NHG-Tabel 24 – ICPC – Documentatie
Versie 7, september 2019, ©Nederlands Huisartsengenootschap
Dit document beschrijft de wijzigingen in NHG-Tabel 24 ICPC, de thesaurus en aanverwante NHGtabellen. Tot slot is een technische beschrijving van de tabel opgenomen.

1. Doel van tabel
Tabel 24 bevat de Nederlandse versie van de hoofdtitels van de International Classification of Primary
Care en de nationale subtitels. Daarmee kan de eindgebruiker
•
•
•

klachten, symptomen (codes -01 tot en met -29)
diagnoses en aandoeningen (codes -70 tot en met -99)
verrichtingen en acties in de huisartspraktijk (codes -30 tot en met -69)

registreren in het EPD.

Doelgroepen
Deze documentatie en is bedoeld voor HIS-leveranciers, HAPis-leveranciers en Z-Index.

2. Toepassing in Huisarts Informatie Systeem
De toepassing van de NHG-Tabel 24-ICPC is beschreven in het HIS-Referentiemodel en komt terug op
twee plaatsen:
➢
➢

Thema Episodes > Dossierdeel Episodes > Klasse Episode: https://referentiemodel.nhg.org/node/93/
Thema Contactregistratie > Dossierdeel Deelcontacten > SOEP verslag:
https://referentiemodel.nhg.org/node/19/

Deze documentatie beschrijft niet hoe de NHG-Tabel in andere systemen dan het Huisarts Informatie
Systeem moet worden toegepast.

3. Structuur
De ICPC-tabel bevat drie inhoudelijke kolommen en drie kolommen met versiebeheer. Tevens is er een
Excel spreadsheet beschikbaar. Voor geïnteresseerde gebruikers van de tabel is een inkijkexemplaar
beschikbaar. Via de NHG website is een online viewer om ICPC codes te doorzoeken, met behulp van de
thesaurus.
De NHG-Tabel wordt uitgeleverd als tab-gescheiden txt-bestand, met tekencodering UTF-8.
Het voorlooprecord is als volgt opgebouwd:
Tabelnaam > Tabelnr > Versienr > datum (dd-mm-jjjj) > Bron > txt-naam (indien van toepassing)
Tabelstructuur:
Kolomnaam
ID

Typering:
Numeriek

ICPC code

Alfanumeriek

Toelichting:
Unieke identifier van een item in de tabel. Het gebruik van deze ID
wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.
De ICPC code, opgebouwd uit een tractusletter, een nummer, en in
geval van subcodes een punt en een uniek volgnummer. Dit veld
dient ter vergelijking met de ICPC code zoals die bij een episode in
het EPD wordt vastgelegd.
Een speciale categorie records zijn de zogeheten tussensegmenten
(codes -30 tot en met -69) bedoeld voor processen en verrichtingen.
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ICPC titel

Alfanumeriek

Versie
opname
Versie
mutatie
Versie
vervallen

Numeriek
Numeriek
Numeriek
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Deze records worden voorafgegaan door een verbindingsstreepje.
Zie ook hieronder.
Letterlijke tekst van de bij de ICPC (sub)code behorende ICPC-titel.
Dit is de omschrijving zoals die in de officiële ICPC gehanteerd wordt.
Versienummer van de tabel waarin het item voor het eerst is
opgenomen.
Versienummer van de tabel waarin het item voor het laatst is
gewijzigd.
Versienummer van de tabel waarin het item is vervallen.

Toelichting bij typering:
Numeriek:
cijfers 0 t/m 9
Alfanumeriek: letters en cijfers, geen diakrieten of leestekens, wel spaties
Tekst:
tekstlengte t/m 255 karakters, inclusief spaties en leestekens; diakrieten toegestaan;
regeleinden niet toegestaan
Memo:
tekst langer dan 255 karakters, inclusief spaties en leestekens; diakrieten en regeleinden
toegestaan

4. Versie beschrijving
Versie 7
Naar aanleiding van feedback uit het veld, de Verenigingsraad van het NHG, werkgroepen voor NHG
standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen zijn in de huidige ICPC-1 versie verschillende
wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn tegen het licht gehouden van de ICPC-ICD koppeling en
afgestemd met de ICPC adviseur van het Radboud-UMC.
NHG-Tabel 24 ICPC versie 7 is in te zien of te downloaden via:
https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/901.
Inhoudelijke wijzigingen in deze versie zijn de volgende:
• Opgenomen:
P09.01 Genderincongruentie
P99.02 Aanpassingsstoornis
A69.01 Palliatieve zorg
A69.02 Integrale complexe zorg
• Gewijzigd:
Enkele tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd t.a.v. moderne schrijfwijze en terminologie. De
volgende tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd:
ICPC
D22
D22.01
L88
L88.01
R75
R75.01
R75.02
R97

Omschrijving in versie 6
Wormen/oxyuren/andere parasieten
Oxyuriasis
Reumatoïde arthritis/verwante
aandoening(en)
Reumatoïde arthritis
Acute/chronische rhinosinusitis
Acute rhinosinusitis
Chronische rhinosinusitis
Hooikoorts/allergische rhinitis

Tekstaanpassing in versie 7
Wormen/andere parasieten
Enterobiasis
Reumatoïde artritis/verwante
aandoening(en)
Reumatoïde artritis
Acute/chronische rinosinusitis
Acute rinosinusitis
Chronische rinosinusitis
Hooikoorts/allergische rinitis
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• Vervallen:
Er zijn geen rubrieken of subcodes vervallen.

Voorgaande versies
De volgende versienummers worden gehanteerd:
Versie 1: ICPC-1-1995
Versie 2: ICPC-1-2000
Versie 3: ICPC-1-2002
Versie 4: ICPC-1-2009
Versie 5: ICPC-1-2013
Versie 6: ICPC-1-2018
Versie 7: ICPC-1-2019
Tussensegmenten zoals bedoeld bij veld 2 (codes -30 tot en met -69) kunnen worden gebruikt in
combinatie met elke ICPC-tractusletter en leveren aldus een ICPC code op, bijvoorbeeld R44
Immunisatie/preventieve medicatie (tractus Respiratorius). Voor het overzicht is ervoor gekozen om het
tussensegment éénmalig op te nemen in plaats van per tractusletter de hele reeks.
Uitzondering hierop zijn de vier records voor programmatische zorg die in een eerdere ICPC-versie zijn
opgenomen (A49.01; A49.02; K49.01 en L49.01). In de huidige zijn twee nieuwe subcodes in het
tussensegment opgenomen in het bronbestand:
A69.01 Palliatieve zorg
A69.02 Integrale complexe zorg
Records waarbij het veld “Versie vervallen” is gevuld, kunnen niet meer worden gebruikt. Tussen versies
1 en 2 (1995 en 2000) van de tabel zijn grote mutaties doorgevoerd. Omwille van de overzichtelijkheid is
er daarom voor gekozen destijds vervallen records niet meer in deze tabel op te nemen.

5. Relaties met andere tabellen
De volgende tabellen zijn afhankelijk van de ICPC via specifieke velden:
Tabel
nr
27

Tabelnaam

URL

48

ICPC en contra-indicatie
aarden
Bepalingenclusters

50

ICPC en attentiewaarde

51
57

Koppeltabel familieanamnese
en bepalingen
Episodebundels

58

ICPC en griepselectie

65

ICPC en patiëntvriendelijke
titels

https://referentiemodel.nhg.
org/tabellen/905
https://referentiemodel.nhg.
org/tabellen/904
https://referentiemodel.nhg.
org/tabellen/898
https://referentiemodel.nhg.
org/tabellen/900
https://referentiemodel.nhg.
org/tabellen/895
https://referentiemodel.nhg.
org/tabellen/899
https://referentiemodel.nhg.
org/tabellen/2304
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Overgenomen
velden
ICPC, subcode,
titel
ICPC

Effect van
versie 7?
Nee

ICPC, subcode,
titel
ICPC, subcode

Ja

ICPC, subcode

Ja

ICPC, subcode

Nee

ICPC, subcode

Ja

Nee

Nee
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De wijzigingen in de ICPC-1 tabel worden geëvalueerd op gevolgen voor NHG-Tabellen die verwijzen
naar de ICPC-1. Zij zullen worden geactualiseerd indien van toepassing tegelijk met de ICPC-1 of zo snel
mogelijk erna.
De ICPC-thesaurus is voorzien van de nieuwe versie van de ICPC-tabel. Naar aanleiding van de nieuwe
subcodes en vragen en feedback uit het veld zijn nieuwe zoektermen toegevoegd. Het zoekalgoritme is
ongewijzigd.
Testwoorden voor deze versie:
Eikenprocessierups
Aanpassingsstoornis
Transgender
Genderdysfoor
Lichen planus
Neurologische uitval
Neurocognitieve stoornis
Palliatieve zorg
Integrale / complexe zorg

A88, S02
P99
P09
P09
S99
N18
P20
A69
A69

Contact
Voor meer informatie over deze tabel kunt u contact opnemen met Khing Njoo, e-mailadres:
k.njoo@nhg.org.

Totstandkoming
De actuele inhoud van de ICPC-1 tabel komt tot stand door medewerking en feedback uit het veld, de
Verenigingsraad van het NHG, werkgroepen voor NHG-Standaarden, kaderhuisartsen en andere
expertgroepen. Deze wijzigingen zijn tegen het licht gehouden van de ICPC-ICD koppeling en afgestemd
met de ICPC adviseur van het Radboud-UMC.
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