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Verantwoording zorggebruik per aandoening 

Definitie van aandoeningen 

Op de website wordt extra aandacht besteed aan 6 aandoeningen: diabetes mellitus, depressie, 

artrose, rugpijn en hart- en vaatziekten.  

Voor de definitie van de aandoeningen gebruiken wij ICPC-codes (International Classification of 

Primary Care-1). Onderstaande tabel geeft weer welke ICPC-codes (uit de ICPC-1-lijst) zijn 

gebruikt voor het definiëren van patiënten met de aandoening en contacten en medicatie voor de 

aandoening.  

Wij definiëren de 6 geselecteerde aandoeningen als volgt:  

Tabel 1. Definitie van de 6 geselecteerde aandoeningen 

Aandoening ICPC-code Omschrijving ICPC-codes 

Artrose L84, L89, L90 en L91 Artrose/spondylose wervelkolom, coxartrose, gonartrose en 
andere artrose/verwante aandoening 

COPD R91 en R95 Chronische bronchitis/bronchiëctasieën, emfyseem/COPD 
Depressie1 P76 Depressie 
Diabetes T90 Diabetes mellitus 
Hart- en vaatziekten K74, K75, K76, K89, 

K90, K92 en K99 
Angina pectoris, acuut myocardinfarct, andere/chronische 
ischemische hartziekte, passagère cerebrale ischemie/TIA, 
cerebrovasculair accident (CVA), andere ziekte perifere 
arteriën, andere ziekte hartvaatstelsel 

Rugpijn L02, L03 en L86 Symptomen of klachten rug, lage rugpijn zonder uitstraling en 
lage rugpijn met uitstraling 

1In de registratie van eerstelijnspsychologen is depressie gedefinieerd als de hoofddiagnose 

“stemmingsstoornis” op as 1 van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e editie   

Incidentie en prevalentie van aandoeningen 

De methode van berekening van de incidentie en prevalentie staat elders op de website uitgebreid 

beschreven. Incidentie en prevalentie zijn berekend van bovenstaande clusters van ICPC-codes.  

Type zorgverleners en aandoeningen 

Op de website geven we per aandoening het zorgverbruik bij verschillende type zorgverleners 

weer. Dit doen we alleen als er een voldoende aantal patiënten met de aandoening bij de 

betreffende zorgverlener is om over te rapporteren.  

Huisarts, huisartsenpost en apotheek  

Voor het rapporteren van zorggebruik van patiënten met 1 van de 6 aandoeningen bij de 

huisartsenpost en bij de apotheek hebben we patiënten geselecteerd op basis van het voorkomen 

van de aandoening bij de huisarts. We hebben dus gebruik gemaakt van de koppeling tussen 

huisarts-huisartsenpost en huisarts-apotheek. Voor zorggebruik op de huisartsenpost zijn alle 

patiënten geselecteerd met 1 van de 6 aandoeningen waarvan we na konden gaan of deze wel of 

geen contact had gehad met de huisartsenpost. Voor zorggebruik bij de apotheek zijn alle 

patiënten geselecteerd die gekoppeld konden worden aan een patiënt in de apotheek. Hieronder 

vindt u de aantallen patiënten in 2012 waarover gerapporteerd wordt:  

  

http://www.nivel.nl/NZR/symptomen-en-aandoeningen
http://www.nivel.nl/NZR/huisarts-huisartsenpost
http://www.nivel.nl/NZR/huisarts-apotheek
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Tabel 2. Aantallen patiënten per aandoening bij de huisarts, huisartsenpost en apotheek waarover 
gerapporteerd wordt  

Aandoening Huisarts1 Huisartsenpost Apotheek 

Artrose 44.607 18.821 8.531 
COPD 25.732 9.347 4.883 
Depressie 25.760 10.456 4.578 
Diabetes 50.181 20.848 9.445 
Hart- en vaatziekten 57.745 32.517 11.909 
Rugpijn 73.582 24.206 13.284 
1Dit betreft het aantal unieke patiënten, niet al deze patiënten stonden het gehele jaar ingeschreven bij hun 

huisarts. Hier is in de analyses rekening mee gehouden.  

Eerstelijnspsychologen 

We rapporteren over depressie-behandelingen  bij de eerstelijnspsycholoog. Hieronder is het aantal 

behandelingen voor depressie weergegeven waarover gerapporteerd wordt. Het aantal cliënten ligt 

iets lager dan het aantal behandelingen, omdat het een enkele keer voorkomt dat een cliënt meer 

dan 1 behandeling volgt in 1 jaar. We rapporteren over aantallen cliënten met een afgesloten 

behandeling.  

Tabel 3. Aantallen depressiebehandelingen bij de eerstelijnspsycholoog waarover gerapporteerd wordt 

Jaar Aantal behandelingen voor  
stemmingsstoornissen (depressie) 

Aantal eerstelijnspsychologen 

2009 10.735 650 
2010 10.860 613 

2011 12.413 583 
2012 13.942 543 

 

Voor depressie rapporteren wij ook over prescripties die cliënten met depressie bij de 

eerstelijnspsycholoog voorgeschreven krijgen door de huisarts. Deze cijfers zijn gebaseerd op de 

koppeling van gegevens tussen huisarts en eerstelijnspsycholoog. We konden 314 patiënten 

koppelen uit 82 huisartspraktijken en van 100 eerstelijnspsychologen.  

Paramedici  

Zorggebruik bij paramedici wordt weergegeven voor onderstaande aandoeningen en voor de 

onderstaande aantallen patiënten. Voor het rapporteren van zorggebruik van patiënten met 1 van 

de 6 aandoeningen bij paramedici, worden alle patiënten meegenomen die minimaal één 

behandelcontact hebben gehad. 

Tabel 4. Aantallen patiënten per aandoening bij de diëtist, de fysiotherapeut en de oefentherapeut, waarover 
gerapporteerd wordt 

Type paramedicus Aandoening 2008 2009 2010 2011 2012 

Diëtist Diabetes 949 1.229 1.226 1.423 1.339 
Fysiotherapeut Artrose 372 357 233 228 178 
Fysiotherapeut Rugpijn 3.442 3.590 2.641 2.200 2.131 
Fysiotherapeut Hart- en vaatziekten 243 265 187 153 143 
Oefentherapeut C/M Artrose 131 148 157 155 106 
Oefentherapeut C/M Rugpijn 1.685 1.653 1.668 1.532 1.179 

 

Bijkomende aandoeningen 

Voor elk van de 6 aandoeningen geven wij weer wat de 3 meest voorkomende chronische 

aandoeningen uit een selectie van 10 chronische aandoeningen zijn. Ook laten wij voor patiënten 

met 1 van de 6 aandoeningen en 1 of meer chronische aandoeningen het zorggebruik bij de 

huisarts, de huisartsenpost en de apotheek zien. De tabel hieronder geeft de 10 geselecteerde 

chronische aandoeningen en hun ICPC-codes zien. Deze selectie is gebaseerd op de lijst van 30 

chronische ziekten van het Nationaal Kompas. We hebben uit deze lijst besloten de 10 meest 

http://www.nivel.nl/NZR/huisarts-eerstelijnspsycholoog
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/selectie-van-chronische-ziekten/
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voorkomende te selecteren, met behoud van de clustering van ICPC-codes zoals we die hanteren 

voor onze 6 aandoeningen. 

Tabel 5. Tien geselecteerde chronische aandoeningen 

Chronische 
aandoening 

ICPC-codes 

Angststoornissen P74, P79 
Artrose L84, L89, L90, L91 
COPD R91, R95 
Depressie P76 
Diabetes Mellitus T90 
Hart- en vaatziekten K74, K75, K76, K89, K90, K92, K99 
Hartfalen K77 
Kanker A79, B72, B73, B74, D74, D75, D76, D77, N74, R84, R85, S77, T71, U75, U76, U77, 

W72, X75, X76, X77, Y77, Y78 
Osteoporose L95 

Reumatoïde artritis L88 

 
 

Gebruik van meetwaarden bij contacten van diabetespatiënten met de huisartsenpraktijk 
 
Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 kan integraal bekostigd worden. Dit houdt in dat 
huisartsen voor diabeteszorg een standaardbedrag per patiënt vergoed krijgen. Hierdoor mogen 

huisartsen niet meer alle losse contacten voor diabetes declareren, wat resulteert in minder 
geregistreerde contacten met betrekking tot de diabeteszorg en een onderregistratie van het 
zorggebruik van diabetespatiënten. 
 
Dit heeft gevolg voor: 
• Het totaal aantal contacten voor diabetespatiënten 
• Het aantal diabetesgerelateerde contacten voor diabetespatiënten 

 
Wij hebben geprobeerd om het aantal contacten voor diabetes zo goed mogelijk bij te schatten 
door aan diabetes gerelateerde diagnostische metingen of laboratoriumbepalingen mee te tellen als 
een diabetesgerelateerd contact. Wij tellen alleen diagnostische of laboratoriumbepalingen mee 
waarvan het aannemelijk is dat deze in de huisartsenpraktijk zijn uitgevoerd.  
 

Meer informatie 
Meer informatie over berekening van cijfers voor aandoeningen is op aanvraag beschikbaar.  
 


