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code afkorting omschrijving
toelichting
Algemeen
2206 DMHB TZ
hoofdbehandelaar diabetes
eenmalig registreren en wijzigingen bijhouden
Lichamelijk onderzoek
1272 QUET AO
Quetelet-index (BMI) patiënt
jaarlijks gewicht bepalen, lengte zonodig
1744 RRSY KA
systolische bloeddruk
driemaandelijks, alternatief is thuismeting registreren
2055 RRSY KA MH systolische bloeddruk (thuismeting)
driemaandelijks, alternatief voor praktijkmeting
Laboratorium
2816 HBAC B
HbA1c (glycohemoglobine) IFCC (nieuw) jaarlijks bepalen, ingevoerd per 1-4-10
368 GLHB B
glycohemoglobine (HbA1c) DCCT (oud)
jaarlijks bepalen, vervalt per 1-4-11
192 CHOL B MT cholesterol totaal
jaarlijks bepalen
446 HDL B
HDL-cholesterol
jaarlijks bepalen
542 LDL B
LDL-cholesterol
jaarlijks bepalen
38
ALB U
albumine (micro-) urine portie
jaarlijks bepalen, een van de twee methoden kiezen
40
ALBK U MI albumine (micro-) / kreatinine ratio urine
1377 TRIG B
triglyceriden
jaarlijks bepalen
1919 KREM O FB kreatinineklaring MDRD formule (GFR)
1918 KREA O FB kreatinineklaring vlgns Cockcroft
jaarlijks bepalen, een van de drie methoden kiezen
524 KREA O MK kreatinineklaring
Voetonderzoek
1697 INSP LV LI
inspectie linkervoet (diabetes)
jaarlijks registreren
1698 INSP LV RE inspectie rechtervoet (diabetes)
jaarlijks registreren
1641 DBLO LV LI doorbloeding linkervoet
jaarlijks registreren
1642 DBLO LV RE doorbloeding rechtervoet
jaarlijks registreren
1710 MOFV NS LI monofilamentenonderzoek linkervoet
jaarlijks registreren
1711 MOFV NS RE monofilamentenonderzoek rechtervoet jaarlijks registreren
Oogonderzoek
2129 FUFO FA
fundusfoto
hier per 2 jaar de uitslag van de fundusfoto registreren
1652 DMRP FA LI diabetische retinopathie linkeroog
per 2 jaar de conclusie van de fundusfoto registreren;
			
indien retinopathie ook episode aanmaken met ICPC
1653 DMRP FA RE diabetische retinopathie rechteroog
per 2 jaar de conclusie van de fundusfoto registreren;
			
indien retinopathie ook episode aanmaken met ICPC
1638 DAFU FZ
datum laatste fundoscopie
deze wijze van registreren kan vervallen; bij voor			
keur niet gebruiken maar de bepaling ‘fundusfoto’
			
gebruiken
Intoxicaties
1739 ROOK AQ
roken
eenmalig registreren bij ‘nooit rokers’; jaarlijks bij
			
‘rokers’ en ‘voorheen rokers’
1814 ADMI AQ
advies stoppen met roken gegeven
jaarlijks registreren bij rokers
ATC		
type middelen
Behandeling / medicatie
A10A
diabetesmiddelen, insulines en analogen
A10B
diabetesmiddelen, bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines
C10A
antilipaemica enkelvoudig
ICPC-code
omschrijving
toelichting
Relevante aandoeningen (ICPC)
T90.01
diabetes mellitus type 1
registreren op episodelijst
T90.02
diabetes mellitus type 2
registreren op episodelijst
F83.01
diabetische retinopathie
registreren op episodelijst
R44
influenzavaccinatie
registreren in journaal op P-regel; gebeurt meestal automatisch
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Optionele patiëntgegevens
Deze gegevens zijn (nu) niet nodig voor het berekenen van indicatoren.
Veel van deze gegevens worden al geregistreerd en kunnen nuttig zijn voor nadere analyse.
code afkorting omschrijving
toelichting
Lichamelijk onderzoek
560 LNGP AO
lengte patiënt
357
GEW AO
gewicht patiënt
1740 RRDI KA
diastolische bloeddruk
2056 RRDI KA MH diastolische bloeddruk (thuismeting)
2659 RR24gmsys gemiddelde systolische bloeddruk 24u
2660 RR24gmdia gemiddelde diastolische bloeddruk 24u
Laboratorium
523 KREA B
kreatinine
Intoxicaties
1591 ALCO PQ
alcoholgebruik
eenmalig vastleggen, een van de twee methoden
2423 5SHT PQ
totaal score FiveShot vragenlijst
kiezen
ATC		
type middelen
Behandeling / medicatie
C02
antihypertensiva
C03
diuretica
C07
beta-blokkers
C08
calciumantagonisten
C09
middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem
G04CA
alfa-blokkers
J07BB
influenza vaccins
ICPC-code
omschrijving
Relevante aandoeningen/comorbiditeit ICPC)
K74
Angina pectoris
K75
Acuut myocardinfarct
K76
Andere / chronische ischemische hartziekte
K86
Hypertensie zonder orgaanschade
K87
Hypertensie met orgaanschade
K89
TIA
K90
CVA
K92.01
Claudicatio intermittens
K99.01
Aneurysma aortae
N94.02
Diabetische neuropathie
P03
Down / depressief
P76
Depressie

