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nr Omschrijving Codesoort Code Toelichting / opmerking 

a % patiënten 75 jaar en ouder in de praktijkpopulatie NAW   

b % patiënten met dementie in de leeftijdscategorie 75 jaar en 
ouder. 

ICPC P70 Diagnose dementie gesteld:  

P20 wordt P70 

 c % patiënten van 75 jaar en ouder die ooit als kwetsbaar 
geïdentificeerd zijn in de groep patiënten van 75 jaar en ouder. 

ICPC. A05  
 

geregistreerd bij een episode ooit 
‘een’ uitslag 

d1 % kwetsbare ouderen met (poly)farmacie* in de groep 
kwetsbare ouderen 

 

(aantal A49.02 / aantal indicator c) 

ATC 

Diagn. Bep 

 

 ICPC 

A t/m S en 

2777 POFA AQ = ja 

 

A49.02 

* polyfarmacie = chronisch gebruik 
van 5 of meer verschillende 
middelen, waarbij ‘chronisch’ 

gedefinieerd wordt als > 3 
voorschriften per jaar of een 
voorschrift met een gebruiksduur ≥ 6 

maanden. 
d2 % kwetsbare ouderen met chronische medicatie** of 

polyfarmacie* waarbij recent (max 1 jaar geleden) een 
medicatie-review heeft plaatsgevonden in de groep 
kwetsbare ouderen met chronische medicatie of polyfarmacie 

 

(aantal indicator d1 + declaratiecode13049 afgelopen 12 

maand/ aantal indicator d1) 

ATC 

Diagn bep  

ICPC 

A t/m S of A49.02 

Verrichtingscode: 

13049 

* polyfarmacie = chronisch gebruik 

van 5 of meer verschillende 
middelen, ** ‘chronische’ medicatie 
wordt gedefinieerd als > 3 
voorschriften per jaar of een 
voorschrift met een gebruiksduur ≥ 6 
maanden. 

e % kwetsbare ouderen met polyfarmacie* waarbij een 

kreatinine klaring is vastgelegd (gemeten of berekend; 

MDRD, CKD-EPI) in de afgelopen twee jaar in de groep 
kwetsbare ouderen met polyfarmacie. 

 

(aantal indicator e/ aantal indicator d1) 

ATC 

Diagn bep 

 
ICPC 
 

A t/m S en A49.02 of 
2777 POFA AQ = ja) en  

(524, KREA O MK of 

1918, KREA O FB of 
1919, KREM O FB of 

3583, KREC O FB) 

laatste waarde in afgelopen 2 jaar 
 

* polyfarmacie = chronisch gebruik 

van 5 of meer verschillende 
middelen, waarbij ‘chronisch’ 
gedefinieerd wordt als > 3 
voorschriften per jaar of een 

voorschrift met een gebruiksduur ≥ 6 
maanden. 

f % kwetsbare patiënten waarbij wensen tav levenseinde 

geregistreerd zijn in de groep kwetsbare ouderen 

 

(aantal indicator f / aantal indicator c)  

ICPC A20  

 


