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Hoe registreer je specifieke medische problemen adequaat in het medisch dossier? Om 

te zorgen voor een eenduidige, landelijke registratie heeft het NHG voor een aantal 

NHG-Standaarden en specifieke medische problemen registratieadviezen opgesteld.   

Meting 

Leg de metingen die u doet tijdens het consult 

vast als diagnostische bepaling. Op die manier 

kunt u het beloop in de tijd goed vervolgen.  

Gebruik hiervoor de diagnostische bepalingen: 

 ʠ 560 Lengte patiënt 

 ʠ 357 Gewicht patiënt 

 ʠ 1272 Quetelet-index (BMI) patiënt 

ICPC en contra-indicatie 

Gebruik bij een BMI 25-29,9 de ICPC-code T83 

Overgewicht. 

Als er sprake is van een BMI van 30 of hoger 

maakt u gebruik van de ICPC-code T82 Obesitas.  

Beschrijf tekstueel in de episodenaam zo goed 

mogelijk de daadwerkelijke situatie. Bij een BMI 

≥ 40 is er sprake van morbide obesitas.  

De episode T82 Obesitas en de behandeling die 

de patiënt daarvoor heeft ondergaan zijn van 

blijvend belang voor de gezondheidstoestand 

van de patiënt en moeten blijvend in beeld blij-

ven, ook als het gewicht genormaliseerd is. Geef 

de episode T82 Obesitas daarom een attentie-

waarde. Het HIS ondersteunt u hierbij.  

Bij het invoeren van ICPC-code T82 Obesitas 

vraagt het HIS ook of u de contra-indicatie Mor-

bide obesitas wilt vastleggen. Morbide obesitas 

beïnvloedt de farmacokinetiek, door een toege-

nomen vetmassa, een verhoogd hartminuutvo-

lume en een sterke doorbloeding van de lever 

en de nieren. Daarom is het van belang dat er 

medicatiebewaking plaatsvindt bij deze pati-

enten. De contra-indicatie Morbide obesitas is 

alleen van toepassing op mensen met een BMI 

groter of gelijk aan 40.  

Het NHG beheert de Tabel 27 ICPC en contra-in-

dicatie aarden waarin is aangegeven welke 

ICPC-gecodeerde episodes aanleiding geven om 

(extra) op de medicatiebewaking te letten zodat 

uw HIS deze functionaliteit kan aanbieden. 

Tabel 1. Samenvatting registratieadvies bij overgewicht en obesitas

Probleem BMI ICPC-code Attentiewaarde Contra-indicatie

Overgewicht BMI 25-29,9 T83 Overgewicht Nee -

Obesitas BMI 30-39,9 T82 Obesitas Ja -

Morbide obesitas BMI ≥ 40 T82 Obesitas Ja 3156 Morbide obesitas



Bariatrische chirurgie 

Beschrijf de bariatrische chirurgie in de episode-

naam van de relevante episode, bijvoorbeeld: T82 

Morbide obesitas waarvoor gastric sleeve (2020).  

Leg daarnaast de operatie rechtstreeks in het dos-

sierdeel Behandelingen vast als uw HIS over deze 

functionaliteit beschikt. Behandelingen uit het 

verleden kunnen immers van belang zijn bij het 

beoordelen van de huidige gezondheidstoestand 

van een patiënt.  

Sommige behandelingen hebben consequenties 

voor de medicatiebewaking. Dit geldt ook voor 

bariatrische chirurgie. Het NHG beheert, naast de 

koppeltabel tussen ICPC-codes en contra-indica-

ties, ook nog een koppeltabel met contra-indica-

ties die aan behandelingen gekoppeld zijn. Uw HIS 

vraagt bij het invoeren van die behandelingen om 

de bijbehorende contra-indicatie vast te leggen. 

(NHG-Tabel 64 – Behandelingen en contra-indi-

catie aarden). De contra-indicatie Bariatrische 

chirurgie blijft levenslang gelden. Wanneer bij het 

voorschrijven een geneesmiddel wordt gekozen, 

wat een patiënt met deze contra-indicatie beter 

niet kan krijgen, zal de medicatiebewaking dit 

signaleren.  

Indien uw HIS geen specifiek dossierdeel Behan-

delingen heeft, legt u de contra-indicatie 1355 Bari-

atrische chirurgie handmatig vast in het betreffen-

de dossierdeel.

Tabel 2. Behandelingen bariatrische chirurgie en 

contra-indicatie 

Behandeling Contra-indicatie 

1382 36.05 partiële maagre-
sectie met distale anasto-

mose naar jejunum 

1355 Bariatrische chirurgie 

1369 36.06 overige partiële 
maagresectie 

1355 Bariatrische chirurgie 

1469 36.07 totale maagre-
sectie 

1355 Bariatrische chirurgie 

1451 36.08 laparoscopische 
maagverkleining 

1355 Bariatrische chirurgie 


