doeleinden
Omschrijving – argumentatie
Betreft de bijdrage die door researchmedewerkers geleverd wordt aan (inter)nationale richtlijnontwikkeling
Administratie
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Betreft forfaitaire post.
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 21%

7.1c Bijdrage consortium Kwaliteit van zorg
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Betreft een factuur van het LUMC en het Erasmus
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

7.2

Kosten van kwaliteitscommissies die niet bij perifere huizen zijn ingesteld

Onderwerp
Omschrijving – argumentatie

Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
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Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 100%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

8

Databankfunctie en big data-ontwikkeling

8.1
Kosten van apparatuur, bemensing, archiveren, beheersing, onderhoud, beveiliging etc.. Verband met de kliniek is daarbij randvoorwaarde
en ontsluiting patiënten-data richting research is afbakening.
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 11%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)
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8.2

Parelsnoer/biobank

Omschrijving – argumentatie
Parelsnoer biedt onderzoekers binnen de UMC's én externe onderzoekers een infrastructuur en geactualiseerde standaardprocedures voor het opzetten, uitbreiden en
optimaliseren van klinische biobanken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 11%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

8.3

Cohortstudies

Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 21/43%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
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Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)

8.4 Kosten ICT-onderzoeksinfrastructuur
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 12%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil(als verschil>10% en ten minste € 100.000)

8.5

Datamanagers

Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom
Procentuele toerekening kosten: 19%
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
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Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil(als verschil>10% en ten minste € 100.000)

9. Overkoepelende kosten
Onderwerp
Omschrijving – argumentatie
Administratie
Het betreft de volgende (delen van) kostenplaatsen/kostendragers:
Beslisboom

Toepassing onderbouwen op basis van doorlopen beslisboom op pagina 8
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2020
Bedrag opgenomen in de verantwoording 2019
Toelichting verschil (als verschil>10% en ten minste € 100.000)
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Bijlage 3 Kwalitatieve verantwoording O&I en TRF
Verantwoording O&I
-

Per kostencategorie toelichting van 2 voorbeelden
Per voorbeeld het %aandeel in de kostenverantwoording voor de betreffende categorie aangeven

Verantwoording TRF
Voor de verantwoording patiëntgebonden labels staat het volgende opgenomen in de nadere regel verantwoording bbaz compartimenten 1 en 2 2020:
“Een inhoudelijke uitwerking op instellingsniveau van de activiteiten van de ontvanger gericht op academische patiëntenzorg.”
Hiermee wordt bedoeld dat we een specificering willen van de activiteiten in relatie tot de besteding van de financiële middelen. Op basis van de
tabellen 4 & 5 die zijn opgenomen in de verantwoording TRF zijn de bestedingen te onderscheiden naar activiteiten op het niveau van medisch
specialismen en DRG’s.
Om de kwalitatieve verantwoording te verenigingen met de kwantitatieve verantwoording ontvangen we graag een toelichting die ingaat op de 3 hoogst
scorende DRG’s die in de verantwoording zijn opgenomen (tabel 5).

DRG

Instelling
specifieke kosten

DRG_OMSCHRIJVING

Totale kosten
benchmark

Delta kosten

In de toelichting kan vervolgens een uitwerking worden gegeven van deze DRG’s in relatie tot de speerpunten van de instellingen en de expertisecentra
die hier nadrukkelijk bij betrokken zijn. Belangrijk element van deze toelichting is dat het onderscheid ten opzichte van ‘reguliere’ ziekenhuizen centraal
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staat. Hoe onderscheidt de patiëntenzorg binnen deze DRG’s zich. Hiermee bedoelen we dat de drie hoogst-scorende DRG’s nader worden uitgewerkt in
relatie tot de primaire speerpunten van de instelling. Hierbij valt te denken aan de volgende vragen die als richtinggevend kunnen worden beschouwd:
-

Welke medisch specialismen zijn betrokken bij de diagnose en behandeling van deze DRG’s, en wat maakt deze specialismen bij de instelling
uniek in Nederland (onderscheid t.o.v. algemene ziekenhuizen)
Welke expertisecentra binnen de instelling zijn hierbij betrokken en hoe onderscheiden deze zich in Nederland (of op internationaal niveau)?
Hoe passen de meerkosten die zijn gemaakt voor de specifieke DRG’s binnen de algehele strategie van de instelling op het gebied van de
academische zorg?
Bij voorkeur geen informatie die reeds is opgenomen in bijv. het jaarverslag van de instelling. Er kan wel (specifiek) naar verwezen worden.

De volgende DRG’s zijn gevuld:
DRG

DRG_OMSCHRIJVING

A00-A09
A15-A19
A30-A49
A50-A64
ALLG-01
ALLG-02
AULG-01
B15-B19
B20-B24
B99-B99
C00-C14
C00-C75
C15
C16

Gastro-enteritis
Tuberculose
Sepsis
SOA
Allergie overig
Hooikoorts
Audiologie
Hepatitis viraal
HIV
Overige infectieziekten, b.v. Lyme (excl
Maligniteit neoplasme hoofd-hals
Maligne neoplasma overig
Maligne neoplasma GE tumoren
Maligne neoplasma GE tumoren
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C18-C21
C22
C23-C25
C30-C39
C34
C40-C49
C43-C44
C50

Maligne neoplasma GE tumoren
Maligne neoplasma GE tumoren
Maligne neoplasma GE tumoren
Maligne neorplasma intrathoracaal
Maligne neorplasma intrathoracaal
Maligne neoplasme bot en weke delen
Maligne neoplasme bot en weke delen
Maligne neoplasma mamma

C54-C57

Maligne neoplasma vrouwelijke geslachtso

C61
C64-C68
C67
C69-C72
C73-C75

Maligne neoplasme urologische tumoren
Maligne neoplasme urologische tumoren
Maligne neoplasme urologische tumoren
Maligne neoplasma hersenen & CZS
Maligniteit neoplasme hoofd-hals

C81-C96

Maligne neoplasma lymfoid en bloedvormen

D10-D36
D22-D23

Benigne tumoren
Benigne tumoren

D50-D61

Anemie en ziekte bloed/-vormende organen

D65-D69

Stollingst/purpura/hemorr.aand/immunsyst

D86
E00-E04
E05

Sarcoidose
Hypothyreo
Hyperthyreo
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E06-E07
E10-14

Aandoening schildklier excl. hyperthyreo
Diabetes mellitus en overige pathologie

E20-E35

Aandoening endocriene klieren overig (ex

E65-E68
E70-E90
E84
F03
F05
F10-F19
F20
F30-F39
F41
F50
F60-F69
F64
F70-F79
F90-F97
F98
F99
G00-G09
G20-G26
G35
G40
G43
G45

Obesitas
Stofwisselingsstoornissen-overig
Cystische fibrose
Dementie
Delirium
Verslaving
Schizofrenie
Stemmingstoornis en depressie
Angststoornissen
Ondervoeding
Persoonlijkheidsstoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Verstandelijke handicap
Psychosociale problemen
Incontinentie kinderen
Psychische stoornissen-overig
Meningitis/encefalitis
Extrapiramidale aandoeningen incl Parkin
Multiple Sclerose
Epilepsie
Migraine en hoofdpijn
TIA
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G47
G50-G53
G50-G59

Slaapstoornis
Aandoening gelaatszenuwen
Aandoening zenuw overig

G54

Aandoeningen van zenuwwortel en zenuwple

G56
G56-G64

Carpaal Tunnel Syndroom
Neuropathie excl CTS

G70-G73

Spierziekten/neuromusculaire aandoeninge

G90-G99
GEEN
H00
H01
H02-H06
H10
H15-H22
H25-H26
H26-4
H27
H30-H36
H33
H35
H40-H42
H43-H44

Aandoening zenuwstelsel overig
Geen DRG
Ontsteking - ooglid
Ontsteking - oog overig
Aandoening ooglid/traan/orbita
Aandoening conjunctiva
Aandoening sclera, cornea, iris en corpu
Cataract
Nastaar
Aandoening lens-overig
Aandoening choroidea/retina
Retina defect/loslating
Maculapathologie
Glaucoom
Aandoening corpus vitreum/oogbol

H46-H48

Aandoening nervus opticus/optische banen
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H49-H52
H50

Aandoening accommodatie & refractie
Scheelzien

H51

Aandoening oogspier/ binoculaire bewegen

H53
H55-H59
H60-H62
H65-H75
H82
H90
H90-H95
I00-I02
I05-I09
I10-I15
I110
I111
I120
I130
I20
I21
I26-I28
I30-I52
I48
I60-I69
I65-2
I70-2

Visuele stoornissen
Overige aandoening oog
Aandoening uitwendig oor
OMA, OME, tubadysfunctie
Vertigo
Perceptieve slechthorendheid
Aandoening oor overig
Hartfalen - acuut
Hartfalen - chronisch
Hypertensieve aandoening
CABG
CABG + Klep
Afwijking hartklep
Hartritmestoornissen
Coronaire (ischemische) hartziekten-Angi
Coronaire (ischemische) hartziekten-Hart
Pulmonale hartziekten en longcirculatie
Hartaandoening overig
Hartritmestoornissen - Atriumfibrilleren
CVA
Occlusie en stenose van arteria carotis
P.A.O.D. Atherosclerose van arteri
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I71
I72
I77
I77-6
I80
I82
I83
I84

Aneurysma en dissectie van aorta
Aneurysmata excl. aorta
Aandoening arterien tot capillairen over
Arteriitis temporalis
Flebitis en tromboflebitis
Trombose
Varices
Hemorro

I87-I89

Aandoening venen/lymfevaten/-klieren ove

J00-J06
J09-J18
J20-J22
J34
J44
J45-J46
J47
J80-J84
J94
J95-J99
K07-K11
K21

Ontsteking - BLW
Longontsteking
Infectie - OLW
Aandoeningen van neus en neusbijholten
COPD
Astma
Chronische aandoening OLW-overig
Interstitiele longaandoeningen
Aandoening pleura
Overige aandoeningen ademhalingstelsel
Aandoening mond/kaken
Gastro-oesofageale reflux

K22-K23

Aandoening slokdarm/maag/duodenum overig

K25-K28
K29

Zweren maag en twaalfvingerige darm
Gastritis
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K30
K35-K38
K40-K46
K50-K51
K56
K57
K58
K60
K61
K65
K74
K75
K76
K80-K81
K80-K87
K90
K90-K93
KGEN-01
KGER-01
KGER-02
KIGN-01
KIGN-02
L00-L08
L10-L14
L20-L30
L40

Dyspepsie
Appendicitis
Hernia
Ziekte Crohn/ colitis ulcerosa
Darmobstructie
Divertikelziekte
Prikkelbare darmsyndroom
Fissuur en fistel van anaal en rectaal g
Abces van anaal en rectaal gebied
Peritonitis
Levercirrose
Hepatitis niet viraal
Leveraandoeningen (excl. cirrose, hepati
Galsteenlijden en galblaasontsteking
Aandoening galblaas/galwegen/pancreas
Coeliakie
Aandoening spijsverteringsstelsel overig
Klinische Genetica
Klinische geriatrie overig
Klinische geriatrie multipele orgaanstoo
Kindergeneeskunde overig
Kindergeneeskunde Neonatologie
Infectie huid
Dermatosen - Bulleuze
Dermatitis/eczeem
Psoriasis
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L60-L75
L80-L99
L89
M01
M05-M14
M101
M16
M17
M19
M30-M36
M35-0
M41
M45-M49
M47
M50
M51
M53
M65
M70-M79
M80-M85

Aandoening huidannexen
Aandoening huid - overig
Decubitis
Reumatoide artritis, reuma
Artritis overig
Pijn bewegingsapparaat
Artrose bekken/heup/bovenbeen
Artrose knie
Artrose overig
Bindweefsel - overige systeemziekten
Sicca syndroom
Scoliose
Spondylopathie
Artrose/spondylose wervelkolom
HNP-Hernia Nuclei Pulposi
Pseudoradiculair syndroom
Dorsopathie overig
Synoviitis en tendovaginitis
Tendinitis/bursitis
Osteoporose

M95-M99

Overige aandoeningen botspierstelsel/bin

N00-N08
N17-N19
N20-N23

Aandoening glomeruli en overig nier/uret
Nierinsufficientie
Urolithiasis
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N30-N39

Overige aandoening urinewegen/prostaat

N31
N39-0
N39-3
N39-4
N40
N41
N49

Neurogene blaas
Acute urineweginfecties
Incontinentie/prolaps
Urge incontinentie/Overactieve blaas
BPH/BH obstructie
Ontsteking - prostaat
Ontsteking geslachtsorganen

N50

Aandoening mannelijke geslachtsorganen o

N62

Aandoening mamma overig

N70-N77

Aandoening vrouwelijke geslachtsorganen

N76
N76-N90
N80

Ontstekingen van vagina en vulva
Vulvaire en vaginale afwijkingen
endometriose

N80-N98

Aandoening vrouwelijke geslachtsorganen

N94

Cyclusstoornis

N95

Menopauzale en overige perimenopauzale s

NEUC-01
O00-O08
O80-O84
PLAC-01

Neurochirurgie overig
Abortus
Bevalling
mamma correctie
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PLAC-02
PLAC-03
PLAC-04
PLAC-05
PLAC-06
PLAC-07
PLAC-08
PLAC-09
PLAC-10
PLAC-11
PLAC-12
Q00-Q07

mamma reconstructie
liposuctie / lipofilling
craniomaxillofaciale afwijkingen
implantaten
Rimpelgelaat, ptosis facialis, contractu
Defecten / tekorten / littekens: congeni
Aandoeningen pols: bot en kraakbeen
Plastische chirurgie overig
Aandoeningen pezen hand / pols
weke delen aandoeningen hand / pols
aandoeningen hand / pols algemeen
Aangeboren afwijking overig (excl. Down,

Q10-Q18

Congenitale misvormingen van oog,oor,aan

Q20-Q28
Q35-Q37
Q65-Q79
Q90
R06-0
R07
R10-R19
R13
R47-R49
R50-R69
R52-1
R87

Aangeboren afwijking hartvaatstelsel
Gespleten lip en gespleten gehemelte
Aangeboren afwijking botspierstelsel
Syndroom van Down
Dyspnoe
Pijn in keel en borst
Algemene symptomen buik
Slikklachten/zwelling hals/halsabces
Spraak en stemaandoening
Algemene symptomen
Pijn overig
Cervixafwijkingen
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RATH-06

Radiotherapie - Onbekende primaire tumor

REVG-01

Revalidatiegeneeskunde overig

S02

Fractuur van schedel en aangezichtsbeend

S06
S101
S110
S120
S130
S131
S132
S22

Letsel - commotio
Letsel - fractuur overig
Letsel - open wond
Letsel - luxatie/distorsie overig
Letsel - overig
Letsel - contusie
Letsel - ruptuur overig
Fractuur van rib(ben) en sternum

S32

Fractuur van lumbale wervelkolom en bekk

S42
S42-0
S42-S52
S62-S102
S62-S103
S72
S82
S82-2
S83
S92
S93

Fractuur van schouder en bovenarm
Letsel - fractuur clavicula
Letsel - fractuur arm / schouder
Letsel - fractuur pols
Letsel - fractuur hand
Letsel - fractuur heup / bovenbeen
Letsel - fractuur onderbeen en enkel
Letsel - ruptuur meniscus
Letsel - luxatie/distorsie knie
Letsel - fractuur voet
Letsel - luxatie/distorsie enkel/voet
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T15-T19
T20-T32
T78
T80-T88
T90-T98
X40-X49
Z13

Letsel - corpus alienum
Brandwonden
Allergologisch probleem huid
Artrose revisie prothese
Letsel - posttraumatische afwijking
Intoxicatie
Specifiek screeningsonderzoek

Z13-6

(Screenings)onderzoeken cardiovasculaire

Z30
Z31
Z34
Z35
Z36
Z37
Z41-1
Z41-2
Z45
Z47-0
Z95

Anticonceptie
Infertiliteit
Zwangerschap
Zwangerschap OHC
Zwangerschap - prenatale diagnostiek
Geboorte
Mammareductie
Besnijdenis
Follow-up bij implantaat
Osteosynthese materiaal verwijderen
Aanwezigheid van cardiale en vasculaire

48

