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6.2

CODELIJST DOELEN VOOR DE HUIDTHERAPIE

1

DIAGNOSTISCHE / EVALUATIEVE DOELEN
Vaststellen van / beoordelen van / hebben van inzicht

10

Hebben van overzicht van en inzicht in kwaliteit van leven patiënt
Incl.
voor kwaliteit van leven van desbetreffende patiënt meest bepalende factoren

11

Hebben van een overzicht van en inzicht in ziekten / aandoeningen / syndromen en
medische verrichtingen relevant voor het huidtherapeutisch handelen
Incl.
vroegere ziekten / aandoeningen / syndromen / medische verrichtingen
Excl.
beïnvloeden ziekte / aandoening / syndroom (21)
Eventuele extra code voor klasse 11: [CMT-huidtherapie]

12

Hebben van overzicht van en inzicht in (problemen met) functioneren patiënt
Incl.
klachten, hulpvraag, invloed van ziekten / aandoeningen, invloed van externe
factoren en persoonlijke factoren op (problemen in) functioneren
Zoals het vaststellen van huidverzorging (12 +ac520 [CF-huidtherapie])
Eventuele extra code voor klasse 12: [CF-huidtherapie]

13

Hebben van overzicht van en inzicht in relevante externe factoren
Excl.
vaststellen invloed externe factoren op (problemen met) functioneren (12)
130
Hebben van overzicht van en inzicht in gebruik hulpmiddelen
Zoals het hebben van inzicht in gebruik therapeutische elastische kousen door
patiënt (130 + J11 [CH-huidtherapie])
Eventuele extra code voor klasse 130: [CH-huidtherapie]
138
Hebben van overzicht van en inzicht in overige relevante externe factoren,
anders gespecificeerd
Zoals het hebben van overzicht van en inzicht in de thuissituatie (138+ ef6)
Zoals het hebben van overzicht van en inzicht in de arbeidsomstandigheden van
patiënt (138+ ef7 [ICF-huidtherapie]) (als het gaat om werken met chemische
materialen bij b.v. kunstenaars)
Eventuele extra code voor klasse 138: [ICF-huidtherapie]
319
Het hebben van overzicht van en inzicht in overige relevante externe factoren,
niet gespecificeerd
Eventuele extra code voor klasse 13: [ICF-huidtherapie]

14

Hebben van overzicht van en inzicht in relevante persoonlijke factoren
Excl.
vaststellen invloed persoonlijke factoren op (problemen in) functioneren (12)
Zoals het hebben van inzicht in zongedrag van patiënt (14 + pf35 [ICF-huidtherapie])
Zoals het hebben van inzicht in therapietrouw (14+ pf21 [ICF-huidtherapie])
Eventuele extra code voor klasse 14: [ICF-huidtherapie]

18

Diagnostische / evaluatieve doelen, anders gespecificeerd

19

Diagnostische / evaluatieve doelen, niet gespecificeerd
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2

THERAPEUTISCHE / PREVENTIEVE DOELEN

20

Beïnvloeden kwaliteit van leven
200
Handhaven kwaliteit van leven
201
Verbeteren kwaliteit van leven
208
Beïnvloeden kwaliteit van leven, anders gespecificeerd
209
Beïnvloeden kwaliteit van leven, niet gespecificeerd

21

Beïnvloeden ziekte / aandoening / syndroom
210
Voorkomen ziekte / aandoening / syndroom
Zoals voorkomen zonnebrand (210 +15-70 [CMT-huidtherapie])
212
Verbeteren ziekte / aandoening / syndroom
Zoals verbeteren acne vulgaris (212 + 15-0400 [CMT-huidtherapie])
218
Beïnvloeden ziekte / aandoening / syndroom, anders gespecificeerd
219
Beïnvloeden ziekte / aandoening / syndroom, niet gespecificeerd
Eventuele extra code voor klasse 21: [CMT-huidtherapie]

22

Beïnvloeden functioneren patiënt (functies, anatomische eigenschappen, activiteiten en
participatie)
220
Voorkomen problemen in functioneren
Zoals voorkomen toename lymfoedeem (220 + f4132 [ICF-huidtherapie])
221
Handhaven niveau van functioneren
Zoals handhaven vochtbalans van de huid (221 + f8002 [ICF-huidtherapie])
222
Verbeteren / normaliseren functioneren
Incl.
verminderen stoornissen, beperkingen, participatieproblemen
Zoals verbeteren wondgenezingsproces (222 + f8052 [ICF-huidtherapie])
Zoals verminderen lymfoedeem (222 + f4132 [ICF-huidtherapie})
Zoals verbeteren van dagelijkse huidverzorging (222 + ac220 [ICF-huidtherapie])
228
Beïnvloeden functioneren patiënt (functies, anatomische eigenschappen,
activiteiten en participatie), anders gespecificeerd
229
Beïnvloeden functioneren patiënt (functies, anatomische eigenschappen,
activiteiten en participatie), niet gespecificeerd
Eventuele extra code voor klasse 22: [ICF-huidtherapie]

23

Beïnvloeden effect van externe factoren op ziekte en/of menselijk functioneren
230
Stimuleren effect van bevorderende externe factoren
Zoals bevorderen positieve attitude van naaste familieleden (zoals partner of
ouder(s)) (230+ ef410 [ICF-huidtherapie])
231
Verminderen effect van belemmerende externe factoren
Zoals verminderen van contact met chemische stoffen op de werkplek
(230+ ef7 [ICF-huidtherapie])
238
Beïnvloeden effect van externe factoren op ziekte en/of menselijk
functioneren, anders gespecificeerd
239
Beïnvloeden effect van externe factoren op ziekte en/of menselijk
functioneren, niet gespecificeerd
Eventuele extra code voor klasse 23: [CH-huidtherapie]

24

Beïnvloeden effect van persoonlijke factoren op ziekte en/of menselijk functioneren
240
Stimuleren effect van bevorderende persoonlijke factoren
Zoals stimuleren juiste voedingsgewoonten (242 + pf31 [ICF-huidtherapie])
Zoals verbeteren van copingstijl (242+ pf20 [ICF-huidtherapie])
241
Verminderen effect van belemmerende persoonlijke factoren
Zoals verminderen alcoholgebruik (242+ pf301 [ICF-huidtherapie])
248
Beïnvloeden effect van persoonlijke factoren op ziekte en/of menselijk
functioneren, anders gespecificeerd
249
Beïnvloeden effect van persoonlijke factoren op ziekte en/of menselijk
functioneren, niet gespecificeerd
Eventuele extra code voor klasse 24: [ICF-huidtherapie]
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25

(Aan)leren
Incl.
leren compenseren van, leren accepteren van ziekte / stoornissen / beperkingen /
verminderde participatie
Incl.
het in balans brengen van leefstijl
250
Begrijpen / kennis vermeerderen
Zoals inzicht hebben in de invloed van eigen activiteiten op lymfoedeem, de aard
van de ziekte, de juiste wijze van huidverzorging
251
Willen
Zoals willen volgen van instructies ten aanzien van niet uittrekken van
gezichtsbeharing, willen veranderen van leefstijl
Excl.
motiveren tot aangaan behandeling (302)
252
Kunnen
Zoals kunnen variëren met huidverzorgingsproducten, het kunnen aanpassen van
hygiënische gewoonten
253
Doen
Zoals door patiënt zelf toepassen van littekenmassage, het accepteren van
mamma-amputatie, het uitvoeren van gewenst zongedrag, het minder gaan drinken
254
Blijven doen
Zoals gezond blijven eten, blijvend goede huidverzorging
258
(Aan)leren, anders gespecificeerd
259
(Aan)leren, niet gespecificeerd
Eventuele extra code voor klasse 25: [CMT-huidtherapie] / [ICF-huidtherapie] / [CHhuidtherapie]

28

Therapeutische doelen / preventieve doelen, anders gespecificeerd

29

Therapeutische doelen / preventieve doelen, niet gespecificeerd

3

VOORWAARDENSCHEPPENDE DOELEN

30

Scheppen gunstig therapieklimaat
300
Creëren vertrouwensrelatie
301
Op gemak stellen
302
Motiveren tot aangaan behandeling
303
Laten spuien emoties / verhaal kwijt kunnen
308
Scheppen gunstig therapieklimaat, anders gespecificeerd
309
Scheppen gunstig therapieklimaat, niet gespecificeerd

31

Voorbereiden op speciale gebeurtenissen
310
Voorbereiden op operatieve ingreep of onderzoek
311
Voorbereiden op terugkeer naar huis
318
Voorbereiden op speciale gebeurtenissen, anders gespecificeerd
319
Voorbereiden op speciale gebeurtenissen, niet gespecificeerd

32

Geruststellen

33

Bevorderen eigen verantwoordelijkheid en autonomie

38

Voorwaardenscheppende doelen, anders gespecificeerd

38

Voorwaardenscheppende doelen, niet gespecificeerd

8

DOELEN, ANDERS GESPECIFICEERD

9

DOELEN, NIET GESPECIFICEERD
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