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1. Doel van tabel
Deze tabel presenteert de informatie van alle ICPC codes in begrijpelijke tekst voor niet-medisch
ingevoerde mensen.

2. Doelgroep(en)
Deze documentatie is in het bijzonder bedoeld voor ICT-bedrijven die patiënt applicaties maken. Dat
kan een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) zijn maar ook leveranciers van bijsluiters en
andere medische informatie bedoeld voor niet-medici.

3. Toepassing in Huisarts Informatie Systeem
De tabel kan gebruikt worden in systemen die al gebruik maken van de huidige ICPC tabel. Door
gebruik te maken van de koppeling met de ICPC tabel kan de tekstuele informatie van alle ICPC codes
in begrijpelijke tekst voor niet-medisch ingevoerden gepresenteerd worden. Denk aan applicaties die
probleemlijsten van de huisarts informatie systemen (HIS) importeren. Bij de systemen waar de
patiënten inzage hebben in deze medische informatie is deze functionaliteit van de tabel met patiënt
vriendelijke ICPC titels van belang.
Deze tabel heeft geen directe toepassing in het Huisarts Informatie Systeem en wordt daarom niet
beschreven in het HIS-referentiemodel.

4. Structuur
Tabel 65 Patiëntvriendelijke titels is een tabel met de volgende kolommen: een unieke identifier, de
ICPC-code, de patiëntvriendelijke titel; en de kolommen voor versiebeheer, t.w.: opname, mutatie en
vervallen.
De NHG-Tabel wordt uitgeleverd als tab-gescheiden txt-bestand, met tekencodering UTF-8.
Het voorlooprecord is als volgt opgebouwd:
[Tabelnaam] [Tabel nummer] [Versie nummer] [Versie datum] [Bron]
De structuur van de tabel is als volgt:
Kolomnaam:
ID
ICPC code

Typering:
Numeriek
Alfanumeriek

Patienttitel
VO

Tekst
Numeriek

VM

Numeriek

VV

Numeriek

Toelichting:
Unieke identifier van een item in de tabel
ICPC code, komt overeen met het veld ICPC code uit NHG-Tabel
24 ICPC
Patiëntvriendelijke titel behorend bij de ICPC code
Versie opname: Versienummer van de tabel waarin het item voor
het eerst is opgenomen
Versie mutatie: Versienummer van de tabel waarin het item de
laatste keer is gewijzigd
Versie vervallen: Versienummer van de tabel waarin het item is
vervallen
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Toelichting bij type:
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

5. Versie beschrijving
Versie 3
In versie 3 van de Tabel 65 ICPC en patiëntvriendelijke titels is gebaseerd op versie 8 van Tabel 24
ICPC. Recentelijk is in Tabel 24 ICPC een nieuwe subcode opgenomen die het voor artsen mogelijk
maakt de diagnose COVID-19 vast te leggen in een ICPC. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd in
deze Tabel 65 ICPC en patiëntvriendelijke titels.
• Opgenomen
De nieuwe ICPC-subcodes in NHG-Tabel 24 versie 8, leidt in Tabel 65 ICPC en patiëntvriendelijke titels
tot de volgende toevoeging:
ICPC
R83.03

ICPC-Titel
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Patiëntvriendelijke titel
COVID-19 / Corona infectie

Deze code wordt alleen gebruikt bij bewezen COVID-19, dus aangetoond met een laboratoriumtest.
In deze versie van de tabel zijn geen items vervallen of gewijzigd.
Versie 1 van Tabel 65 ICPC en patiëntvriendelijke titels is voor het eerst uitgegeven in mei 2019. Deze
tabel is gebaseerd op Tabel 24 ICPC.
Zodra er in Tabel 24 ICPC wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor Tabel 65, zullen in deze rubriek
de wijzigingen voor deze tabel worden beschreven.

6.

Relaties met andere tabellen

Tabel 65 ICPC en patiëntvriendelijke titels maakt gebruik van NHG-Tabel 24 ICPC versie 8. Het
koppelveld voor deze tabellen is: ICPC-code.

Contact
Voor meer informatie over deze tabel kunt u contact opnemen met dhr. Han Beekwilder, emailadres: huisartsen@healthbase.nl. De tabel wordt uitgegeven door het Nederlands
Huisartsengenootschap via de website van het HIS-Referentiemodel
(https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/2304). Voor vragen over het inloggen kunt u een e-mail
sturen naar referentiemodel@nhg.org.

Totstandkoming
Tabel 65 ICPC en patiëntvriendelijke titels is tot stand gekomen met medewerking van enkele
huisartsen en afdeling Patiënt Informatie van Health Base. Deze tabel wordt onderhouden door
Health Base en uitgegeven door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
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