Wijzigingen (Bron: Vektis.nl)
Betekenis lettertoevoeging O
De betekenis van de lettertoevoeging O is aangepast. De letter toevoeging mag alleen als aangegeven gebruikt worden indien er sprake is van orthodontie. De omschrijving van de letter is explicieter
gemaakt door de toevoeging 'betreft orthodontie'. Voor gangbare lettercombinaties met lettertoevoeging O is deze wijziging ook van toepassing.
Vervallen lettercombinatie HO
Alle prestatiecodes waarbij de lettercombinatie HO is toegevoegd zijn vervallen. Limitatief betekend
dit dat de prestatiecodes A211HO, A321HO en A726HO zijn vervallen.
Toevoegen lettertoevoeging S aan alle consulten en foto's
Bij alle prestaties voor consulten en foto's zijn prestatiecodes met de lettertoevoeging S toegevoegd.
Dit heeft plaatsgevonden bij de prestaties A211, A231, A261, A311, A321, A324, A327, A711 en
A725.
De gangbare vervoegingen met lettercombinaties bij de lettertoevoeging S (SZ en SA) vallen binnen
deze wijziging.
Toevoegen lettertoevoeging O aan de prestatie Opstellen en bespreken zorgplan (A711)
Aan de prestatie Opstellen en bespreken zorgplan (A711) is de lettertoevoeging O toegevoegd. De
gangbare vervoegingen met lettercombinaties bij de lettertoevoeging O (OZ en OA) vallen binnen
deze wijziging.
Wijziging gebruik lettertoevoegingen bij Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak (G811)
De prestatiecodes G811 met lettercombinatietoevoegingen VH, IH, PH en RH zijn vervallen.
Bij de prestatie Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak zijn de lettertoevoegingen H, HA en HZ
toegevoegd.
Wijziging gebruik lettertoevoegingen bij Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak (G815)
De prestatiecodes G815 met lettercombinatietoevoegingen VH, IH, PH en RH zijn vervallen.
Bij de prestatie Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak zijn de lettertoevoegingen H, HA en HZ
toegevoegd.
Vervallen lettertoevoeging S bij Prenataal consult (V111)
De prestatiecodes V111 met lettercombinatietoevoegingen S, SZ en SA zijn vervallen.
Vervallen lettertoevoeging S bij Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren (V211)
De prestatiecodes V211 met lettercombinatietoevoegingen S, SZ en SA zijn vervallen.
Correctie prestatiecode V441SA
De prestatie Plaatsen beugel categorie 4, met de toevoeging " schisis, afwijkend tarief vanwege andere reden" stond onjuist in de prestatiecodelijst vermeldt. Deze is met terugwerkende kracht per 1
januari 2012 gecorrigeerd naar V441SA (was V411SA).
Correctief onderhoud vermelding verwijderde prestatiecodes
Tijdens eerder onderhoud aan de prestatiecodelijst zijn de prestatiecodes G711I, G711R, G711IZ,
G711IA, G711RZ en G711RA volledig uit de codelijst verwijderd. Correct beheer van de prestatiecodelijst vraagt om de codes te laten vervallen in plaats van deze te verwijderen. Hierom zijn de codes
met een einddatum per 1 januari 2012 aan de prestatiecodelijst toegevoegd, met mutatierede "vervallen".
Toevoegen 'ten behoeve van verwijzing' aan de prestatie Vaststellen conditie tandvlees (A531)
Om de inhoud en het doel van de prestaties Vaststellen conditie tandvlees (A531) en de prestatie
Onderzoek tandvleesbehandeling (A722) te verhogen is door de NZa de prestatiebeschrijving van
Vaststellen conditie tandvlees (A531) in concept aangepast naar: Vaststellen conditie tandvlees ten
behoeve van verwijzing.

