CV-huid-141107.doc

4.2

CV-HUIDTHERAPIE
1

10

HUIDTHERAPEUTISCH ONDERZOEK
100

1

DIRECT PATIËNTGEBONDEN HANDELINGEN

BEVRAGEN / AFNEMEN VAN ANAMNESE
Het via gericht gestelde (mondelinge) vragen aan de patiënt of een in dit kader voor
de patiënt relevante andere persoon in kaart brengen van de voor de
huidtherapeutische zorgverlening relevante gegevens
Incl.
afnemen van anamnese bij relevante andere persoon (hetero-anamnese)
1000 Mondeling afnemen van anamnese
Incl.
mondeling bevragen
1001 Schriftelijk afnemen van anamnese
Incl.
door patiënt laten invullen van anamnestische vragenlijst
1008 Bevragen / afnemen van anamnese, anders gespecificeerd
1009 Bevragen / afnemen van anamnese, niet gespecificeerd
1
2e cijfer na decimale punt te gebruiken bij klasse 100: gerichtheid; onderwerp
0
Vragen naar algemene persoonsgegevens
Incl.
persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, adres,
woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres);
burgerservicenummer (BSN); verzekeringsgegevens (naam
zorgverzekeraar, verzekeringsnummer, soort verzekering);
legitimatie
Incl.
verandering in algemene persoonsgegevens
1
Vragen naar verwijsgegevens en ‘medische’ gegevens
Incl.
verwijsdiagnose; verwijsdoel; ziekte(n) en aandoening(en) in
medische voorgeschiedenis; familiaire ziekte(n) en aandoening(en);
onderzoeksgegevens; medicatie; overgevoeligheden;
nevenpathologie; operaties; zwangerschap, andere of eerder
verleende zorg, (relatieve) contra-indicaties voor
huidtherapeutische zorg
Incl.
verandering in ‘medische’ gegevens
Incl.
gebruik hulpmiddelen
Incl.
gegevens verwijzer (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, medisch specialisme)
Incl.
datum verwijzing
Incl.
gegevens huisarts (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)
Excl.
vragen naar gezondheidstoestand (2)
Eventuele extra code [CMT-huidtherapie]
2
Vragen naar gezondheidstoestand
Incl.
hulpvraag; risicofactoren; ervaren functioneringsproblemen/klacht in
termen van functies (stoornissen), activiteiten (beperkingen);
participatie(problemen); wijze van omgang met
functioneringsproblemen, mening van de patiënt over
gezondheidstoestand (prognose)
Incl.
verandering in gezondheidstoestand; klachten (aard, somatisch en
psychisch, ernst, aanvang, oorzaak, beloop, locatie)
Eventuele extra code [ICF-huidtherapie]
3
Vragen naar bezigheden
Incl.
dagindeling in het algemeen; werk; sport en hobby's;
(inpasbaarheid) oefeningen, gebruik hulpmiddelen
Incl.
verandering in bezigheden

Voor de gegevens die verplicht moeten worden vastgelegd: zie NVH-Richtlijn Huidtherapeutische
verslaglegging.

CV-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

4.2.1

4

5

6

7
8
9

Vragen naar omgeving
Incl.
sociale aspecten van t(e)huis; woon- en speelomgeving;
school(omgeving); werkomstandigheden, steun van omgeving
Incl.
verandering in omgeving
Eventuele extra code [ICF-huidtherapie]
Vragen naar huidtherapeutische zorgverlening
Incl.
hulpvraag; aard; initiatief; verwachting; resultaten; ervaringen van
actuele en vroegere zorgverlening
Vragen naar leefstijl
Incl.
gebruik genotmiddelen; gebruik huidverzorgingsproducten; gebruik
medicatie / zelfzorgmiddelen; voedingsgewoonten;
bewegingsgewoonten; zongedrag
Vragen naar sociaal maatschappelijke omstandigheden
Anders gespecificeerd
Niet gespecificeerd

e

3 cijfer na decimale punt bij klasse 100: tijdstip
0
Aanmelding
1
Eerste behandeling
2
Vervolg behandeling
Excl.
afrondende behandeling (3)
3
Afrondende behandeling
8
Anders gespecificeerd
9
Niet gespecificeerd
e

4 cijfer na decimale punt bij klasse 100: techniek; locatie / medium
0
Klinisch / bij een patiënt opgenomen in een instelling
1
Poliklinisch
Incl.
bij bezoek aan extramurale praktijk
2
Huisbezoek
3
Telefonisch
4
Post / e-mail
8
Anders gespecificeerd
9
Niet gespecificeerd
101

INSPECTEREN / OBSERVEREN
Het systematisch visueel beoordelen van de verschillende lichaamsstructuren/functies en activiteiten van de patiënt, met als doel het in kaart brengen van de voor
de huidtherapeutische zorgverlening relevante gegevens.
1010
Inspecteren / observeren individu als geheel
Incl.
lichaamshouding; lichaamsbouw; lichaamstaal, vóórkomen,
motoriek; lichaamsverzorging; gedrag m.b.t. de huid zoals
manipuleren, krabben, wrijven over de huid
1011 Inspecteren / observeren huid
10110
Inspecteren huid als geheel
Incl.
kleur
10111
Inspecteren van huidlesies
Incl.
efflorescenties
101110
Inspecteren / observeren plaats huidlesies
101111
Inspecteren / observeren rangschikking huidlesies
101112
Inspecteren / observeren omvang huidlesies
Incl.
aantal, grootte
101113
Inspecteren / observeren vorm huidlesies
101114
Inspecteren / observeren omtrek huidlesies
101115
Inspecteren / observeren kleur huidlesies
101118
Inspecteren van huidlesies, anders gespecificeerd
101119
Inspecteren van huidlesies, niet gespecificeerd
10118
Inspecteren / observeren huid, anders gespecificeerd
10119
Inspecteren / observeren huid, niet gespecificeerd
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1012

1018
1019

2
3

Inspecteren / observeren huidadnexen
10121
Inspecteren / observeren vorm
10122
Inspecteren / observeren kleur
10128
Inspecteren / observeren huidadnexen, anders gespecificeerd
10129
Inspecteren / observeren huidadnexen, niet gespecificeerd
Inspecteren / observeren, anders gespecificeerd
Inspecteren / observeren, niet gespecificeerd

102

PALPEREN
Het gericht tasten met het doel via de tastzin inzicht te verkrijgen over de aard en
toestand van anatomische structuren
1020 Palperen huid
10200
Via palperen vaststellen oppakbaarheid huid
10201
Via palperen vaststellen verschuifbaarheid huid
10202
Via palperen vaststellen consistentie huid
Incl.
vaststellen delledrukbaarheid
10203
Via palperen vaststellen vochtigheid huid
10204
Via palperen vaststellen temperatuur huid
10208
Palperen huid, anders gespecificeerd
10209
Palperen huid, niet gespecificeerd
1021
Palperen haren/nagels
1022
Palperen botten/gewrichten
1023
Palperen spieren
1024
Palperen bloedvaten
1028
Palperen, anders gespecificeerd
1029
Palperen, niet gespecificeerd

103

METEN / TESTEN
Het op beroepseigen wijze verkrijgen van inzicht in en de samenhang tussen de
verschillende facetten van het functioneren van de patiënt en zijn omgeving, met
behulp van de stappen/handelingen die daartoe in een geordende, gecoördineerde en
gerichte opeenvolging moeten worden uitgevoerd.
Incl.
het vaststellen van de maten en functies van de patiënt en zijn omgeving die
nodig zijn voor het ontwerpen van hulpmiddelen
1030 Meten / testen van mate / ernst van aandoening
2
Eventuele extra code [CMT-huidtherapie]
3
Eventuele extra code [CH-huidtherapie]
1031 Meten / testen functies
10310
Meten / testen functies huid
Excl.
testen capillaire refill (103110)
103100
Vaststellen huidovergevoeligheid
Incl.
uitvoeren patch-test / proefplek met
huidverzorgingsproducten, desinfectantia,
kleurstoffen, pleisters
103101
Testen sensibiliteit
103108
Meten / testen functies huid, anders gespecificeerd
103109
Meten / testen functies huid, niet gespecificeerd
10311
Meten / testen functies bloedvaten
103110
Testen capillaire refill
103111
Vaststellen enkel-arm index
103118
Meten / testen functies bloedvaten, anders
gespecificeerd
103119
Meten / testen functies bloedvaten, niet
gespecificeerd
10312
Meten / testen functies gewrichten
Incl.
bewegingsrange, mobiliteit, stabiliteit
10318
Meten / testen functies, anders gespecificeerd

Voor aangeven ziekte / aandoening.
Voor aangeven gebruikte meetinstrument
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1032

4

10319
Meten / testen functies, niet gespecificeerd
Meten/testen van (stoornissen in) anatomische eigenschappen
Incl.
vaststellen van lichaamsmaten
10320
Vaststellen omvang lichaamsdelen
103200
Vaststellen omvang arm
4
1032000
Vaststellen polsomvang (cC)
1032001
Vaststellen omvang 5 á 6 cm. proximaal
van C (cC1)
1032002
Vaststellen grootste omvang onderarm
(cD)
1032003
Vaststellen omvang elleboog (cE)
1032004
Vaststellen omvang midden bovenarm (cF)
1032005
Vaststellen omvang bovenarm 2 cm.
distaal van oksel (cG)
1032006
Vaststellen omvang 3 cm. proximaal van
oksel (cG1)
1032008
Vaststellen omvang arm, anders
gespecificeerd
1032009
Vaststellen omvang arm, niet
gespecificeerd
103201
Vaststellen omvang hand
Excl.
vaststellen omvang vingers en duim
(103202)
1032010
Vaststellen omvang hand ter hoogte van
vingerinplant pink naar inplant wijsvinger
(A)
1032011
Vaststellen omvang hand ter hoogte van
duimplooi (B)
1032018
Vaststellen omvang hand, anders
gespecificeerd
1032019
Vaststellen omvang hand, niet
gespecificeerd
103202
Vaststellen omvang vingers en duim
1032020
Vaststellen omvang duim
10320200 Vaststellen omvang duim
proximaal
10320201 Vaststellen omvang duim
distaal
10320208 Vaststellen omvang duim,
anders gespecificeerd
10320209 Vaststellen omvang duim, niet
gespecificeerd
1032021
Vaststellen omvang wijsvinger
10320210 Vaststellen omvang wijsvinger
proximaal
10320211 Vaststellen omvang wijsvinger
distaal
10320218 Vaststellen omvang wijsvinger,
anders gespecificeerd
10320219 Vaststellen omvang wijsvinger,
niet gespecificeerd
1032022
Vaststellen omvang middelvinger
10320220 Vaststellen omvang
middelvinger proximaal
10320221 Vaststellen omvang
middelvinger distaal

De omvangsmaat wordt aangegeven met ‘kleine c’ en ‘kapitaal letter’. De kapitaalletter verwijst naar de
locatie. Zo is cC de omvangsmaat van de pols. De omvangsmaat wordt eventueel aangevuld met een
cijfer (cG1). Deze wijze van coderen van de omvangsmaat wordt gehanteerd door kousenfabrikanten en
huidtherapeuten.
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103203

103204

103205
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10320228 Vaststellen omvang
middelvinger, anders
gespecificeerd
10320229 Vaststellen omvang
middelvinger, niet
gespecificeerd
1032023
Vaststellen omvang ringvinger
10320230 Vaststellen omvang ringvinger
proximaal
10320231 Vaststellen omvang ringvinger
distaal
10320238 Vaststellen omvang ringvinger,
anders gespecificeerd
10320239 Vaststellen omvang ringvinger,
niet gespecificeerd
1032024
Vaststellen omvang pink
10320240 Vaststellen omvang pink
proximaal
10320241 Vaststellen omvang pink
distaal
10320248 Vaststellen omvang pink,
anders gespecificeerd
10320249 Vaststellen omvang pink, niet
gespecificeerd
1032028
Vaststellen omvang vingers en duim,
anders gespecificeerd
1032029
Vaststellen omvang vingers en duim, niet
gespecificeerd
Vaststellen omvang been
Excl.
vaststellen omvang voet (103204)
1032030
Vaststellen smalste omvang enkel (cB)
1032031
Vaststellen omvang kuit overgang
pees/kuitspier (cB1)
1032032
Vaststellen grootste omvang kuit (cC)
1032033
Vaststellen omvang onderbeen over
fibulakop (cD)
1032034
Vaststellen omvang knie (cE)
1032035
Vaststellen omvang midden bovenbeen
(cF)
1032036
Vaststellen omvang bovenbeen 2 cm.
onder bilplooi (cG)
1032038
Vaststellen omvang been, anders
gespecificeerd
1032039
Vaststellen omvang been, niet
gespecificeerd
Vaststellen omvang voet
1032040
Vaststellen omvang hak – wreef (cY)
1032041
Vaststellen omvang voorvoet (cA)
1032048
Vaststellen omvang voet, anders
gespecificeerd
1032049
Vaststellen omvang voet, niet
gespecificeerd
Vaststellen omvang heup-bekkengebied
1032050
Vaststellen omvang beide bovenbenen,
(cK)
1032051
Vaststellen omvang heupen grootste
omvang (cH)
1032052
Vaststellen omvang taille (cT)
1032058
Vaststellen omvang heup-bekkengebied,
anders gespecificeerd

4.2.5

1032059

10321

5

Vaststellen omvang heup-bekkengebied,
niet gespecificeerd
103206
Vaststellen omvang thorax
103208
Vaststellen omvang lichaamsdelen, anders
gespecificeerd
103209
Vaststellen omvang lichaamsdelen, niet
gespecificeerd
e
2 cijfer na decimale punt voor klasse 10320: methode
0
Opto-elektronische meting
Incl.
meting met perometer
1
Methode Herpertz
2
Methode Küncke
8
Methode, anders gespecificeerd
9
Methode, niet gespecificeerd
Vaststellen lengte lichaamsdelen
103210
Vaststellen lengte arm
1032100
Vaststellen afstand pols tot 5 à 6 cm.
proximaal onderarm (lC1)5
1032101
Vaststellen afstand pols tot grootste
omvang onderarm (lD)
1032102
Vaststellen afstand pols tot elleboog (lE)
1032103
Vaststellen afstand pols tot grootste
omvang bovenarm (lF)
1032104
Vaststellen afstand pols tot 2 cm. distaal
van oksel
1032105
Vaststellen afstand pols tot schouder
(schouderkap, lG1)
1032106
Vaststellen lengte schouderriem (lH-K-H)
1032108
Vaststellen lengte arm, anders
gespecificeerd
1032109
Vaststellen lengte arm, niet gespecificeerd
103211
Vaststellen lengte hand
1032110
Vaststellen afstand pink tot handwortel (lAC)
1032111
Vaststellen afstand pink tot 5 cm. boven de
C-maat (lA-C1)
1032118
Vaststellen lengte hand, anders
gespecificeerd
1032119
Vaststellen lengte hand, niet
gespecificeerd
103212
Vaststellen lengte been
1032120
Vaststellen afstand voetzool tot enkel (lB)
1032121
Vaststellen afstand voetzool tot overgang
pees/kuitspier (lB1)
1032122
Vaststellen afstand voetzool tot kuit
grootste omvang (lC)
1032123
Vaststellen afstand voetzool tot onderbeen
proximaal (lD)
1032124
Vaststellen afstand voetzool tot knie (lE)
1032125
Vaststellen afstand voetzool tot midden
bovenbeen (lF)
1032126
Vaststellen afstand voetzool tot bovenbeen
2 cm. onder bilplooi (lG)
1032128
Vaststellen lengte been, anders
gespecificeerd

De lengtemaat wordt aangegeven met ‘kleine l’ en ‘kapitaal letter’. De kapitaalletter verwijst naar de
locatie. Zo is lC een lengtemaat die de afstand van de pols tot 5 à 6 cm. proximaal onderarm aangeeft.
De lengtemaat wordt eventueel aangevuld met een cijfer (lC1). Deze wijze van coderen van de
lengtemaat wordt gehanteerd door kousenfabrikanten en huidtherapeuten.
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1032129

1033

1034
1035
1038
1039

Vaststellen lengte been, niet
gespecificeerd
103213
Vaststellen lengte voet
1032130
Vaststellen lengte voet tot inplant tenen
(lX)
1032131
Vaststellen lengte voet inclusief tenen (lY)
1032138
Vaststellen lengte voet, anders
gespecificeerd
1032139
Vaststellen lengte voet, niet gespecificeerd
103214
Vaststellen afstand taille – kruis ventraal (lK-T)
103215
Vaststellen afstand taille – kruis dorsaal
103218
Vaststellen lengte lichaamsdelen, anders
gespecificeerd
103219
Vaststellen lengte lichaamsdelen, niet
gespecificeerd
10322
Vaststellen volume lichaamsdelen
103220
Vaststellen volume arm
103221
Vaststellen volume been
103228
Vaststellen volume lichaamsdelen, anders
gespecificeerd
103229
Vaststellen volume lichaamsdelen, niet
gespecificeerd
e
2 cijfer na decimale punt voor klasse 10322: methode
0
Opto-elektronische meting
Incl.
meting met perometer
1
Waterbakmetnig
8
Methode, anders gespecificeerd
9
Methode, niet gespecificeerd
10323
Vaststellen gewicht van patiënt
Incl.
wegen
10324
Meten / testen stand gewrichten
10325
Meten / testen anatomische eigenschappen huid
Incl.
tellen zoals van comedonen, pustels
10326
Meten / testen anatomische eigenschappen huidadnexen
Incl.
tellen van haren
10328
Meten / testen (stoornissen in) anatomische eigenschappen,
anders gespecificeerd
10329
Meten / testen (stoornissen in) anatomische eigenschappen,
niet gespecificeerd
Meten / testen van (beperkingen in) activiteiten en
participatie(problemen)
Eventuele extra code [ICF-huidtherapie]
Meten / testen externe factoren
Eventuele extra code [ICF-huidtherapie]
Meten / testen persoonlijke factoren
Eventuele extra code [ICF-huidtherapie]
Meten / testen, anders gespecificeerd
Meten / testen, niet gespecificeerd

104

ANALYSEREN EN VASTSTELLEN HUIDTHERAPEUTISCHE DIAGNOSE
Het analyseren van de tot dan toe, tijdens het diagnostische proces, verkregen
gegevens en het op basis daarvan formuleren van een huidtherapeutische
diagnose/conclusie (het beroepsspecifieke oordeel van de huidtherapeut over het
gezondheidsprofiel van de patiënt als basis voor het (in samenspraak met de patiënt)
op te stellen behandelplan.

108

HUIDTHERAPEUTISCH ONDERZOEK, ANDERS GESPECIFICEERD

109

HUIDTHERAPEUTISCH ONDERZOEK, NIET GESPECIFICEERD
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11

HUIDTHERAPEUTISCHE BEHANDELING
Incl.
preventie
110

VASTSTELLEN HUIDTHERAPEUTISCH BEHANDELPLAN
Het opstellen van het huidtherapeutische behandelplan op basis van de
huidtherapeutische diagnose en in samenspraak met de patiënt. Het behandelplan
omvat de formulering van het behandelhoofddoel en eventuele behandelsubdoel(en),
behandelfrequentie, geschat aantal behandelingen, geplande huidtherapeutische
verrichting(en), inclusief begeleiden en het geven van informatie en advies, alsmede
het verkrijgen van instemming van de patiënt met het behandelplan

111

BEGELEIDEN
1110 Informeren en adviseren (voorlichting)
Het overdragen van feitelijke en ter zake relevante gegevens aan de patiënt
of aan de voor de patiënt relevante personen en het op basis van feitelijke en
ter zake relevante gegevens verstrekken van (min of meer dwingende)
persoonlijk raadgevingen gericht op het optimaliseren van het functioneren
van de patiënt en zijn omgeving
11100
Individueel informeren en adviseren
111000
Individueel informeren en adviseren vis a vis
Incl.
via discussie, via demonstratie
Incl.
gebruik van informatiemateriaal en
audiovisuele middelen
111001
Individueel informeren en adviseren op afstand
Incl.
telefonisch en/of elektronisch
Incl.
gebruik van schriftelijk informatiemateriaal
en audiovisuele middelen
111008
Individueel informeren en adviseren, anders
gespecificeerd
111009
Individueel informeren en adviseren, niet
gespecificeerd
11101
Groepsgewijs informeren en adviseren (indien de patiënt
aanwezig is of vertegenwoordigd wordt)
111010
Groepsgewijs informeren en adviseren vis a vis
Incl.
via discussie / groepsgesprekken, via
demonstratie
Incl.
gebruik van informatiemateriaal en
audiovisuele middelen
111011
Groepsgewijs informeren en adviseren op afstand
Incl.
telefonisch en/of elektronisch
Incl.
gebruik van schriftelijk informatiemateriaal
en audiovisuele middelen
111018
Groepsgewijs informeren en adviseren, anders
gespecificeerd
111019
Groepsgewijs informeren en adviseren, niet
gespecificeerd
11108
Informeren en adviseren, anders gespecificeerd
11109
Informeren en adviseren, niet gespecificeerd
e
e
2 en 3 cijfer na decimale punt bij klasse 1110: onderwerp
0
Ziekten en aandoeningen
Excl.
invloed van leefstijl op ontstaan van en herstel na ziekte
/ aandoening (21)
00
Aanwezigheid ziekten en aandoeningen
01
Ernst ziekten en aandoeningen
02
Lokalisatie ziekten en aandoeningen
03
Beloop ziekten en aandoeningen
04
Prognose ziekten en aandoeningen
05
Oorzaak ziekten en aandoeningen
06
Relatie medicatie en ziekten
07
Invloed van ziekte/aandoening op functioneren
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1

2

08
Ziekten en aandoeningen, anders gespecificeerd
09
Ziekten en aandoeningen, niet gespecificeerd
Eventuele extra code: [CMT-huidtherapie]
Functioneren
Incl.
normale structuren; functies; activiteiten; participatie;
optredende klachten op structuur- en stoornisniveau;
activiteitenniveau; niveau participatie
10
Aanwezigheid van problemen in het functioneren
11
Aard van problemen in het functioneren
12
Ernst problemen in het functioneren
13
Normaal beloop van problemen in het functioneren
14
Samenhang van problemen in het functioneren
Incl.
relaties tussen huidfuncties en
participatieproblemen
15
Factoren die normaal beloop problemen in het
functioneren belemmeren
18
Functioneren, anders gespecificeerd
19
Functioneren, niet gespecificeerd
Eventuele extra code: [ICF-huidtherapie] (voor een nadere
detaillering van het functioneren c.q. het functioneringsprobleem)
Leefstijl

Incl.

3

4
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leefregels; gebruik genotmiddelen,
bewegingsgewoonten; hobby’s; voedingsgewoonten;
gebruik medicatie; gebruik zelfzorgproducten,
zongedrag, douchegedrag
20
Criteria voor een gezonde leefstijl
21
Invloed van leefstijl op ontstaan van en herstel na ziekte
/ aandoening
22
Invloed van leefstijl op ontstaan van problemen in het
functioneren
Incl.
invloed van gebruik genotsmiddelen op
functies huid, invloed van voeding en beweging op
herstelvermogen
28
Leefstijl, anders gespecificeerd
29
Leefstijl, niet gespecificeerd
Eventuele extra code: [ICF-huidtherapie] (voor een nadere
detaillering van het betreffende leefstijlaspect)
Hulpmiddelen
Incl.
huidverzorgingsproducten
30
Beschikbare hulpmiddelen
31
Eigenschappen hulpmiddelen
32
Indicatie hulpmiddel
Incl.
verwijsdiagnose, huidtherapeutische
diagnose
33
Beoogd gebruik hulpmiddelen
Incl.
doel hulpmiddel, beoogde invloed op
problemen in functioneren
34
Bijwerkingen hulpmiddelen
35
Wijze van verstrekking hulpmiddelen
Incl.
financiering hulpmiddelen
36
Gebruiksduur van hulpmiddelen
37
Onderhoud van hulpmiddelen
38
Hulpmiddelen, anders gespecificeerd
39
Hulpmiddelen, niet gespecificeerd
Eventuele extra code: [CH-huidtherapie]
Huidtherapeutische zorgverlening
40
Techniek(en)
41
Doel huidtherapeutische zorg
42
Verwachte effecten huidtherapeutische zorg
43
Mogelijk bijwerkingen huidtherapeutische zorg

4.2.9

44

5

6

7

8
9
1111

Rol patiënt bij huidtherapeutische zorg
Incl.
huiswerk, therapietrouw
45
Kosten en vergoedingsmogelijkheden voor
huidtherapeutische zorg
46
Juridische positie van huidtherapeut en patiënt
Incl.
indienen van klachten
48
Huidtherapeutische zorgverlening, anders
gespecificeerd
49
Huidtherapeutische zorgverlening, niet gespecificeerd
Gezondheidszorg
Incl.
wet- en regelgeving; financiering; subsidieregelingen,
vergoedingsregelingen
Medische handeling in relatie tot huid
60
Aard medische handeling
61
Mogelijke bijwerkingen medische behandeling
62
Kosten medische behandeling
63
Vergoedingsmogelijkheden medische behandeling
64
Beschikbaarheid medische behandeling
68
Medische behandeling in relatie tot huid, anders
gespecificeerd
69
Medische behandeling in relatie tot huid, niet
gespecificeerd
Overige externe en persoonlijke factoren
Incl.
positieve en negatieve invloed van overige factoren op
huidfuncties en ontstaan van huidaandoeningen
70
Medicatie
Incl.
interactie medicatie / zelfzorgmiddelen en
huidverzorging, invloed van medicatie op
functioneren
71
Arbeidsomstandigheden
Incl.
stoffen met risico, straling
72
Arbeidsinhoud
Incl.
werkdruk
73
Thuisomstandigheden
Incl.
relatieve luchtvochtigheid, stof
74
Uitlaatgassen
75
Klimaat
Incl.
zonlicht
78
Overige externe en persoonlijke factoren, anders
gespecificeerd
79
Overige externe en persoonlijke factoren, niet
gespecificeerd
Onderwerp, anders gespecificeerd
Onderwerp, niet gespecificeerd

Uitleggen en instrueren
Het verklaren en duidelijk maken van gegevens aan patiënt, en het
onderrichten in activiteiten met als doel het optimaliseren van het functioneren
van patiënt
Eventuele extra code bij klasse 1111: [ICF-huidtherapie]
Incl.
bijsluiter, gebruiksaanwijzing, brochure lezen; het aanleren aan de
patiënt
11110
Individueel geven van uitleg en instructie
Incl.
schriftelijke uitleg en instructie
111100
Geven van uitleg en instructie over door patiënt uit
te voeren activiteit
Incl.
doel en verwacht resultaat
111101
Geven van uitleg en instructie over tijdsaspecten
van activiteit
Incl.
tijdstip, duur en frequentie
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111102

1112

Geven van uitleg en instructie over vorm waarin
activiteit moet plaatsvinden
111103
Geven van uitleg en instructie over normen
waaraan activiteit moet voldoen
111104
Geven van uitleg en instructie over gebruik van
hulpmiddelen bij uitvoeren van activiteit
111108
Individueel geven van uitleg en instructie, anders
gespecificeerd
111109
Individueel geven van uitleg en instructie, niet
gespecificeerd
11111
Groepsgewijs geven van uitleg en instructie (indien de patiënt
aanwezig is of vertegenwoordigd wordt)
Incl.
schriftelijke uitleg en instructie
111110
Geven van uitleg en instructie over door groep uit
te voeren activiteit
Incl.
doel en verwacht resultaat
111111
Geven van uitleg en instructie over tijdsaspecten
van activiteit
Incl.
tijdstip, duur en frequentie
111112
Geven van uitleg en instructie over vorm waarin
activiteit moet plaatsvinden
111113
Geven van uitleg en instructie over normen
waaraan activiteit moet voldoen
111114
Geven van uitleg en instructie over gebruik van
hulpmiddelen bij uitvoeren van activiteit
111118
Groepsgewijs geven van uitleg en instructie (indien
de patiënt aanwezig is of vertegenwoordigd wordt),
anders gespecificeerd
111119
Groepsgewijs geven van uitleg en instructie (indien
de patiënt aanwezig is of vertegenwoordigd wordt),
niet gespecificeerd
11118
Uitleggen en instrueren, anders gespecificeerd
11119
Uitleggen en instrueren, niet gespecificeerd
Feedback geven
Het terugkoppelen van informatie aan patiënt met als doel het optimaliseren
van uitgevoerde activiteiten
11120
Geven van feedback aan individuele patiënt
111200
Geven van feedback over door patiënt uitgevoerde
activiteit
Incl.
doel en gerealiseerd resultaat
111201
Geven van feedback over tijdsaspecten van
activiteit
Incl.
tijdstip, duur en frequentie
111202
Geven van feedback over vorm waarin activiteit
plaatsvindt en heeft plaatsgevonden
111203
Geven van feedback over normen waaraan activiteit
dient te voldoen
111204
Geven van feedback over gebruik van hulpmiddelen
bij uitvoeren van activiteit
111208
Geven van feedback aan patiënt, anders
gespecificeerd
111209
Geven van feedback aan patiënt, niet
gespecificeerd
11121
Geven van feedback aan patiëntgroep
Incl.
verbale, audiovisuele feedback
111210
Geven van feedback over door groepsleden
uitgevoerde activiteit zelf
Incl.
doel en gerealiseerd resultaat
111211
Geven van feedback over tijdsaspecten van
activiteit
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Incl.
tijdstip, duur en frequentie
Geven van feedback over vorm waarin activiteit
plaatsvindt en heeft plaatsgevonden
111213
Geven van feedback over normen waaraan activiteit
dient te voldoen
111214
Geven van feedback over gebruik van hulpmiddelen
bij uitvoeren van activiteit
111215
Geven van feedback over groepsgewijs uitvoeren
van activiteit
111218
Geven van feedback aan patiëntgroep, anders
gespecificeerd
111219
Geven van feedback aan patiëntgroep, niet
gespecificeerd
11128
Feedback geven, anders gespecificeerd
11129
Feedback geven, niet gespecificeerd
e
2 cijfer na decimale punt te gebruiken bij klasse 1112: onderwerp
0
Uitvoeren van voorschrift gebruik hulpmiddelen (inclusief
huidverzorgingsproducten)
Eventuele extra code: [CH-huidtherapie]
1
Uitvoeren van huiswerkoefeningen
Incl.
wijze van uitvoer; tijdstip en plaats; situatie; doel;
neveneffecten
2
Aanpassen van / omgaan met omgeving
Incl.
risicosituaties; preventieve maatregelen
8
Onderwerp, anders gespecificeerd
9
Onderwerp, niet gespecificeerd
Bieden van steun aan patiënt
Het procesmatig bijstaan van de patiënt of de voor de patiënt relevante
personen (inclusief het controleren/stimuleren) tijdens het:
•
aanleren/verwerven/toepassen van activiteiten
•
het gebruik maken van de mogelijkheden van de gezondheidszorg
(wettelijke en financiële regelingen) en/of
•
het acceptatie-/verwerkingsproces van het gezondheidsprobleem
Excl.
bieden van steun aan naaste(n) patiënt (203)
11130
Bieden van steun gebruik makend van gesprekstechnieken
11131
Bieden van steun gebruik makend van meetresultaten
11132
Bieden van steun door aangaan van contract patiëntherapeut
(waarin beiderzijds plichten en verantwoordelijkheden worden
vastgelegd)
11138
Bieden van steun aan patiënt, anders gespecificeerd
11139
Bieden van steun aan patiënt, niet gespecificeerd
e
2 cijfer na decimale punt bij klasse 1113: onderwerp
0
Bieden van steun bij leerprocessen
1
Bieden van steun bij navolgen van instructies en opdrachten
Incl.
huiswerkopdrachten
2
Bieden van steun bij verwerkingsproces
3
Bieden van steun bij aanpassingsproces
4
Bieden van steun bij handhaven van gewenst gedrag
8
Onderwerp, anders gespecificeerd
9
Onderwerp, niet gespecificeerd
Geven van begeleiding, anders gespecificeerd
Geven van begeleiding, niet gespecificeerd
111212

1113

1118
1119
112

OEFENEN VAN FUNCTIES EN ACTIVITEITEN
Het direct of indirect beïnvloeden van de door de patiënt uit te voeren vaardigheid als
middel om de vaardigheid op zich te verbeteren of om andere doelen (op het niveau
van functies, activiteiten of participatie) te bereiken
1120
Oefenen van aan- en uittrekken therapeutische elastische kousen
Incl.
gebruik: aantrekhulp, huishoudhandschoenen
1121
Oefenen van gebruik camouflageproducten
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1122
1123
1124
1125
1126
1128
1129

Oefenen van toepassing massage-/drainage grepen
Oefenen van beweging
Incl.
mimiekoefeningen
Oefenen van ademhaling
Oefenen van zelf aanleggen compressie/bandage
Incl.
zwachtels: korterek, langerek, polstermateriaal
Oefenen van zelf aanleggen pleistermateriaal
Incl.
siliconenpleisters, oedeemtape, Emla-crèmepleisters
Oefenen van vaardigheden, anders gespecificeerd
Oefenen van vaardigheden, niet gespecificeerd

113

INSTRUMENTELE VERRICHTINGEN
Het uitvoeren van verrichtingen met behulp van apparatuur
Excl.
toedienen en/of onttrekken van thermische energie (115)
1130
Elektrisch epileren
11300
Elektrisch epileren, methode blend
11301
Elektrisch epileren, methode diathermie
11302
Elektrisch epileren, methode flash
11308
Elektrisch epileren, anders gespecificeerd
11309
Elektrisch epileren, niet gespecificeerd
1131
Coaguleren
11310
Coaguleren, methode blend
11311
Coaguleren, methode diathermie
11318
Coaguleren, anders gespecificeerd
11319
Coaguleren, niet gespecificeerd
1132
Toepassen lichttherapie
Incl.
lasertherapie, laserontharing, I.P.L-therapie, rood/blauw-licht
1133
Toepassen iontoforese
Incl.
iontoforese met kraanwater
1134
Toepassen LPG-techniek
Incl.
endermologie
1135
Toepassen epidermabrasie
Incl.
microdermabrasie
1136
Toepassen dermatografie
Incl.
medische tatoeage
1137
Toepassen oedeemtherapie
Incl.
behandelen met lymfpress
1138
Instrumentele verrichtingen, anders gespecificeerd
Incl.
toepassen van dampapparaat, vapazone
1139
Instrumentele verrichtingen, niet gespecificeerd

114

MANUELE VERRICHTINGEN
Het uitvoeren van verrichtingen met de handen, zonder gebruikmaking van
apparatuur, maar eventueel met gebruikmaking van producten zoals chemische en
mechanische middelen, of hulpmiddelen.
1140 Reinigen huid
11400
Oppervlakkig reinigen huid
114000
Wassen huid
114001
Ontvetten huid
114002
Desinfecteren huid
Incl.
ontsmetten huid
114003
Scrubben huid
Excl.
peeling (114760)
Excl.
lysing (114761)
114008
Oppervlakkig reinigen huid, anders gespecificeerd
114009
Oppervlakkig reinigen huid, niet gespecificeerd
11401
Diep reinigen huid
114010
Verwijderen
Verwijderen white head, gesloten comedo
1140100
1140101
Verwijderen black head, open comedo

CV-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

4.2.13

1140102
1140103

114011

1141

1142

1143

1144
1145

1140104
1140108
1140109
Incideren
1140110
1140111
1140112
1140113

Verwijderen pustel
Verwijderen gerstekorrel, milium, milia,
milieën
Verwijderen talg
Verwijderen, anders gespecificeerd
Verwijderen, niet gespecificeerd

Incideren white head, gesloten comedo
Incideren black head, open comedo
Incideren pustel
Incideren gerstekorrel, milium, milia,
milieën
1140114
Incideren talg
1140115
Incideren papel
1140118
Incideren, anders gespecificeerd
1140119
Incideren, niet gespecificeerd
114018
Diep reinigen huid, anders gespecificeerd
114019
Diep reinigen huid, niet gespecificeerd
11409
Reinigen huid, niet gespecificeerd
Verwijderen haar
Incl.
epileren, depileren
11410
Uittrekken haar
114100
Uittrekken haar, manueel
Incl.
pincetmethode, uittrekken met pincet,
touwtjesmethode
114101
Verwijderen haar met epileerapparaat
Excl.
elektrisch epileren (1130)
114108
Uittrekken haar, anders gespecificeerd
114109
Uittrekken haar, niet gespecificeerd
11411
Knippen haar
11412
Scheren haar
11413
Harsen haar
11414
Verwijderen haar met ontharingscrème
11415
Verwijderen haar met schuurpapier
11416
Verbranden haar
11417
Verwijderen los haar met plaktape
11418
Verwijderen haar, anders gespecificeerd
11419
Verwijderen haar, niet gespecificeerd
Bandageren
11420
Zwachtelen
11421
Polsteren
11428
Bandageren, anders gespecificeerd
11429
Bandageren, niet gespecificeerd
Verzorgen van wonden
Incl.
verbinden, aanbrengen van gazen
Excl.
aanbrengen producten op huid (1147)
Aanbrengen lichaamsbeschermende hulpmiddelen
Incl.
zoals lichttherapiebrillen, katoenen onderkous bij lymfpress
Masseren
11450
Klassieke massage
11451
Bindweefselmassage
11452
Pincementmassage
11453
Lymfedrainage
Incl.
oedeemgrepen, fibrosegrepen
11458
Masseren, anders gespecificeerd
11459
Masseren, niet gespecificeerd
e
e
2 en 3 cijfer na decimale punt te gebruiken bij klasse 1145: gerichtheid:
soort handgreep
05
strijken
10
drukken
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15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

1146

1147

6

kneden
frictioneren
schudden
rollen
plukken
wrijven
verschuiven
plooien
aanhaken
rekken
masseren m.b.v. staande cirkels (stehende kreise)
Incl.
zoals uitgevoerd bij manuele lymfdrainage
70
masseren m.b.v. draaibewegingen (drehgriff)
Incl.
zoals uitgevoerd bij manuele lymfdrainage
75
masseren m.b.v. pompbewegingen (pumpgriff)
Incl.
zoals uitgevoerd bij manuele lymfdrainage
80
masseren m.b.v. schepbewegingen (schöpfgriff)
Incl.
zoals uitgevoerd bij manuele lymfdrainage
85
masseren m.b.v. dwarse techniek (quergriff)
Incl.
zoals uitgevoerd bij manuele lymfdrainage
98
anders gespecificeerd
99
niet gespecificeerd
Camoufleren huid
Excl.
aanleren (1111)
11460
Vaststellen huidskleur
11461
Vaststellen juiste camouflagemethode
11462
Vaststellen juiste camouflageproduct
11463
Vaststellen juiste kleur van het camouflageproduct
11464
Aanbrengen camouflageproduct op huid
11465
Aanbrengen afwerking camouflage
Incl.
fixeren met: poeder, spray
11466
Verwijderen camouflageproduct
11468
Camoufleren huid, anders gespecificeerd
11469
Camoufleren huid, niet gespecificeerd
Aanbrengen producten op huid
Excl.
aanbrengen camouflageproduct op huid (11464)
11470
Aanbrengen pakking
11471
Aanbrengen masker
11472
Aanbrengen neutraliserende stof
Incl.
natriumbicarbonaat, soda: in water
11473
Aanbrengen verzorgend product
Incl.
lotion, crème
11474
Aanbrengen beschermend product
Incl.
sunblock
6
11475
Aanbrengen medicamenten op huid
Incl.
aanbrengen van crème ter verdoving zoals Emlacrème, aanbrengen van genezende crème zoals
Fucidine, aanbrengen siliconencrème, zoals Dermatix
11476
Aanbrengen producten ter chemische ontleding huid
114760
Peeling
1147600
Peeling met glycolzuur
1147601
Peeling met Jessneroplossing
1147602
Peeling met TCA 35%
1147603
Peeling met TCA 50%
1147608
Peeling, anders gespecificeerd
1147609
Peeling, niet gespecificeerd
114761
Lysing

Betreffende medicamenten, zoals zalven, lotions, zijn door een arts aan patiënt voorgeschreven.

CV-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

4.2.15

114768

1148

1149

Aanbrengen producten ter chemische ontleding
huid, anders gespecificeerd
114769
Aanbrengen producten ter chemische ontleding
huid, niet gespecificeerd
11478
Aanbrengen producten op huid, anders gespecificeerd
11479
Aanbrengen producten op huid, niet gespecificeerd
Manuele verrichtingen, anders gespecificeerd
11480
Afsluiten van de huid
Incl.
occlusie
11481
Aftekenen op huid
Manuele verrichtingen, niet gespecificeerd

115

TOEDIENEN EN/OF ONTTREKKEN VAN THERMISCHE ENERGIE
Het toedienen of onttrekken van thermische energie via een speciaal daartoe
geëigende weg en / of op een beroepsspecifieke wijze
1150 Toedienen van thermische energie/warmte
Incl.
m.b.v. kompres, warmtelamp, föhn
1151 Onttrekken van thermische energie/warmte
Incl.
m.b.v. kompres, coldpacks, föhn, ijs, water
1158 Toedienen en/of onttrekken van thermische energie, anders
gespecificeerd
1159 Toedienen en/of onttrekken van thermische energie, niet gespecificeerd

116

VOORZIEN IN HULPMIDDELEN
Het de patiënt voorzien in hulpmiddelen, zoals het kiezen, controleren en bestellen
van therapeutische elastische kousen en/of pelotten, in bh draagbare
mammaprothesen, het op maat maken van polstermateriaal zoals lymfpads,
siliconenpleisters of oedeemtape, met als doel het optimaliseren van het functioneren
van patiënt
Excl. vaststellen van lichaamsmaten (1032)
Excl. informeren en adviseren over hulpmiddelen (1110.3)
Excl. communiceren met zorgverzekeraar (2021)
Excl. communiceren met leverancier hulpmiddelen (2022)
1160 Aanmeten hulpmiddelen
Incl.
aanmeten van therapeutische elastische kousen, armkousen,
beenkousen
1161 Aanpassen hulpmiddelen
Incl.
op maat maken door knippen
1162 Controleren hulpmiddelen
Incl.
werking, afstelling, onderhoudstoestand
1163 Aanbrengen/aanleggen/opbrengen hulpmiddelen
1164 Verwijderen hulpmiddelen
1168 Voorzien in hulpmiddelen, anders gespecificeerd
1169 Voorzien in hulpmiddelen, niet gespecificeerd
Eventuele extra code voor klasse 116: [CH-huidtherapie]

118

HUIDTHERAPEUTISCHE BEHANDELING, ANDERS GESPECIFICEERD

119

HUIDTHERAPEUTISCHE BEHANDELING, NIET GESPECIFICEERD

18

DIRECT PATIËNTGEBONDEN HANDELEN, ANDERS GESPECIFICEERD

19

DIRECT PATIËNTGEBONDEN HANDELEN, NIET GESPECIFICEERD
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2
20

INDIRECTE HANDELINGEN

INDIRECT PATIËNTGEBONDEN HANDELEN
200

VASTLEGGEN VAN GEGEVENS IN DOSSIER
Incl.
vastleggen van persoons-, anamnestische gegevens en gegevens over
huidtherapeutische zorg in dossier volgens de stappen van het
Huidtherapeutisch Methodisch Handelen, zoals omschreven in de NVHRichtlijn Huidtherapeutische Verslaglegging (2007)
Excl. verslaggeving (20202)

201

RAADPLEGEN VAN GEGEVENS IN DOSSIER
Incl.
raadplegen van dossier; achterhalen van ontbrekende gegevens

202

COMMUNICEREN MET ANDEREN TEN BEHOEVE VAN PATIËNT
Excl.
informeren en adviseren (voorlichting) (1110)
2020 Communiceren met andere betrokken behandelaar(s)
Incl.
verwijzer
Incl.
communicatie over behandelplan, voortgang en resultaten van zorg
20200
Communiceren met andere betrokken behandelaar(s) via
regulier overleg
20201
Communiceren met andere behandelaar(s) via niet-regulier
overleg, vis a vis
20202
Telefonisch, schriftelijk of elektronisch communiceren met
andere behandelaar(s)
Incl.
verslaggeving (tussentijds en eindverslag)
20208
Communiceren met andere betrokken behandelaar(s), anders
gespecificeerd
20209
Communiceren met andere betrokken behandelaar(s), niet
gespecificeerd
2021 Communiceren met zorgverzekeraar
Incl.
over machtiging / betaling van zorg / hulpmiddelen
2022 Communiceren met leverancier hulpmiddelen
Incl.
bestellen van hulpmiddelen, informatie over hulpmiddelen
2028 Communiceren met anderen ten behoeve van patiënt, anders
gespecificeerd
2029 Communiceren met anderen ten behoeve van patiënt, niet
gespecificeerd

203

BIEDEN VAN STEUN AAN NAASTE(N) PATIËNT
2030 Bieden van steun aan één of meer naaste(n) en familieleden van één
patiënt
20300
Bieden van steun gebruik makend van gesprekstechnieken
20301
Bieden van steun gebruik makend van lichaamsgerichte
technieken
20302
Bieden van steun gebruik makend van meetresultaten
20303
Bieden van steun door aangaan van contract patiënt therapeut
20308
Bieden van steun aan één of meer naaste(n) en familieleden
van patiënt, anders gespecificeerd
20309
Bieden van steun aan één of meer naaste(n) en familieleden
van patiënt, niet gespecificeerd
2038 Bieden van steun aan naaste(n) patiënt, anders gespecificeerd
2039 Bieden van steun aan naaste(n) patiënt, niet gespecificeerd
e
2 cijfer na decimale punt bij klasse 203: onderwerp
0
Bieden van steun bij leerprocessen
1
Bieden van steun bij navolgen van instructies en opdrachten
Incl.
huiswerkopdrachten
2
Bieden van steun bij verwerkingsproces
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3
4
8
9

21

7

Bieden van steun bij aanpassingsproces
Bieden van steun bij handhaven van gewenst gedrag
Onderwerp, anders gespecificeerd
Onderwerp, niet gespecificeerd

208

INDIRECT PATIËNTGEBONDEN HANDELINGEN, ANDERS GESPECIFICEERD

209

INDIRECT PATIËNTGEBONDEN HANDELINGEN, NIET GESPECIFICEERD

ONDERSTEUNENDE HANDELINGEN
210
Incl.

HANDELEN TEN BEHOEVE VAN EIGEN VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN
bezoeken congressen en symposia, meedoen aan intercollegiale toetsing,
vakliteratuur bijhouden, deelnemen aan bij- en nascholingscursussen

211

HANDELEN TEN BEHOEVE VAN VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN
ANDEREN
Incl.
lesgeven
Excl. begeleiden van stagiaires (215)
2110
Houden van presentaties, geven van workshops
2118
Handelen ten behoeve van vakkennis en vaardigheden anderen, anders
gespecificeerd
2119
Handelen ten behoeve van vakkennis en vaardigheden anderen, niet
gespecificeerd

212

VOEREN VAN BELEID / MANAGEMENT
Incl.
voeren van praktijk- / financiële - / personele administratie

213

ONTWIKKELEN VAN EIGEN BEROEP
Incl.
ontwikkelen van het eigen beroep met betrekking tot kwaliteit,
beroepsprofilering en maatschappelijke participatie
2130 Deelnemen in commissies van de beroepsvereniging en
beroepsoverstijgende commissies
2131 Schrijven van artikelen
Excl.
publiceren over eigen onderzoek (21412)
2138 Ontwikkelen van eigen beroep, anders gespecificeerd
2139 Ontwikkelen van eigen beroep, niet gespecificeerd

214

DOEN VAN ONDERZOEK
2140 Leveren bijdrage aan onderzoek van anderen
2141 Doen van eigen onderzoek
21410
Maken van plan van eigen onderzoek
21411
Uitvoeren van eigen onderzoek
21412
Publiceren over eigen onderzoek
21418
Doen van eigen onderzoek, anders gespecificeerd
21419
Doen van eigen onderzoek, niet gespecificeerd
2148 Doen van onderzoek, anders gespecificeerd
2149 Doen van onderzoek, niet gespecificeerd

215

BEGELEIDEN VAN STAGIAIRES

7

Het doen van onderzoek: wetenschappelijk (bijvoorbeeld epidemiologisch, klinisch) onderzoek (incl.
literatuuronderzoek), en ook alles wat te maken heeft met ontwikkelingen op het vakgebied
(registratiesystemen, verslaglegging et cetera).
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216

ONDERHOUDEN EN REINIGEN / DESINFECTEREN / STERILISEREN VAN
HULPMIDDELEN EN PRAKTIJKRUIMTE
2160 Onderhouden van hulpmiddelen
Incl.
polijsten, schuren
2161 Reinigen van hulpmiddelen en praktijkruimte
Incl.
huishoudelijk reinigen
21610
Droog reinigen
Incl.
stofwissen
21611
Nat reinigen
Incl.
reinigen zoals met microvezeldoekje
Excl.
wassen, machinaal op een temperatuur van tenminste
60 graden Celsius (21612)
21612
Wassen, machinaal op een temperatuur van tenminste 60
graden Celsius
Incl.
wassen zoals van linnengoed
21618
Reinigen van hulpmiddelen en praktijkruimte, anders
gespecificeerd
21619
Reinigen van hulpmiddelen en praktijkruimte, niet
gespecificeerd
2162 Desinfecteren van hulpmiddelen en praktijkruimte
Incl.
ontsmetten
21620
Chemisch desinfecteren
Incl.
ultrasoonreinigen
21621
Thermisch desinfecteren
21628
Desinfecteren, anders gespecificeerd
21629
Desinfecteren, niet gespecificeerd
2163 Steriliseren van hulpmiddelen
Incl.
steriliseren met autoclaaf
2168 Onderhouden en reinigen van hulpmiddelen en praktijkruimte, anders
gespecificeerd
2169 Onderhouden en reinigen van hulpmiddelen en praktijkruimte, niet
gespecificeerd

217

MAKEN VAN INSTRUCTIE- / VOORLICHTINGSMATERIAAL
2170 Maken van algemeen instructie- / voorlichtingsmateriaal
2171 Maken van individueel instructie- / voorlichtingsmateriaal
2178 Maken van instructie- / voorlichtingsmateriaal, anders gespecificeerd
2179 Maken van instructie- / voorlichtingsmateriaal, niet gespecificeerd

218

ONDERSTEUNENDE HANDELINGEN, ANDERS GESPECIFICEERD

219

ONDERSTEUNENDE HANDELINGEN, NIET GESPECIFICEERD

28

INDIRECTE HANDELINGEN, ANDERS GESPECIFICEERD

29

INDIRECTE HANDELINGEN, NIET GESPECIFICEERD
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