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Inleiding
Dit document beschrijft de wijzigingen in tabel 24, thesaurus en aanverwante NHG-tabellen. Tot slot is
een technische beschrijving van de tabel opgenomen.

Wijzigingen in ICPC subcodes
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.

Nieuw toegevoegde subcodes
D84.06 Barrett oesofagus
L99.13 Arthritis psoriatica
P76.02 Dysthymie
P99.01 Autisme/autisme spectrum
R29.02 Prikkelbare luchtwegen
S99.11 Actinische keratose
S99.12 Lichen sclerosus
T99.12 Bijnierschorsinsufficiëntie
T99.13 Adrenogenitaal syndroom
U98 03 Albuminurie

Vervallen ICPC subcodes
R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
T99.09 Syndroom van Addison
U98.01 Proteïnurie
W14.01 Pessarium occlusivum
W14.02 Prikpil
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Tekstuele wijzigingen
De huidige Nederlandse vertaling van de ICPC stamt uit 1993. Een veelgehoorde opmerking is dat
sommige termen uit de ICPC niet meer van deze tijd zijn, bijvoorbeeld hysterie. Gebruikers hebben het
gevoel met een ‘oud’ instrument te werken, achter te lopen. Na overleg met onze ICPC adviseur zijn
sommige omschrijvingen bij hoofdcodes en subcodes van een ‘moderne’ vertaling voorzien, zodat deze
beter aansluiten bij de begrippen uit de NHG-standaarden en de huidige praktijk anno 2018. Enkele
tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in verband met interne consistentie van schrijfwijze. Zie bijlage 1.

Aanpassingen in ICPC thesaurus
Naar aanleiding van feedback uit het veld voor missende zoektermen en de nieuwe subcodes zijn de
bestanden voor de ICPC thesaurus bijgewerkt. Het zoekalgoritme is ongewijzigd.

Aanpassingen in ICPC gerelateerd NHG-tabellen
NHG-Tabellen die verwijzen naar de ICPC-1 zijn tegelijk met de ICPC-1 geactualiseerd. Dit zijn:
Tabel 27 ICPC en contra-indicatie aarden
Tabel 50 ICPC codes van episodes met attentiewaarde
Tabel 57 Episodebundels
Tabel 58 ICPC codes voor griepselectie (volgt augustus 2018)

Technische beschrijving tabel
De ICPC-1 tabel wordt uitgeleverd als tekstbestand met voorlooprecord. Daarnaast is er een Excel
spreadsheet beschikbaar, en een inkijkexemplaar voor geïnteresseerde gebruikers. Via de NHG
website is een online viewer om ICPC codes te doorzoeken, met behulp van de thesaurus.
Het tekstbestand bevat een reeks records met daarin de volgende velden:
1. ID (integer)
Een unieke, betekenisloze code om de ICPC code uniek te identificeren. Het gebruik van deze
code in bronsystemen is aan te bevelen, maar niet noodzakelijk.
2. ICPC code (tekst, maximaal 6 karakters)
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. Deze records worden voorafgegaan door een
verbindingsstreepje. Zie ook hieronder.
3. ICPC titel (tekst, maximaal 70 karakters)
Letterlijke tekst van de bij de ICPC (sub)code behorende ICPC-titel. Dit is de omschrijving
zoals die in de officiële ICPC gehanteerd wordt.
4. Versie opname (integer)
Het versienummer van de tabel waarin het record voor het eerst werd opgenomen. 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
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5. Versie mutatie (integer)
Het versienummer van de tabel waarin het record voor het laatst werd gemuteerd.
6. Versie vervallen (integer)
Het versienummer van de tabel waarin het record als vervallen werd gemarkeerd.
Tussensegmenten zoals bedoeld bij veld 2 (codes -30 tot en met -69) kunnen worden gebruikt in
combinatie met elke tractusletter en leveren aldus een nieuwe ICPC code op. Voor het overzicht is
ervoor gekozen in de lijst met ICPC codes de tussensegmenten éénmalig op te nemen in plaats van
per tractusletter de hele reeks.
Uitzondering hierop zijn de vier in deze versie toegevoegde records voor programmatische zorg: deze
zijn als specifieke subcode opgenomen in het bronbestand.
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.

Bijlage 1 Tekstuele wijzigingen NHG-tabel 24 – ICPC versie 6 – 2018
ICPC

Omschrijving versie 5

Tekstaanpassing versie 6

A20

Verzoek/gesprek over euthanasie

A80

Ongeval/letsel

Gesprek
levenseinde/behandelwensen
Trauma/letsel

B99

Andere ziekte(n) bloed/lymfe

D84.05

Oesophagusstenose

Andere ziekte(n)
bloed/lymfe/milt
Oesofagusstenose

D93

Spastisch colon/IBS

Prikkelbare darm syndroom

N79

Hersenschudding

Hersenschudding/hoofdtrauma

N80.01

Posttraumatisch extraduraal hematoom

P08.01

Impotentie

Posttraumatisch epiduraal
hematoom
Erectiele disfunctie

P21

Overactief kind/hyperkinetisch syndroom

P75

Hysterie/hypochondrie

Overactief (kind)/hyperkinetisch
syndroom
Somatisatiestoornis

R75

Acute/chronische sinusitis

Acute/chronische rhinosinusitis

R75.01

Acute sinusitis

Acute rhinosinusitis

R75.02

Chronische sinusitis

Chronische rhinosinusitis

S91

Psoriasis (met of zonder artropathie)

Psoriasis (met of zonder
artropathie)
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