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Geachte, 

 

Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid willen u op de hoogte brengen van de belangrijkste 
wijzigingen die een invloed zullen hebben op de tabel voor de definiëring van de 
patiëntengroepen die vallen onder laagvariabele zorg voor alle opnames vanaf 1 januari 
2022. 

Zoals u weet, verwijst de definitietabel die wordt gebruikt voor alle opnames tot 31 december 
2021 naar de versie 36.0 van de groeperingssoftware en naar ICD-10-BE 2019. 

Bij de overgang naar versie 38.0 van de groeperingssoftware en de nieuwe ICD-10-BE-
codeset op 1 januari 2022 zal de tabel voor de definiëring van de patiëntengroepen waarvoor 
een wijziging wordt waargenomen, moeten worden aangepast.  

De nieuwe versie van een groeperingssoftware kan immers veranderingen introduceren 
zoals het schrappen, aanmaken, consolideren of splitsen van Diagnosis Related Groups 
(DRG's). Meer discrete wijzigingen zijn bijvoorbeeld de schrapping of toevoeging van nieuwe 
ICD-10-Clinical Modifications codes (ICD-10-CM) of Procedure Coding System codes (ICD-
10-PCS). Er kunnen ook veranderingen op het vlak van de logica in het algoritme optreden.  

 
De administraties hebben impactanalyses van deze wijzigingen uitgevoerd. In deze 
omzendbrief worden de voornaamste resultaten voorgesteld. 

Bij de overgang van de versie 36.0 naar versie 38.0 heeft de groeperingssoftware de DRG's 
van patiëntes gewijzigd die een procedure in geval van een buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap hebben ondergaan en de DRG's van patiënten die een appendectomie 
hebben ondergaan of bij wie een knie- of heupprothese werd geplaatst. 

De volgende wijzigingen zullen naar aanleiding van de overgang naar versie 38.0 worden 
aangebracht.  

• De APR-DRG 545 « Ectopic Pregnancy Procedure » werd geschrapt.  
o De meeste van deze verblijven werden overgebracht naar APR-DRG 547 

"Antepartum with O.R procedure". 

• Voor appendectomieën en heup- en knieprothesen heeft het algoritme van de 
groeperingssoftware deze pathologiegroepen in twee DRG's op basis van de al dan 
niet aanwezigheid van een complexe hoofddiagnose gesplitst. 

o De APR-DRG 225 « Appendectomy »  is geschrapt en in twee  APR-DRG's 
gesplitst: 
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▪ de APR-DRG 233 « Appendectomy With Complex Principal 
Diagnosis » en 

▪ de APR-DRG 234 « Appendectomy Without Complex Principal 
Diagnosis ».  

▪ De complexe digestieve diagnoses van APR-DRG 233 omvatten 
de acute appendicitis met gegeneraliseerde peritonitis (zonder en 
met abcessen), de gelokaliseerde acute appendicitis (behalve de 
acute appendicitis met gelokaliseerde peritonitis zonder perforatie 
of gangreen), retroperitoneale, peritoneale en psoas-abcessen en 
de andere soorten peritonitis. 

 

o De APR-DRG 301 « Hip joint replacement »  is geschrapt en in twee  APR-
DRG's gesplitst:  

▪ de APR-DRG 323 « Non-elective or complex hip joint replacement 
»  en 

▪ de APR-DRG 324 « Elective hip joint replacement ».  
o De APR-DRG 302 « Knee joint replacement »  is geschrapt en in twee 

APR-DRG's gesplitst:  
▪ de APR-DRG 325 « Non-elective  or complex knee joint replacement 

» en  
▪ de APR-DRG 326 « Elective knee joint replacement » .   
▪ Complexe orthopedische diagnoses van de APR-DRG 323 en 325 

omvatten de infecties, de kwaadaardige of goedaardige tumoren en de 
gecompliceerde en/of acute pathologieën (waaronder de fracturen).  

o Gelet op de vaststelling dat de definitie van complexe diagnoses van de 
APR-DRG's 233, 323 en 325 in overeenstemming is met de ICD-10-BE-
inclusie- en exclusiecriteria van de patiëntengroepen die vallen onder 
laagvariabele zorg, is het voortaan mogelijk om af te zien van de ICD-10-
BE-inclusie- en exclusiecriteria op basis van het algoritme dat door de 
groeperingssoftware wordt gegenereerd. Deze vereenvoudiging is logisch 
en heeft tot slot als voordeel dat de ICD-10-BE-inclusie- en exclusiecriteria 
voor de betrokken patiëntengroepen worden verduidelijkt.  

o Er dient te worden opgemerkt dat de uitsluiting van de diagnose 
gelokaliseerde peritonitis zonder perforatie of gangreen een 
exclusiecriterium blijft voor de patiëntengroep die een appendectomie 
onderging.  

 

• In het geval van het plaatsen van een heup- of knieprothese treft primaire 
osteoartrose oudere patiënten en is de verblijfsduur over het algemeen langer dan bij 
secundaire osteoartrose. 

o Een klinisch relevant onderscheid op basis van de ICD-10-BE-
diagnosecode "primary osteoarthritis" M15.0, M16.0, M16.1* voor de heup 
en "primary osteoarthritis" M15.0, M17.0, M17.1* voor de knie zal in de 
volgende tabel voor de definiëring van de patiënten worden geïntegreerd. 
Dit is een verfijning die eigen is voor de laagvariabele zorg en die leidt tot 
de aanmaak van vier nieuwe patiëntengroepen.  
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o Van de acht patiëntengroepen met een niet-complexe orthopedische 
hoofddiagnose, zullen vier groepen voortaan patiënten omvatten met een 
primair implantaat voor primaire osteoartrose en vier andere groepen 
zullen patiënten met primaire implantaten zonder een diagnose van 
primaire osteoartrose omvatten. 

o Deze verfijning, die de homogeniteit van de orthopedische 
patiëntengroepen verbetert, heeft als gevolg dat het totaalaantal 
patiëntengroepen tegen 1 januari 2022 van 57 naar 61 toeneemt. 

• Tot slot zijn de exclusies voor aangeboren misvormingen behouden en verbeterd.  
o De diagnostische codes voor aangeboren misvormingen in de 

orthopedische patiëntengroepen zijn verduidelijkt om meer rekening te 
houden met misvormingen van de onderste ledematen die een impact op 
de plaatsing van een implantaat hebben. Het was immers niet logisch dat 
andere misvormingen dan die in verband met het onderste ledemaat het 
verblijf uitsluiten van de lage variabiliteitszorgperimeter.  

Vanuit statistisch oogpunt kon uit een simulatie die is uitgevoerd op de meest recente 
beschikbare gekoppelde gegevens (MZG-SHA_2018) worden vastgesteld dat de 
afstemming op de groeperingssoftware, de verfijning en de overstap naar de APR-DRG 
V38.0 geen invloed hadden op de « quartile coefficient of dispersion1 »  afgekort als QCOD 
van de verblijfskosten voor de patiëntengroepen die vallen onder laagvariabele zorg.  

Tot slot willen wij uw aandacht erop vestigen dat door de overgang naar versie 38.0: 

- de criteria voor een vaginale bevalling APR-DRG 560 « Vaginal Delivery » zijn 
gewijzigd en voortaan de aanwezigheid van een resultaat « outcome of delivery » en 
een bevallingsprocedure « delivery procedure » vereisen. 
Voor een correcte toewijzing van het verblijf door de groeperingssoftware moet een 
Z37*code in de secundaire diagnose worden gecodeerd « outcome of delivery » 
gekoppeld aan sommige procedurecodes van de afdeling verloskunde « delivery 
procedure » van ICD-10-PCS2. 

- voor sommige "unspecified" codes is de standaardgraad van ernst verlaagd. Deze 
wijziging heeft invloed op de berekening van de graad van ernst van het verblijf (bij 
stap 2 van fase 1 van de berekening van de graad van ernst van het verblijf door de 
groeperingssoftware). Daarom wordt sterk aangeraden om zo specifiek mogelijke 
codes te gebruiken bij de codering van de diagnoses in overeenstemming met de 
ICD-10-BE-coderingsregels. 

 

Samenvattend hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op 6 patiëntengroepen: 

Groep 31: APR-DRG 545 ➔ APR-DRG 547. 

Groep 35: APR-DRG 301 ➔ Groep 35: APR-DRG 324 zonder primaire osteoartrose en 
groep 58: APR-DRG 324 met primaire osteoartrose EN schrapping van de inclusie- en 
exclusiecriteria ICD-10-BE. 

 
1 QCOD is een robuuste parameter die wordt gebruikt in beschrijvende statistische analyses: Q3-Q1/Q3+Q1. 
2 Dit is in overeenstemming met het icd-10-be v3.2 codeerhandboek versie 2019 hoofdstuk 9, pagina 86, punt 5: De registratie van de procedures in 

de MZG. 
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Groep 36: APR-DRG 301 ➔ Groep  36: APR-DRG 324 zonder primaire osteoartrose en 
groep 59: APR-DRG 324 met primaire osteoartrose EN schrapping van de inclusie- en 
exclusiecriteria ICD-10-BE. 

Groep 37: APR-DRG 302 ➔ Groep 37: APR-DRG 326 zonder primaire osteoartrose en 
groep 60 APR-DRG 326 met primaire osteoartrose EN schrapping van de inclusie- en 
exclusiecriteria ICD-10-BE.  

Groep 38: APR-DRG 302➔Groep 38  APR-DRG 326 zonder primaire osteoartrose en groep 
61  APR-DRG 326 met primaire osteoartrose  EN schrapping van de inclusie- en 
exclusiecriteria ICD-10-BE. 

Groep 50: APR-DRG 234 ➔ schrapping van de inclusiecriteria ICD-10-BE. 

 

Om u uitgebreid te informeren, is de nieuwe bijlage 1 van het koninklijk besluit houdende 
uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de 
laagvariabele ziekenhuiszorg met de definitie van de 61 patiëntengroepen als bijlage bij deze 
omzendbrief toegevoegd (de toevoegingen zijn in het groen en de schrappingen in het rood). 

 

Hoogachtend,    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mickael Daubie     Tom Van Renterghem 

Adviseur-generaal bij het RIZIV   Diensthoofd Data en Beleidsinformatie 
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