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Registratie van follow-up neonatologie 
 

Handreiking opgesteld door de Beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVK 

 

Follow-up NICU-populatie 

Er is regelmatig onduidelijkheid omtrent de registratie van DOT-diagnoses en zorgactiviteiten bij de follow-

up van neonaten. Hieronder staan de regels zoals de BBC deze interpreteert op basis van de NZa-

regelgeving1. De BBC beschrijft wat geregistreerd kan/moet worden voor een juiste afleiding naar 

declarabele  zorgproducten. Tevens worden een aantal veelvoorkomende situaties als voorbeeld 

beschreven. Aan deze handreiking kunnen geen rechten ontleend worden. De officiële en geldende NZa-

documenten zijn altijd leidend. 

 

Elk ziekenhuis dat zich houdt aan het protocol Landelijke Neonatale Follow-up (LNF) mag de DOT-diagnose 

8906 (Follow-up NICU-populatie) en zorgactiviteit 190049 (Gestructureerd landelijk neonataal follow-up 

protocol van NICU populatie) die hierbij horen registreren en declareren. Dit kan het NICU-centrum of een 

perifeer ziekenhuis zijn.  

 

Voor alle andere zorgvragen van het betreffende kind wordt parallel de bijbehorende DOT-diagnose 

geregistreerd, bijvoorbeeld 8905 (Follow-up neonatale problematiek (niet NICU)). Indien er andere redenen 

zijn om een ex-prematuur poliklinisch te zien (groei/failure to thrive, voedingsproblemen, vervolgen BPD, 

etc.) moeten de daarbij horende DOT-diagnosecodes gebruikt worden.  

 

Voorbeeld 1 

Een ex-prematuur van 27 weken wordt op de LNF-momenten (6 maand, 1-, 2- en 5 jaar) op de NICU 

polikliniek gezien waarbij de DOT 8906 (Follow-up NICU-populatie) wordt geregistreerd. Daarnaast is het 

kind in de eerste 6 maanden een aantal keer gezien op de polikliniek van het algemene ziekenhuis, dat daar 

aanvankelijk de DOT 8905 (Follow-up neonatale problematiek (niet NICU)) voor heeft gebruikt, en bij slecht 

groeien de DOT 8904 (Failure to thrive). In geval het een BPD-er was met veel luchtwegproblematiek of 

afbouwen zuurstof/diuretica thuis, had ook DOT 3204 (BPD/CLD) gebruikt kunnen worden.  

 

Voorbeeld 2 

Een ex-prematuur van 29 weken plus 6 dagen die enkele dagen op de NICU heeft gelegen, wordt voor de LNF 

gevolgd op de polikliniek van het Post-IC/HC centrum. Op de LNF-momenten (6 maand, 1-, 2- en 5 jaar) 

wordt de DOT 8906 (Follow-up NICU-populatie) geregistreerd. Extra controles voor groei, overmatig huilen, 

voedingsproblemen, etc. krijgen de daarbij behorende DOT-registratie op de betreffende 

polikliniekbezoeken. 

 
1 NZa Regeling medisch-specialistische zorg, NR/REG-1907a, geldend van 1-1-2019 t/m 31-12-2019 


