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ICPC-1
In 1987 is de ICPC-1 door de WONCA International Classification Committee (WICC) gepubliceerd.
Nederland liep voorop met het implementeren van de ICPC in de Huisarts Informatiesystemen. Al in
1988 is het ICPC thesaurusproject van start gegaan. In 1992 verscheen het eerste ICPC boekje met
Nederlandse subtitels.

ICPC-2
In 1998 is een volgende versie van de ICPC gepubliceerd, namelijk de ICPC-2. De ICPC-2 heeft een
officiële koppeling met de International Classification of Diseases versie 10 (ICD-10).

Waarom Nederland met ICPC-1 blijft werken?
Het NHG heeft na introductie in 1988 van de ICPC in Nederland gekozen voor het creëren van een
nationale subtitellaag (1992). Daarmee zijn bepaalde knelpunten reeds opgelost, die men in ICPC-2
(1998) heeft opgelost met nieuwe hoofdtitels. Bijvoorbeeld Diabetes mellitus type 1 of type 2
•
•

In ICPC-1 subtitel T90.01 type 1 en T90.02 type 2.
In ICPC-2 T89 type 1 en T90 type 2.

Wat zou migratie naar ICPC-2 met zich meebrengen?
In Nederland zal de huidige ICPC-1 niet door ICPC-2 worden vervangen. De voordelen van de
introductie van ICPC-2 zijn voor Nederland zeer klein ten opzichte van de inspanningen en nadelen
van een migratie. Het risico op informatieverlies en historische incongruentie is aanzienlijk.
Er zijn 71 betekenisvolle veranderingen tussen ICPC-1 en ICPC-2. Er zijn 16 nieuwe hoofdtitels en er
zijn (soms) totaal andere betekenissen aan bestaande titels (n=55) gegeven.
De overgang van ICPC-1 naar ICPC-2 zou betekenen:
•
•
•
•

dat er veel klassen verplaatst en gesplitst moet worden.
dat de zoekthesaurus volledig herzien moet worden voor de toewijzing naar de verschillende
codes
dat de nieuwe zoekthesaurus geïmplementeerd moet worden in de HIS’sen.
dat de huisarts bij sommige betekenisveranderingen zijn oordeel moet geven.

Enkele voorbeelden:
•

A92 Toxoplasmose komt te vervallen, patiënten die nu deze code hebben, krijgen de
bestaande code A78 Andere infectieziekten. De vrijgevallen A92 krijgt een nieuwe betekenis
namelijk Allergie/allergische reactie. De personen die in ICPC-1 A12 Allergie/allergische
reactie als label hebben gekregen dienen naar A92 verplaatst te worden. Dit kan nog wel
(semi)automatisch ondersteund worden. Het moet wel zorgvuldig en in de juiste volgorde
gebeuren.

•

•

Erger is als de grenzen van een klasse veranderen, dan moet de huisarts zijn medisch oordeel
geven over de verandering, bijvoorbeeld: L71 Neoplasma bewegingsapparaat verandert in
Maligne neoplasma bewegingsapparaat.
Dit nog eens gecombineerd met het feit dat L97 Chronisch inwendig knietrauma verandert in
betekenis, namelijk in Neoplasma bewegingsapparaat, waarbij de groep die eerst Chronisch
inwendig knietrauma had ge(her)codeerd moeten worden in L99 Andere ziekten
bewegingsapparaat.

Wetenschappelijk onderzoek
Het argument van de onderzoekers dat het NHG de vergelijkbaarheid met internationale
onderzoeken frustreert, is relatief. Voor de meest voorkomende ziekten en aandoeningen kunnen
ICPC-2 codes in Nederland in de ICPC-1 subcode laag gevonden worden.

