
Toelichting bij versie 2 van de tabel ‘Ingrepen en behandelingen’ 
Utrecht, november 2011  

(Inclusief kleine update versie 3, november 2013) 

 

Deze nieuwe versie van de tabel bevat een beperkt aantal uitbreidingen (17), één vervallen ingreep, 

enkele kleine tekstuele wijzigingen (6, die met name het zoeken vergemakkelijken), alsmede enige 

tientallen nieuwe thesauruswoorden (ook met het doel om het zoeken te vergemakkelijken). 

Een en ander reflecteert de praktijkervaring van het afgelopen jaar. Er waren enkele meldingen van 

operaties die niet in de tabel beschikbaar waren, maar ook enkele situaties waarin de operatie wel 

beschikbaar was, maar niet werd gevonden door de gebruiker. Vandaar een aantal aanpassingen om 

het zoeken te vergemakkelijken. 

Ingrijpende behandelingen 
Dit is een nieuw hoofdstuk (72), waarin een vijftal ingrijpende behandelingen zijn opgenomen, waar 

er een praktisch belang is om dit ook in de huisartsenpraktijk goed te kunnen vastleggen. In de 

bijlage vindt u de nadere overwegingen waarom deze niet-ingrepen toch zijn toegevoegd aan de 

tabel ‘Ingrepen en behandelingen’. 

Merk op dat deze behandelingen (als enige hoofdstuk in de tabel) géén overeenkomende CMSV-code 

hebben, en geen ICPC hoofdstukindeling. 

Overige uitbreidingen en wijzigingen 
Deze vindt u opgesomd op de volgende pagina.  

Vragen en opmerkingen 
Deze kunt u richten aan Henk Westerhof (h.westerhof@nhg.org) of Erica Bastiaanssen 

(e.bastiaanssen@nhg.org),  wetenschappelijk medewerkers van de sectie automatisering van het 

NHG. 
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Nieuwe codes in versie 2 

 
NHG Code Omschrijving  CMSV 

72 ingrijpende behandelingen - 

72.1 desensibilisatiekuur - 

72.2 immuunsuppressie therapie - 

72.3 cytostatica therapie - 

72.4 bestraling - 

72.5 nucleaire geneeskunde therapie - 

72.6 stamceltherapie - 

32.09 plaatsen ICD 5-376.10 

32.10 verwijderen ICD 5-376.11 

01.05 plaatsen ventrikeldrain 5-023 

01.06 verwijderen ventrikeldrain 5-024 

46.03 totale en radicale blaasresectie 5-576 

66.11 plastiek van kruisbanden van knie 5-814.2 

66.12 plastiek van collaterale banden van knie 5-814.3 

66.13 fixatie van meniscus 5-814.4 

66.14 implantatie van knieprothese 5-814.5 

65.14 klieven van gewrichtskapsel, ligament of 
gewrichtskraakbeen 

5-801 

 

Vervallen codes 
66.05 artroplastiek knie (kruisbandherstel, knieprothese) 

Deze code is vervallen omdat onder deze code diverse heel verschillende operaties vielen (zowel 

reparatie van kruisbandletsel als plaatsen knieprothese). Deze zijn nu uitgesplitst in de codes 66.11, 

66.12, 66.13 en 66.14. 

Gewijzigde omschrijvingen 
61.02 follikelpunctie en aspiratie ovum (GIFT / IVF) 
54.04 endoscopische afsluiting tubae (sterilisatie) 
54.05 operatieve afsluiting tubae (sterilisatie) 
33.16 percutane transluminale angioplastiek met stent (dotteren) 
31.04 percutane transluminale coronaire angioplastiek zonder stent (dotteren) 
31.05 percutane transluminale coronaire angioplastiek met stent (dotteren) 

Nieuwe code in versie 3  
Utrecht, november 2013  

Deze nieuwe versie van de tabel bevat slechts één nieuwe ingreep, namelijk de peritoneale dialyse 

(de hemodialyse was al aanwezig). 

NHG Code Omschrijving  CMSV 

44.09 Peritoneale dialyse 8-860 

 

  



Bijlage: behandelingen in de tabel ‘Ingrepen en behandelingen’ 

Uitgangspunten 

De HIS-Tabel Ingrepen begint geleidelijk aan door HIS’en gebruikt te worden, ook al zijn nog niet alle 

mogelijkheden van het nieuwe referentiemodel geïmplementeerd.  

Oorspronkelijk zaten ingrepen in het nieuwe referentiemodel in het onderdeel BOP (Behandelingen, 

Operaties, Profylaxe) en werd er onderscheid gemaakt tussen behandelingen en ingrepen 

(operaties). Inmiddels is dat aangepast: er is een episode-item behandeling benoemd, waarin zowel 

een invasieve behandeling (ingreep) als een andere belangrijke behandeling kan worden vastgelegd. 

Een ingreep, gecodeerd met de tabel Ingrepen, kan dus nu in een episode geplaatst worden. Indien 

de tabel uitgebreid wordt met behandelingen, kan dat ook voor niet-invasieve behandelingen (niet-

ingrepen). Overigens is het niet verplicht om de behandeling bij een episode vast te leggen. Het kan 

immers ook gaan om een behandeling in het verleden, die niet bij een bestaande of nieuwe episode 

hoort. Doordat behandelingen gecodeerd en gestructureerd in de episode worden ingevoerd, kan 

ook een  overzicht van de behandelingen van een patiënt getoond worden, ongeacht de episode. 

Bij het uitwerken van de HIS-Tabel Ingrepen is gekozen om ook door de huisarts zelf uitgevoerde 

ingrepen gecodeerd te kunnen vastleggen. Dit zijn soms relatief kleine ingrepen, die nauwelijks van 

belang zijn buiten de episode.  

Voor het vastleggen van behandelingen wordt op dit moment een andere afweging gemaakt: het 

doel is om bij de patiëntenzorg zicht te houden op belangrijke behandelingen. Vanuit die gedachte is 

een lijst samengesteld met ‘ingrijpende’ behandelingen. De behandelingen op de huidige lijst hebben 

een zeker gewicht, langdurig belang. Ze voldoen bovendien aan het criterium dat ze ‘episode 

overstijgend’ zijn. Het belang van de behandelingen is zodanig dat de arts ook als deze aan een 

andere episode werkt, dit gegeven niet wil missen. Een andere formulering zou kunnen zijn: de 

huidige lijst omvat die behandelingen die een attentievlag zullen hebben. Wanneer een behandeling 

vanuit een bepaalde episode worden uitgevoerd, kunnen ze bij deze episode worden vastgelegd.   

 

Doel van de registratie van behandelingen 

Het eerste doel is om bij de patiëntenzorg zicht te houden op belangrijke behandelingen. 

Behandelingen waarmee langdurig of in andere episodes rekening moet worden gehouden. 

Een tweede doel (voor fase 2) is om in algemene zin behandelingen binnen een episode zodanig  te 

coderen dat deze informatie ontsloten kan worden voor computertoepassingen, zowel ten behoeve 

van de patiëntenzorg als ten behoeve van getalsmatige overzichten, rapportages en zoekacties. Voor 

ingrepen is dit nu al mogelijk, maar voor niet-invasieve behandelingen niet. 

Definitie behandeling 

Strikt genomen is een behandeling een handeling die als doel heeft om de toestand van de patiënt te 

verbeteren of te stabiliseren. 

In de context van het Referentiemodel bedoelen we met een behandeling elke behandeling die niet 

een geneesmiddelvoorschrift is. Ingrepen en niet-invasieve behandelingen kunnen zeer wel in 



dezelfde tabel geplaatst worden, vandaar het voorstel om de tabel Ingrepen uit te breiden met 

behandelingen en deze dan ‘Ingrepen en behandelingen’ te noemen. 

In de eerste fase staan daar dan alleen ‘ingrijpende’ behandelingen in, maar in een tweede fase is er 

ruimte om ook ‘gewonere’ behandelingen op te nemen. 

Uitgangspunten bij het samenstellen van de lijst (fase 1) 

 Het gegeven is belangrijk om te registreren, een episode overstijgend belang 

 Het gegeven is niet reeds elders geregistreerd in het HIS 

 De aanwezigheid van kunstmaterialen / apparatuur in het lichaam coderen we met behulp 

van de (veelal reeds aanwezige) codes voor de bijpassende ingrepen (‘plaatsen pacemaker’) 

Lijst met behandelingen (met attentie) 

 Desensibilisatiekuur 

 Immuunsuppressie therapie 

 Cytostatica therapie 

 Bestraling 

 Nucleaire geneeskunde therapie 

 Stamceltherapie 

 

Begrippen die niet tot een nieuwe code hebben geleid 

 IVF – Deze valt onder de code 61.02 follikelpunctie en aspiratie ovum 

 Elektroconvulsie therapie – geen betekenis buiten de episode; wel kandidaat voor fase 2 

 Psychotherapie – idem 

 Cardioversie – Gebruik de ingreepcode 32.07 uitwendige cardioversie 

 Pacemaker – Gebruik de ingreepcode 32.04 Inbrengen pacemaker. Merk op dat het denkbaar 

is dat de pacemaker weer wordt verwijderd. Dat is code 32.05 Verwijderen pacemaker (en 

32.06 is vervangen). 

 Antistollingtherapie – Dit dient in het onderdeel medicatie van het HIS te worden 

geregistreerd. In sommige gevallen gebeurt dit automatisch (omdat de huisarts het 

voorschrijft, of omdat bij een voorschrift van de specialist de apotheek deze informatie 

terugkoppelt), maar als dat niet zo is dient de huisarts dit zelf in te voeren, bij voorkeur met 

een zeer ver weg liggende einddatum. De reden dat we dit liever in het medicatiedossier zien 

dan in de tabel behandelingen is dat hierdoor ook de medicatiebewaking direct functioneert. 

 Endocarditis profylaxe – Hoort in het onderdeel ‘Profylaxe’ van het HIS. 

 

 


