
r: 

·"' 

REGISTRATIE & VERSLAGLEGGING 

De Nederlandse ICPC-2 en de 
episodegerichte elektronische patiëntenkaart 

in de huisartspraktijk 

R.S. GEBEL 
H. LAMBERTS 
I.M. OKKES 
J.S. MEIJER 

Gebel RS, Lamberts H, Okkes lM, Meij er JS. 
De Nederlandse lCPC-2 en de episodegerichte 
elektronische patiëntenkaart in de huisarts
praktijk. Huisarts Wet 2000;43(1):23-8. 
In mei 1998 is de tweede versie van de International 
C lassi fi cation of Primary Care (ICPC-2) versche
nen. Deze versch ilt in een aantal opzichten van de 
ICPC-1 . Er is een beperkt aantal wij zigingen in de 
coderingen aangebracht. De inclusiecriteria van 
lCPC-2 zijn vo ll ed ig vernieuwd; het betreft overi
gens class ificatiecriteri a, geen diagnostische crite
ria. De l.CPC-2 gaat uit van een nieuwe structuur 
voor het besclu-ijven van dee lcontacten binnen een 
zorgepisode. De contactreden betreft ni et alleen 
symptomen of klachten , maar kan ook het verzoek 
om een interventie behelzen; dit dient ex pliciet gere
gistreerd te worden. Zo dienen ook de interventies 
die tijdens het contact en de interventies die na het 
contact plaatsvinden, apart geregistreerd te worden. 
De lCPC-2 is geconverteerd naar de lCD- 10. In een 
gemeenschappelijk project van NHG en AMC zal 
onder andere een zoeka lgoritme ontwikkeld worden 
waa rmee bij het toekennen van een ICPC-2-code aan 
een zorgepisode ook de relevante LCD-! 0-diagnose 
wordt gekozen. 
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Inleiding 

In 1987 verscheen de International Classi
fication of Primary Care (ICPC). 1 Sinds
dien heeft deze classificatie in de interna
tionale huisartsgeneeskunde veel succes 
gehad.2 In ons land bleef het oorspronke
lijke boek als bron bestaan. Een Neder
landse vertaling van de rubriekstitels 
('short titles') en de inclusiecriteria van de 
tweede editie van de International Classi
fication of Health Problems in Primary 
Care (ICHPPC-2-Defined) kwamen wel 
beschikbaar. 3,4 In het l CPC-thesauruspro
ject zijn subtitels ontwikkeld, evenals een 
elektronisch zoekalgoritme waannee het 
coderen van symptomen, klachten en di
agnosen met de ICPC door de huisarts 
werd ondersteund.5 Dit zoekalgoritme is 
met wisselend succes ingebouwd in de be
staande huisartsinfonnatiesystemen (HIS
sen). 

Het volledig gebruik van de ICPC in de 
elektronische patiëntenkaart is in ons land 
beperkt gebleven tot een elektronische pa
tiëntenkaart voor onderzoek (Transhis) 
waarin voor ieder deelcontact binnen een 
episode de contactreden van een patiënt, 
de bevindingen bij anamnese en lichame
lijk onderzoek, de interventies en uiter
aard ook de episodetitel (diagnose) met de 
ICPC worden gecodeerd. 6 

In mei 1998 - ruim tien jaar na de publi
catie van de eerste versie - verscheen de 
ICPC-2,7 die mede dankzij een grote Ne
derlandse inbreng tot stand is gebracht. De 
nieuwe classificatie versch ilt in een aantal 
opzichten van de eerste ICPC. De Neder
landse huisarts zal in zijn nieuwe episode
gerichte HIS behoefte hebben aan een 
ICPC-2 in een vorn1 die het eenvoudiger 
maakt aan de eisen van het nieuwe elektro
nische patiëntendossier te voldoen. 8,9 Op 1 
januari l 999 is een door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefi
nancierd project begonnen van het Neder
lands Huisartsen Genootschap (NHG) en 
de afdeling Huisartsgeneeskunde van de 
Universiteit van Amsterdam (AMC) 
waarin stapsgewijs aan de totstandkoming 
van een elektronische Nederlandse 
ICPC-2 zal worden gewerkt. 

Doel van dit artikel is het beschrijven 

van de verschillen tussen ICPC-1 en 
ICPC-2, en de verschillende activiteiten 
binnen het NHG-AMC-project. 

Verschillen 

De ontwikkeling van de ICPC-2 was no
dig om twee redenen. Ten eerste diende 
een koppeling tot stand te worden ge
bracht met de ICD-10. Ten tweede moes
ten inclusiecriteria worden aangebracht 
om consistenter en eenvoudiger coderen 
mogelijk te maken. 

De ICPC-2 verschilt in di verse opzich
ten van de 1 CPC-1 . 

Wij zigingen in de coderingen 
Er is een beperkt aantal wijzigingen in de 
coderingen aangebracht. Daarbij gaat het 
om nieuwe rubrieken, vervallen rubrieken 
en qua tekst en/of inhoud gewijzigde ru
brieken (tabellen 1-3) . Inmiddels zijn de 
Nederlandse rubriekstitels van de TCPC-2 
beschikbaar als ASCII-bestand. 

Een waarschuwing is hier op zijn plaats. 
Het is niet verstandig om een bestaand 
ICPC-bestand zonder meer om te zetten 
naar een ICPC-2-bestand. Een eenvoudige 
conversie op het niveau van rubriekstitels 
kan tot ernstige fouten leiden (tabellen 
4-6) , omdat de inhoud van diverse rubrie
ken is veranderd. Bij coronair ischemie 
wordt nu steeds één zorgepisode ' ische
mie' gecodeerd, waarbij zich één of meer 
infarcten kunnen voordoen. De rugpijn
rubrieken zijn veranderd door het incorpo
reren van de spondyla11rose. Tenslotte is 
de posttraumatische stress-stoornis afge
scheiden, en zijn de criteria in hoofdstuk P 
veranderd. 

De ICPC is in de eerste plaats een ma
nier om gegevens te ordenen (classifice
ren) en geen lij st voor het benoemen van 
diagnosen. Als de classificatieregels ver
anderen, zoals bij coronair ischemie, rug
pijn en vooral voor het benoemen van psy
chische problemen is gebeurd, verandert 
ook de inhoud van de verschillende rubrie
ken die te samen het domein van de huis
artsgeneeskunde beschrijven. 

Voor onderzoeksdoeleinden is daarom 
de beste oplossing het ICPC-1-bestand op 
een bepaalde datum af te sluiten en dan 
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Tabel 1 Nieuwe ICPC-2-rubrieken 

A11 
A1S 
A2 1 
A23 
A92* 
A9S 
D07 
D23 
D96* 
K22 
K91* 
L97* 
NOS 

Pijn op de borst nao 
Bezorgd om uiterlijk 
Risicofactor voor kanker 
Risicofactor nao 
Allergie/allergische reactie nao 
Preventie 
Dyspepsie/indigestie 
Hepatomegalie 
Wormen/andere parasieten 
Risicofactor voor hartvaatziekten 
Cerebrovascula ire aandoen ing 
Ben igne/niet gespec.neoplasma bew.app. 
Abnorma le onwillekeurige bewegingen 

N95 
PS1 
PS2 
PS6 
R79 
R92 
T89 
uos 
W21 
WS5 
X22 
X92 

Spanningshoofdpijn 
Overactief kind/hyperk inetisch syndroom 
Post traumatische stress stoornis 
Anorexia nervosa/bou limie 
Chronische bronch itis 
Niet gespecificeerd neoplasma luchtwegen 
Insuline afhankelijke diabetes mellitus 
U rineretentie 
Bezorgd over uiterlijk tijdens zwangerschap 
Zwangerschap diabetes 
Bezorgd over uiterlijk borsten 
Chlamydia in fectie geslachtsorganen 

Tabel 2 Vervallen ICPC-1-codes, waarvan de inhoud in ICPC-2-codes is overgegaan. 

ICPC-1 ICPC-2 ICPC-1 ICPC-2 

A12 Al lergie/alle rg ische reactie nao A92 L97* Chronisch inwendig trauma knie L99 
A14 Koliek bij zuigeling D01 N02 Spanningshoofdpijn N95 
A15 Overmatig huilende zuigel ing A16 P21 Overactief kind/hyperkinetisch syndroom PS1 
A17 Andere algemene symptomen zuigeling A16 R22 Symptomen/klachten tonsil len R2 1 
A92* Toxoplasmose A7S R70 Tuberculose luchtwegen [ex A70J A70 
B03 Andere symptomen/klachten lymfek lieren B02 R91 Chronische bronchitis/bronchiëctasieën R79 
BS5 Onverklaarde afwijking bloedonderzoek A91 R93 Pleuravocht nao RS2 
BS6 Andere hematologische afwijkingen B99 T06 Anorexia nervosa/boulimie PS6 
D22 Wormen/oxyuren/andere parasieten D96 T15 Knobbel/zwelling sch ildklier T81 
D96* Hepatomegalie D23 TBS Renale glucosurie T99 
K91* Atherosclerose [ex.coronair.cerebraal] K92 W20 Andere sympt./klacht borsten zwang./krb. W19 
L06 Oksel symptomen/klachten L05 W77 Zwang.complicerende aangeb. afw.moeder W76 

* De codes zijn in de ICPC-2 gehandhaafd, maar hebben een nieuwe inhoud gekregen. 

Tabel 3 Partiee l gewijzigde ICPC-rubrieken bij dezelfde code 

Code 

A05 
A13 
K74 
K76 
KSO 
KS 1 
K92 
L05 
L71 
LS3 
LS4 
LS6 
LS7 
NSO 
P75 
P77 
R72 
RSO 
RS2 
S11 
S79 
sso 
S94 
T90 
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ICPC-1 

Algemene achteru itgang 
Bezorgdheid over bijwerking geneesmiddel 
Angina pectoris 
Andere/chronische ischemische hartziekten 
Ectopische slagen/extrasystolen alle types 
Hartgeruis nao 
Andere ziekten perifere arteriën 
Flank symptomen/klachten 
Neoplasma 
Syndromen cervicale wervelkolom 
Artrose/spondylose wervelkolom 
Lage-rugpijn met uitstraling 
Ganglion gewricht/pees 
Ander letsel hoofd [ex .fract L76] 
Hysterie/hypochondrie 
Suïcidepoging 
Streptokokken-angina/ roodvonk 
Influenza bewezen [ex. RS1 J 

Pleuritis alle vormen 
Andere lokale infecties huid/subcutis 
Andere benigne neoplasmata huid/subcutis 
Ander/niet gespecificeerd neoplasma huid/subcutis 
Unguis incarnatus/andere nagelaandoening 
Diabetes mellit us 

ICPC-2 

Zich ziek voelen 
Bezorgd over/bang voor behandeling 
lschemische hartziekte met angina 
lschemische hartziekte zonder angina 
Hartritmestoornis neg 
Hart-/vaatgeruis nao 
Atherosclerose/andere ziekte perifere vaten (atherosclerose van K91) 
Flank/oksel symptomen/klachten (okselklachten van L06) 
Maligne neoplasma bewegingsapparaat 
Nek syndroom 
Rug syndroom zonder uitstraling 
Discuslaesie/lage rugpijn met uitstral ing 
Bursitis/tendinitis/synovitis nao (bursitis/tendinitis van L99) 
Ander letsel hoofd 
Somatisatie stoornis 
Suïcide/suïc idepoging 
Streptokokken-angina (roodvonk bij A7SI 
Influe nza 
Pleuritis/pleuravocht (pleuravocht van R93) 
Post-traumatische wondinfectie 
Ander benigne/niet gespecificeerd neoplasma huid/subcutis 
Fotokeratose/zonnebrand (andere neoplasmata naar S79) 
Unguis incarnatus 
Niet insul ine afhankelijke diabetes mellitus (insu line-afhankelijke 
diabetes naar T89) 
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Nieuwe inclusiecriteria met een nieuw bestand met de ICPC-2 te 
beginnen. Voor de medicus practicus zal 
de overgang van de ICPC- 1 naar de 
ICPC-2 geleidelijk dienen te verlopen via 

een stapsgewijze procedure; de herziene 
subtitels van de ICPC-1 die eind 1999 zijn 
verschenen zullen deze procedure sterk 
vereenvoudigen. 

De inclusiecriteria van de ICPC-2 zijn vol
ledig nieuw. De ICHPPC-2-Defined gaf 
inclusiecriteria die het gebruik van de 

Tabel 4 De codering van coronair ischemie in de ICPC-2 

K74 lschaemic heart disease with angina 
incl: angina of effort, angina pectoris, angina with spasm; ischaemic chest pa in, unstable angina 
excl: ischaemic heart disease without ang ina K76 
criteria: history plus ECG or imaging evidence of old myocard ial infarction; or demonstration of myocardial ischaemia 

by resting or excercise ECG; or investigation evidence of coronary artery narrowing or ventricular aneurysm 
consider: heart pain K01 

ICD-10. /20, /24 

K75 Acute myocardial infarction ICD-10: 121, 122, 123 
incl: myocardial infarction specif ied as acute or with in 4 weeks 128 days) of onset 
excl: old or healed myocardial infarct K74, K76 
criteria: chest pain characteristic of myocard ial ischaemia, lasting more than 15 m inutes, and/or abnormal ST-T changes 

or new 0-waves in electrocardiog ram or elevation of blood card iac enzymes 
consider: heart pain K01, angina pectoris K74, chronic ischaemic heart disease K76 
Note: double code K74 or K76 as well 

K76 lschaemic heart disease without angina 
incl: aneurysm of heart, arteriosclerotic or atherosclerotic heart disease, coronary artery disease, ischaemic 

cardiomyopathy, old myocardial infarction, silent myocardial ischaemia 
excl: ischaemic heart disease with angina K74 
criteria: history plus ECG, or imaging evidence of old myocardial infarction; or demonst rat ion of myocardia l ischaemia 

by resting or exercise ECG; or investigation evidence of corona ry artery narrowing; or vent ricu lar aneurysm 

Tabel 5 De codering van rugpijn in de ICPC-2 

ICD-10.· /24, 125 

L02 Back symptom/complaint ICD-10. M540, M54.6, M54.8, M54.9 
incl: backache NOS; thorac ic back pa in 
excl: low back pain L03 

L03 Low back symptom/complaint 
incl: back pain (l umbar or sacroiliac); coccydynia; lumbago, lumbalgia 
excl: thoracic back pain L02, scia ti ca L86 

L84 Back syndrome without radiating pain 
ICD-10.· M43.0, M43. 7, M46.0, M46.1, M46.8, M46.9, M47.0, M478, M479, 
M48, M51, M53.2 to M53.9, 533.5, 533.7 

ICD-10. M53.3, M54.0, M54.5 

incl: back strain; collapsed vertebra NOS; facet joint degeneration; osteoarthrosis, osteoa rthrit is of spine; 
spondylosis; spondylolisthesis 

excl: coccydynia L03; syndromes related to the neck L83; back pain with radiation L86; sciatica L86; psychogenic 
backache P75 

criteria: 
consider: 

back pain w ithout radiation plus limitation of movement conf irmed at medical examination 
symptoms/complai nts back L02; low back L03 

L86 Back syndrome w ith radiating pain /C0-10. M471, M47.2, M51, M54.3, M54.4 
incl: disc prolapse or degeneration, sciat ica 
excl: cervical disc lesion L83 ; spondylolisthesis L84; recent back stra in L84 
criteria: pain in lumbar or thoracic region of the spine, accompanied by pain radiat ing to, or a neurological deficit of, 

an appropriate area; or sciatica, pain radiating down the back of the leg, aggravated by coughing, movement, 
or postu re; or demonstration of a prolapsed lumbar or thoracic disc by appropriate imaging technique, or at surgery 

Note: exclude referred pain which is diffuse 
consider: back pain L02, L03 
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classificatie dienden te bevorderen.4 In
clusiecriteria zijn bedoeld om de coderen
de huisarts te helpen uit de beschikbare 

ICPC-rubrieken de beste te kiezen. De op
bouw van de ICPC is geheel anders dan 
van de ICHPPC-2 en al leen daarom was er 

voor deze inclusiecriteria al geen plaats 
meer. 10 Bovendien maakte men ten on
rechte nogal eens gebruik van een aantal 

Tabel 6 De codering van depressie en stress in de ICPC-2 

P02 Acute stress reaction ICD-10: F43.0, F43.2, F43.8, F43.9, F50.4 
incl: adjustment disorder, cu lture shock, feeling stressed, grief, homesick, immediate post-traumatic stress, 

shock (psych ic) 
excl: feeling depressed P03, depressive disorder P76, post-traumatic stress disorder P82 
criteria: a reaction to a stressful life event or signi ficant life change requiring a major adjustment, either as an 

expected response to the event or as a maladaptive response interfering w ith daily coping and resul ting 
in impaired social functioning, w ith recovery with in a lim ited period of time 

P03 Feeling depressed /C0-70. R45.2, R45.3 
incl: feeling inadequate, lonely, unhappy, worried 
excl: depressive disorder P76, low self-esteem P28 
criteria: feelings reported by the patient as an emotional or psychological experience not attributed to the presence 

of a mental disorder. A gradual transition exists from feelings that are unwelcome - but quite normal - to 
feelings that are so troublesome to the patient that professional help is sought 

P76 Depressive disorder* ICD-10: F32, F33, F34.1, F34.8, F34.9, F38, F39, F41 .2, F53.0 
incl: depressive neurosis; depressive psychosis; mixed anxiety and depression; reactive depression; 

puerperal/post-natal depression 
excl: acute stress reaction P02 
criteria: fundamental disturbance in affect and mood towards depression. Mood, energy and activity are simultaneously 

lowered, together with an impaired capacity fo r enjoyment, interest and concentra t ion. Sleep and appetite are 
usual ly disturbed and self-esteem and confidence are decreased. 

consider: fee ling depressed P03 

P82 Post-traumatic stress disorder* 
incl: persistent adjustment disorder 
criteria: a stressful event fo llowed by a major state of distress and disturbance, with a delayed or protracted reaction, 

flashbacks, nightmares, emotional blunting, and anhedonia interfering with social functioning and performance, 
and including depressed mood, anxiety, worry, and feeling unab le to cope, persistent over time 

consider: acute stress reaction P02, feeling anxious P01, feeling depressed P03 

/CD-10: F43. 1 

* A mental disorder is a clin ically significant psychological syndrome or pattern, wi th or without an association with stressors (such as disability, increased risk, or an 
important loss), which cannot be considered an expected response to a particular event, but rather a manifestation of a behaviora l, psychological or biologica! 
dysfunction . 

Figuur De oude (boven) en nieuwe (onder) structuur voor het coderen van deelcontacten binnen een zorgepisode 
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ICHPPC-2-'definities' als waren het dia
gnostische criteria voor een ziekte. De for
mulering van een aantal criteria in de 
ICHPPC-2-Defined gaf daar ook wel aan
leiding toe, omdat bij een aantal rubrieken 
eigenlijk de regels voor het opstellen van 
exclusiecriteria werden gevolgd. Exclu
siecriteria zijn bedoeld om de huisarts te 
helpen de diagnose te stellen aan de hand 
van diagnostische criteria. 

Daarom is er bij de voorbereiding van 
de inclusiecriteria voor de JCPC-2 streng 
op toegezien dat deze het gebruik van de 
ICPC-2 als classificatie bevorderen en dat 
de gebruiker snel duidelijk is dat er geen 
sprake is van diagnostische criteria. 11 

Door naast de criteria voor het coderen 
ook de conversiestructuur met de ICD-10, 
de exclusies en overwegingen(' consider ') 
van andere ICPC-rubrieken op te nemen 
(tabel 4-6) , is toch de weg geopend naar 
een elektronische ICPC-2 die de huisarts 
bij het documenteren van de diagnostiek 
ondersteunt. 12 

In een moderne elektronische patiën
tenkaart is het gestandaardiseerd vastleg
gen van de aan- of afwezigheid van symp
tomen en klachten met een hoge positieve 
dan wel negatieve voorspellende waarde 
voor een bepaalde aandoening essentieel. 
Op basis van de inmiddels beschikbare 
epidemiologische gegevens kan de Neder
landse versie van de ICPC-2-criteria ( des
gewenst) worden vergezeld van lijstjes 
symptomen en klachten die tijdens het 
contact op aan- respectievelijk afwezig
heid dienen te worden onderzocht en met 
de betreffende ICPC-2-codes worden 
vastgelegd. 

Nieuwe structuur voor het 
beschrijven van deelcontacten 
De TCPC-2 gaat uit van een nieuwe struc
tuur voor het beschrijven van deelcontac
ten binnen een zorgepisode. De figuur 
geeft het verschil aan tussen de elementen 
die voor ieder deelcontact binnen een 
zorgepisode dienen te worden gecodeerd 
met de ICPC-1 en met de ICPC-2 .10, 11 De 
WONCA-classificatiecommissie vindt 
dat in de documentatie van zorgepisoden 
in de huisartspraktijk niet slechts de dia
gnose moet worden gecodeerd, maar ook 
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de symptomen en klachten van patiënten 
in de vorm van contactredenen en zoals zij 
worden vastgesteld bij anamnese en on
derzoek. Daarnaast is het belangrijk de 
contactredenen van patiënten in de vorm 
van een verzoek om een bepaalde inter
ventie expliciet te registreren. In een elek
tronische patiëntenkaart kunnen alleen al 
om juridische redenen dergelijke gege
vens niet ontbreken, maar de klinisch
huisartsgeneeskundige redenen voor de 
nieuwe ( codeer)structuur van deelcontac
ten is van meer belang. 

Bij de introductie van de ICPC-1 werd 
wel verwacht dat de contactredenen van 
patiënten veel variatie in het handelen van 
de huisarts binnen zorgepisoden met de
ze lfde diagnostische titel zouden verkla
ren, maar zekerheid bestond daar niet 
over. Inmiddels staat vast dat zowel symp
tomen en klachten als verzoeken om een 
interventie een eigen plaats in de patiënt
gebonden documentatie hebben, opdat het 
verloop van zorgepisoden optimaal wordt 
gedocumenteerd. Dat geldt ook voor het 
onderscheid tussen interventies die tijdens 
het contact (feitelijk) worden verricht en 
interventies die na het contact op verzoek 
van de huisarts plaatsvinden, maar waar
van uiteraard niet zeker is dat zij ook 
plaatsvinden. Niet alle recepten worden 
opgehaald of gebruikt en niet alle verwij
zingen en verzoeken om aanvullend on
derzoek vinden plaats op de wijze zoals de 
huisai1s dat tijdens het betreffende contact 
voor ogen stond. 

Conversie naar de ICD-10 
De ICPC-2 is geconverteerd naar de tiende 
editie van de International Statistica! Clas
sification of Diseases and Related Health 
Problems (ICD-10). Zoals al eerder ge
steld, is de ICPC in de eerste plaats de or
deningsmethode waarmee het domein van 
de internationale huisai1sgeneeskunde 
wordt gekarakteriseerd. 13 De specificiteit 
van de diagnostische rubrieken schiet ech
ter vaak tekort bij de documentatie voor 
individuele patiënten. Daarom is besloten 
de benodigde diagnostische specificiteit te 
ontlenen aan de ICD-10. 13•14 Overigens is 
de verwachting dat de Nederlandse 
ICD-10, waarvan de alfabetische index 

naar verwachting dit jaar klaar zal zijn, 
niet in de huidige vorm in de elektronische 
ziekenhuis- respectievelijk specialisten
dossiers zal worden ingevoerd, maar in de 
vorm van de aanzienlijk specifiekere 
ICD-10-CM (Clinical Modification) zoals 
indertijd ook de ICD-9-CM ook in Neder
land als standaard is ingevoerd. 15 Deze 
'clinical modification' wordt op dit mo
ment in de Verenigde Staten vervaardigd. 
Iets dergelijks geldt voor de ICIDH-2 (In
ternational Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps) die op dit mo
ment evenmin in definitieve vorm be
schikbaar is maar waannee op tennijn een 
voor huisartsen en andere hulpverleners in 
de eerste lijn belangrijk kader wordt gebo
den waarmee de consequenties van ziek
ten voor de patiënt beter beschreven kun
nen worden. 16• 17 

Het NHG-AMC-project 

In het NHG-AMC-project zullen stapsge
wijs producten beschikbaar komen waar
mee de Nederlandse huisarts in de komen
de jaren met de nieuwe elektronische epi
sodegerichte patiëntenkaart kan werken. 
De ervaringen met de ICPC-1 hebben ons 
geleerd dat de onderliggende basisstruc
tuur helder dient te zijn om latere verfij
ningen en ' updates' min of meer pro
bleemloos aan te kunnen brengen. 

Voor het routinegebruik van elektroni
sche patiëntendossiers door huisartsen zal 
een zoekalgoritme ontwikkeld worden 
waarmee bij het toekennen van een ICP
C-2-code aan een zorgepisode ook de rele
vante ICD-10-diagnose wordt gekozen. Er 
wordt in eerste instantie uitgegaan van een 
strikte ICPC-2/ICD-l O conversiestruc
tuur zoals deze op dit moment deels vast
ligt, en deels nog ontwikkeld wordt. Daar
aan kunnen in een later stadium verfijnin
gen gekoppeld worden zoals deze voort
komen uit de ICD-10-CM en de ICIDH-2; 
voor de laatste zal een conversiestructuur 
worden ontwikkeld. De alfabetische zoek
mogelijkheden en de ruimte voor steeds 
specifiekere beschrijvingen van de zorge
pisoden van de patiënt kunnen zo stap 
voor stap ingevoerd worden. 

Het is de bedoeling het zoekalgoritme 
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in de verschillende HISsen in te bouwen 
en bij ti en gebruikers gedurende drie tot 
zes maanden te testen door de resultaten 
van zoekacties automatisch te registreren. 
Op grond van de testresultaten zal het 
zoekalgoritme worden aangepast. Door de 
gebruikers en leveranciers van de HISsen 
in een vroeg stadium bij het project te be
trekken, is een hoge mate van kwaliteit en 
acceptatie gewaarborgd. 

De nieuwe structuur van de deelcontac
ten binnen een zorgepisode verlangt dat de 
zoekalgoritmen per te coderen veld gedif
ferenti eerd worden, zodat de Nederlandse 
huisarts snel en betrouwbaar de ziektege
schiedenis van zijn patiënten kan docu
menteren. Uiteraard kunnen huisartsen 
besluiten alleen de zorgepisode te code
ren, maar de verwachting is dat in de volle
dige elektronische patiëntenkaart geen 
van de elementen in de figuur gemist kan 
worden. 

Bovenstaande ontwikkelingen (nog 
niet gereed zijn van de alfabetische index 
van ICD-10, verdere ontwikkeling van de 
ICD-10-CM en de koppeling tussen 
ICPC-2 en ICD- l 0, bouwen en testen van 
het zoekalgoritme) maken dat de ICPC-2 
in volle omvang in 2003 voor alle huisart
sen beschikbaar zal zijn. 

Besluit 

Uiteindelijk doel van het project is een ge
bruiksvriendelijk systeem van hoge kwa-

liteit voor het coderen van alle facetten 
van het huisartsgeneeskundig contact, dat 
aangepast kan worden aan de wensen van 
de individuele gebruiker, van medicus 
practicus tot huisarts-onderzoeker. Naast 
de inspanningen van NHG en AMC is de 
hulp van gebruikers en RIS-leveranciers 
onontbeerlijk. Met inspanning van alle be
trokkenen is de verwachting dat uiterlijk l 
januari 2003 alle Nederlandse huisartsen 
met de ICPC-2 zullen kunnen werken. 
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