NHG-tabel Diagnostische bepalingen
Nieuwe en gewijzigde bepalingen in versie 29 – juli 2018
In versie 29 zijn 19 nieuwe bepalingen opgenomen, 24 bepalingen gewijzigd en 1 vervallen.
Op de volgende pagina’s vindt u de details over deze wijzigingen.
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Nieuwe bepalingen
Diabetische retinopathie
Er is een viertal nieuwe bepalingen aangemaakt om de nieuwe indeling te ondersteunen van de
richtlijn Diabetische Retinopathie 2017 van de Nederlandse Internisten Vereniging in samenwerking
met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Optometristen Vereniging Nederland en het
Nederlands Huisartsen Genootschap.
NB.: de ‘oude’ bepalingen (met de indeling van de vorige richtlijn) zijn ook nog aanwezig, en hebben
de toevoeging ‘2006’ in de omschrijving gekregen. Zie wijzigingen.

Id

Memocode

Omschrijving (max. 40 tekens)

Korte Oms.

Antwoordkeuzes

3923

DMR7 FA LI

diabetische retinopathie Li-oog
(2017)

retin17Li

3924

DMR7 FA RE

retin17Re

3925

DMMA FA LI

diabetische retinopathie Re-oog
(2017)
diabetische maculopathie Li-oog

R0: geen zichtbare
retinopathie, R1: milde
achtergrondretinopathie,
R2: pre-proliferatieve
retinopathie, R3:
proliferatieve retinopathie,
niet te bepalen
Idem

3926

DMMA FA RE

diabetische maculopathie Re-oog

maculopRe

maculopLi

M0: geen zichtbare
maculopathie, M1:
maculopathie
idem

Nierschade, CVRM
De nieuwe NHG Standaard Chronische nierschade kent een nieuwe indeling in stadia van nierfunctie
en albuminurie. Hiervoor zijn bepalingen aangemaakt. Ook zijn er termen veranderd, waardoor de
omschrijving van een aantal bepalingen is aangepast (zie wijzigingen).

3928

ALBM UQ

stadium albuminurie (Stndrd
nierschade)

albumurie

3934

RCNS UN FB

risicocat. door nierschade (Stndrd
2018)

risCaNS

3935

NIEF UN

stadium nierfunctie (Stndrd
nierschade)

stadNierF

3920

ZOBE AQ

zoutinname is voldoende beperkt

zoutBeprk

3936

GSTA AQ

reden geen statinegebruik

rdGeenSta

A1: normaal, A2: matig
verhoogd, A3: ernstig
verhoogd
geen CNS, mild verhoogd,
matig verhoogd, sterk
verhoogd,
G1: normaal of hoog, G2:
mild afgenomen, G3a:
mild tot matig afgenomen,
G3b: matig tot ernstig
afgenomen, G4: ernstig
afgenomen, G5: nierfalen
ja, nee, onduidelijk
op verzoek patiënt,
gedeelde besluitvorming
(persoonsgerichte zorg),
ernstige andere
ziekte/beperkte
levensverwachting,
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contra-indicatie,
bijwerkingen ,
overig/onbekend
3937

LDSW BQ

LDL-cholesterol streefwaarde

LDLStreef

Overige nieuwe bepalingen
3921

HFLI HA LI

hoge Fletcher index
1000/2000/4000 Links
hoge Fletcher index
1000/2000/4000Rechts
deelname Gecomb.Leefstijl Interv.
(GLI)
Functional Ambulation Category
(FAC)

hogFletLi

3922

HFLI HA RE

3927

GLI A

3929

FAC AO

3930

CAIA AQ

antCalc

GEBI DT

aantal eenheden calciuminname
per dag
problemen met gebit

3931

gebitProb

Nee/ja/onduidelijk

3932

SPRK DN

spraakproblemen / dysartrie

spraakPrb

Nee/ja/onduidelijk

3933

EETL DQ

verminderde eetlust

vermEetls

Nee/ja/onduidelijk

3938

RINI RQ

rinitis klachten

rinitisKl

Ja/nee/onduidelijk

hogFletRe
GLI

Ja/nee

FAC

0: niet of niet functioneel
1: afhankelijk (niveau 2)
2: afhankelijk (niveau 1)
3: supervisie
4: onafhankelijk, beperkt
5: onafhankelijk, onbeperkt

Toelichting








De hoge Fletcher index is een variant op de gewone Fletcher index, waarbij bij een hogere
frequentie gemeten wordt.
De gecombineerde leefstijl interventie (GLI) is een combinatie van advies en begeleiding bij
voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering die gericht is op het
verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie wordt in de vorm van een
programma aangeboden (hetzij individueel, hetzij in een groep).
De Functional Ambulation Category is een indeling naar mobiliteit van de patiënt.
Aantal eenheden calciuminname per dag is relevant in het kader van osteoporose en
fractuurpreventie.
Problemen met gebit, spraakproblemen en verminderde eetlust zijn toegevoegd vanuit de
registratie van ouderenzorg, maar zijn in feite ook voor niet-ouderen te gebruiken.
Rinitis klachten zijn toegevoegd vanuit de registratie van de zorg bij Astma/COPD.
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Gewijzigde bepalingen
Albumine
De term micro-albumine wordt in de nieuwe NHG Standaard Chronische Nierschade niet meer
gehanteerd. De omschrijvingen van een viertal albumine bepalingen is hier op aangepast. De
afkorting ‘ACR’ is toegevoegd, zodat hier gemakkelijk op kan worden gezocht.

38
39
40
42

ALB U
ALB UE MT
ALBK U MI
ALBK UE MI

albumine urine portie
albumine urine 24u
albumine/creatinine ratio urine (ACR)
albumine/creatinine ratio urine 24u

album ur
album u24
albumin/c
alb/c u24

Tevens is een bepaling vervallen:

2194

ALBU UQ

(micro)albuminurie (comorbiditeit)

Er is nu een nieuwe bepaling voor albuminurie gekomen, met een indeling conform de NHG
Standaard (ALBM UQ).

Diabetische retinopathie
Ook hier is een nieuwe richtlijn beschikbaar (zie nieuwe bepalingen). De twee bepalingen met een
indeling volgens de oude richtlijn uit 2006 hebben nu de toevoeging ‘2006’ gekregen om ze te
kunnen onderscheiden van de nieuwe. Deze oude bepalingen zijn vooralsnog nog wel aanwezig
gebleven, zodat functie-laboratoria / oogartsen nog enige tijd kunnen kiezen of de oude dan wel de
nieuwe bepalingen worden gebruikt.

1652
1653
2717

DMRP FA LI
DMRP FA RE
FSFU FZ

diabetische retinopathie Li-oog (2006)
diabetische retinopathie Re-oog (2006)
advies follow-up fundusscreening DM2

retinopLi
retinopRe
advFUfund

De bepaling ‘advies follow-up fundusscreening DM2’ heeft er twee antwoordmogelijkheden bij
gekregen, conform de nieuwe richtlijn. (3 jaar (reguliere controle) en Binnen 6 maanden bij oogarts).
NB.: de volgorde van het antwoordlijstje is hierdoor veranderd. Deze twee antwoordmogelijkheden
zijn niet aan het einde van het lijstje toegevoegd, maar op de plaats waar de gebruiker ze verwacht.
-

3 jaar (reguliere controle)
2 jaar (reguliere controle)
1 jaar (reguliere controle)
binnen 6 maanden bij oogarts
binnen 3 maanden bij oogarts
binnen 1 maand bij oogarts
binnen 1 week bij oogarts
binnen 1 dag bij oogarts
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Overige wijzigingen

347

FT3 B

vrij trijodothyronine (FT3)

Fout in omschrijving hersteld

348

FT4 B

vrij thyroxine (FT4)

FT4 toegevoegd aan omschrijving

508

INR B

international normalised ratio (PT-INR)

555

LI B ST

lithium (Priadel, Litarex)

965

Q193 B

as. pinus radiata (monterey den) t213

1824

ASZP RZ

zelfcontrole en -behandeling (astma)

1920

GFR B

glomerulaire filtratie ratio (GFR)

Veldtype op NM gezet, decimalen
op 1
Veldtype op NM, eenheid mmol/l, 2
decimalen
Fout in omschrijving hersteld,
monterey den toegevoegd
Type JA veranderd in EK (ja/nee)
Toelichting aangepast
Aanvullende toelichting

3590

OSTT LQ

Aanvullende toelichting

3592

OSBM LQ

3660

ORHY AA

therapietrouw medicatie
(osteop/fracpre)
bijwerkingen medicatie
(osteop/fracprev)
orthostatische hypotensie (klacht)

3819

INR B PO

int. normalised ratio (PT-INR) POC-test

3882

IZP AZ

individueel zorgplan (IZP) aanwezig

Veldtype op NM gezet, decimalen
op 1
Type JA veranderd in EK (ja/nee)

3893

BEMC AZ

3268

MOTP YS MP

Antwoord mogelijkheden met één
uitgebreid, onderaan de lijst.
Omschrijving aangepast (A+B) erbij

3269

MOTN YS MP

3270

MOTI YS MP

BEM categorie (beord.eigen beheer
med.)
sperma perc.progressief
bewegend(PR,A+B)
sperma perc.niet-progres.bewegend
(NP,C)
sperma percentage immotiel (IM,D)

1978

TOBD B SI

tobramycine dal

Korte omschrijving gecorrigeerd

Aanvullende toelichting
Type JA veranderd in EK (ja/nee)

Idem (C)
Idem (D)

Type JA naar type EK
Bij drie bepalingen is dit gebeurd. De reden hiervoor is dat het type JA overeenkomt met een
‘checkbox’ op het scherm. Hierin is wel aan te geven dat iets is gebeurd (‘aanvinken’), maar er is niet
aan te geven dat iets niet of niet meer gebeurt. Bij een EK-veld, met keuze uit Ja en Nee kan de
gebruiker wel Nee als antwoord kiezen. Dat is van toepassing indien de waarde van de bepaling in de
tijd kan veranderen. Bijvoorbeeld kan orthostatische hypotensie weer over gaan, waardoor het op
een later moment nodig is om deze bepaling op Nee te zetten. Bij een veldtype EK met keuze uit Ja
en Nee is dat weer mogelijk.
Conversie: daar waar de huidige bepaling aangevinkt is, kan worden geconverteerd naar het
antwoord ‘Ja’. Maar het is niet mogelijk om te converteren naar ‘Nee’.
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