
Verleende zorg
De geregistreerde en gedeclareerde CTG codes uit uw HIS vormen de basis voor de resultaten over contacten en 
verrichtingen, zie https://www.nza.nl/zorgsectoren/huisartsenzorg/registreren-en-declareren.  Verrichtingen binnen 
de segment 2 en 3 worden hierin niet opgenomen. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor het Nivel.Het 
referentiecijfer bestaat uit het gemiddelde van deelnemende praktijken. Dit is een dynamisch gegeneerd 
gemiddelde, afhankelijk van de beschikbare gegevens.

Contactfrequentie
Hier wordt het gemiddelde aantal contacten met de huisarts per onderdeel weergegeven. Hierbij zijn de lange en 
korte consulten samengevoegd. Hetzelfde geldt voor de lange en korte visites.

B1.2 Gemiddeld aantal contacten met de huisarts per patiënt in 2019

2019

uw praktijk referentie

CTG aantal aantal

Visite huisarts 12002+12
003 0,1 0,2

Vaccinatie 12006 0,0 0,0

Consult huisarts
12010+12
001+1201

1
4,4 4,0

Contacten met de huisarts
Hier worden het aantal lange en korte consulten, lange en korte visites, telefonische consulten, vaccinaties en e-
mail consulten, absoluut en per 1000 ingeschreven patiënten getoond. Alleen de contacten van patiënten met 
inschrijftarief in het betreffende kalenderjaar zijn meegeteld. Wanneer de assistente of POH contacten onder 
dezelfde tariefcode als de huisarts vastlegt, tellen deze contacten ook mee. Bij de cijfers per 1000 patiënten zijn 
patiënten die niet het hele jaar waren ingeschreven, naar rato meegeteld.

B1.1 Aantal contacten met de huisarts in 2019

2019

uw praktijk referentie

CTG aantal  aantal 
per 1000

aantal 
per 1000

consult huisarts korter dan 5 minuten 12010 3.955 1.459,0 1.208,7

consult huisarts vanaf 5 minuten en 
korter dan 20 minuten

12011 6.470 2.386,8 2.191,9

consult huisarts langer dan 20 minuten 12001 1.506 555,6 601,3

visite huisarts 12002 111 41,0 86,4

visite huisarts langer dan 20 minuten 12003 168 62,0 76,8

vaccinatie huisarts 12006 0 0,0 2,3

trendtabel



Contactfrequentie naar leeftijd
Hier wordt het gemiddelde aantal contacten met de huisarts per patiënt naar leeftijdsgroep weergegeven. Hierbij 
zijn alle contacten samengevoegd.

B1.3 Gemiddeld aantal contacten met de huisarts per patiënt naar leeftijd in 2019

2019

uw praktijk referentie

aantal aantal

0 - 4 4,0 3,7

5 - 14 2,3 2,1

15 - 24 2,8 2,9

25 - 44 3,6 3,4

45 - 64 4,6 4,1

65 - 74 6,1 5,6

75+ 9,4 9,2

Passanten
Hier worden het aantal lange en korte consulten, lange en korte visite en vaccinaties van passanten, absoluut en 
per 1000 ingeschreven patiënten getoond. Alleen de contacten van passanten die niet waren ingeschreven in het 
betreffende kalenderjaar zijn meegeteld.

B1.4 Contacten met passanten in 2019

2019

uw praktijk referentie

CTG aantal  aantal 
per 1000

aantal 
per 1000

consult (incidentele en acute 
hulpverlening)

12400 0 0,0 0,3

consult langer dan 20 minuten 
(incidentele en acute hulpverlening)

12401 7 2,6 6,0

visite (incidentele en acute 
hulpverlening)

12402 0 0,0 1,4

visite langer dan 20 minuten 
(incidentele en acute hulpverlening)

12403 0 0,0 0,6

telefonisch consult (incidentele en 
acute hulpverlening)

12404 0 0,0 0,0

vaccinatie (incidentele en acute 
hulpverlening)

12406 0 0,0 0,1



2019

uw praktijk referentie

CTG aantal aantal per 
1000 

aantal per 
1000 

POH_GGZ

Consult POH-GGZ korter dan 5 
minuten

12117 25,0 9,2 12,7

Consult POH-GGZ vanaf 5 minuten 
en korter dan 20 minuten

12118 19,0 7,0 13,4

consult POH-GGZ langer dan 20 
minuten

12111 464,0 171,2 136,2

visite POH-GGZ 12112 0,0 0,0 0,3

visite POH-GGZ langer dan 20 
minuten

12113 24,0 8,9 5,0

groepsconsult POH-GGZ 12116 0,0 0,0 1,8

B2.1 Aantal contacten met de POH in 2019

Contacten  met de POH-GGZ 
Hier worden het aantal lange en korte consulten, lange en korte visites, telefonische consulten, e-mail consulten en 
groepsconsulten met de POH-GGZ, absoluut en per 1000 ingeschreven patiënten getoond.Bij de cijfers per 1000 
patiënten zijn patiënten die niet het hele jaar waren ingeschreven naar rato meegeteld.

Contactfrequentie
Hier wordt het gemiddelde aantal contacten (consulten en visites) mer de POH-GGZ per patiënt weergegeven. 
Hierbij zijn de korte en lange consulten samengevoegd.

2019

uw praktijk referentie

CTG aantal aantal

POH_GGZ

Visite POH-GGZ 12112+1
2113 0,0 0,0

Groepsconsult POH-GGZ 12116 0,0 0,0

Consult POH-GGZ
12117+1
2111+12

118
0,2 0,2

B2.2 Gemiddeld aantal contacten met de POH in 2019



B3.1 M&I verrichtingen naar soort verrichting, absoluut en per 1000 ingeschreven patiënten in 2019

M&I verrichtingen
Hier vindt u het aantal geregistreerde CTG-codes voor M&I (Modernisering en Innovatie) verrichtingen. Alleen de 
verrichtingen bij patiënten met een inschrijftarief in het betreffende kalenderjaar zijn meegeteld. Bij de cijfers per 
1000 patiënten zijn patiënten die niet het hele jaar waren ingeschreven naar rato meegeteld. Door te klikken op de 
knop Top-10/alles kunt u kiezen tussen de top-10 van meest geregistreerde CTG-codes en alle CTG-codes. De 
grafieken laten alleen de top-10 zien. Vanaf 2016 kunnen negen M&I verrichtingen bekostigd worden via een 

dubbel consult of visite. Hierdoor kan het voorkomen dat de top 10 afwijkend is in vergelijking met afgelopen jaar.

2019

uw praktijk referentie

Top-10 meest voorkomende verrichtingen CTG aantal aantal per 
1000

aantal per 
1000

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 13008 204 75,3 16,7

Chirurgie 13012 123 45,4 32,5

Therapeutische injectie (Cyriax) 13023 106 39,1 19,9

Intensieve zorg, visite, dag 13034 88 32,5 32,3

Module Abdominale echografie 13045 75 27,7 1,4

Longfunctiemeting (= spirometrie) 13004 40 14,8 15,1

ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken 
met patiënt) 13005 36 13,3 16,3

IUD inbrengen- Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje 13042 30 11,1 7,6

Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 13015 17 6,3 2,4

Diagnostiek met behulp van Doppler 13001 14 5,2 4,9

Contactfrequentie naar leeftijd
Hier wordt het gemiddelde aantal lange en korte consulten, lange en korte visites, telefonische consulten, e-mail 

consulten en groepconsulten met de POH-GGZ per patiënt getoond. Hierbij zijn alle contacten samengevoegd.

2019

uw praktijk referentie

aantal aantal

POH_GGZ

0 - 4 0,0 0,1

5 - 14 0,0 0,1

15 - 24 0,2 0,1

25 - 44 0,3 0,1

45 - 64 0,2 0,1

65 - 74 0,1 0,1

75+ 0,2 0,1

Totaal 1,1 0,9

B2.3 Gemiddeld aantal contacten met de POH per patiënt in 2019, naar leeftijdsgroep



Kengetallen
Hieronder vindt u het absolute aantal prescripties en het aantal prescripties per 1000 ingeschreven patiënten in uw 
praktijk.
 
Niet alleen voorschriften van de huisarts, maar ook in het HIS opgenomen voorschriften van de specialist zijn 
meegeteld. Alleen prescripties van geneesmiddelen met een werkzame stof zijn meegerekend, prescripties van 
hulpmiddelen en middelen zonder werkzame stof zijn buiten beschouwing gelaten.

Prescripties
Prescripties in het HIS zijn vaak niet alleen voorschriften van de huisarts. Ook voorschriften van specialisten en 
afleveringen van de apotheek worden opgenomen in het HIS. Onderscheid is niet altijd expliciet te maken. We 
benaderen  dit door de gegevens te ontdubbelen op ATC-code binnen 8 dagen. We rapporteren vervolgens over 
alle resterende prescripties. Hier zijn dus ook voorschriften van de specialist bij.
 
De mate waarin voorschriften van specialisten en afleveringen van de apotheek opgenomen worden in het HIS 
verschilt per praktijk. Verschillen tussen praktijken in het aantal voorschriften kunnen dus niet alleen verklaard 
worden door verschillen in voorschrijven, maar ook door verschillen in terugkoppeling van voorschriften en 
afleveringen van de specialist en de apotheek. Daarom rapporteren we vanaf dit jaar niet meer over aantallen 
prescripties, maar over patiënten met een (bepaalde) prescriptie. Hierdoor kunt u de uitkomsten van uw praktijk 
beter vergelijken met de referentiecijfers.

Alleen de prescripties van patiënten met een inschrijftarief in het betreffende kalenderjaar zijn meegeteld. Patiënten 
die niet het hele jaar waren ingeschreven zijn naar rato meegeteld.

2019

uw praktijk referentie

ATC aantal  aantal 
per 1000

aantal 
per 1000

Alle voorschriften 1.832 67,6 65,1

Maagmiddelen A02 502 18,5 16,0

Statines C10A 418 15,4 11,5

Antibiotica J01 463 17,1 17,1

Benzodiazepines N05BA 130 4,8 4,3

B4.1 Aantal voorschriften in 2019



Voorschriften naar leeftijd
Hier vindt u het aantal en het percentage patiënten met tenminste een prescriptie per leeftijdsgroep.
 
Houdt u er bij interpretatie van de cijfers rekening mee dat niet alleen voorschriften van de huisarts, maar ook in het 
HIS opgenomen voorschriften van de specialist zijn meegeteld. Alleen prescripties van geneesmiddelen met een 
werkzame stof zijn meegerekend, prescripties van hulpmiddelen en middelen zonder werkzame stof zijn buiten 
beschouwing gelaten.

2019

uw praktijk referentie

aantal  aantal 
per 1000

aantal 
per 1000

0 - 4 58 49,4 53,1

5 - 14 129 44,0 40,5

15 - 24 159 55,5 55,0

25 - 44 357 59,8 58,7

45 - 64 561 71,7 69,2

65 - 74 372 86,6 83,6

75+ 196 94,7 92,3

B4.2  Het aantal voorschriften naar leeftijdsgroep in 2019



Voorschriften naar ATC hoofdstuk
De tabellen hieronder tonen het aantal en percentage patiënten met tenminste een prescriptie naar anatomische 
hoofdgroep volgens de ATC-codering
 
Houdt u er bij interpretatie van de cijfers rekening mee dat niet alleen voorschriften van de huisarts, maar ook in 
het HIS opgenomen voorschriften van de specialist zijn meegeteld.

2019

ho
of

d-
st

uk

uw praktijk referentie

aantal aantal per 
1000

aantal per 
1000

A Maagdarmkanaal en metabolisme 783 28,9 27,6

B Bloed en bloedvormige organen 395 14,6 12,6

C Hartvaatstelsel 711 26,2 21,7

D Dermatologica 584 21,5 20,8

G Urogenitale stelsel en 
geslachtshormonen 334 12,3 12,3

H Syst. Hormoonpreparaten, excl gesl.horm 239 8,8 7,4

J Syst. middelen bij infectieziekten 510 18,8 19,4

L Oncolytica en immunosuppressiva 54 2,0 1,9

M Skeletspierstelsel 416 15,4 14,3

N Centraal zenuwstelsel 544 20,1 20,0

P Antiparasitaire middelen 31 1,1 1,6

R Ademhalingsstelsel 569 21,0 21,7

S Zintuiglijke organen 289 10,7 11,5

V Hulp 6 0,2 0,5

Y Niet ingevuld 0 0,0 0,1

Z Niet van toepassing 0 0,0 0,0

B4.3 Het aantal voorschriften naar anatomische hoofdgroep (ATC) in 2019

tabel

toon top-10

toon referentie

B4.4 Top-10 van voorschriften naar leeftijdsgroep in 2019

ATC naar leeftijd
Hieronder ziet u per leeftijdsgroep de top-10 van voorschriften met daarbij hoeveel patiënten uit de betreffende 
leeftijdsgroep dat voorschrift kregen (totaal aantal en percentage patiënten).
 
Houdt u er bij interpretatie van de cijfers rekening mee dat niet alleen voorschriften van de huisarts, maar ook in het 
HIS opgenomen voorschriften van de specialist zijn meegeteld.



2019

uw praktijk referentie

leeftijds
groep omschrijving ATC aantal aantal 

per 1000
aantal 

per 1000

0 - 4
1   Betalactam-antibiotica, penicillines  (J01C) 19,25 16,5 19,0

2   Emollientia en protectiva  (D02A) 13,00 11,1 11,3

5 - 14
1   Antibiotica, lokale  (D06A) 25,00 8,6 6,1

2   Antihistaminica voor systemisch gebruik  (R06A) 23,00 7,9 7,2

15 - 24
1   Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik  
(G03A)

74,25 25,9 20,3

2   Enkelvoudige corticosteroiden  (D07A) 27,25 9,5 7,2

25 - 44

1   Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik  
(G03A)

94,25 15,8 12,5

2   Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische 
midd.  (M01A)

71,00 11,9 12,2

45 - 64

1   Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale 
reflux  (A02B)

158,75 20,3 18,7

2   Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische 
midd.  (M01A)

150,50 19,2 16,9

65 - 74
1   Antilipaemica, enkelvoudig  (C10A) 197,00 45,9 35,2

2   Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale 
reflux  (A02B)

167,25 38,9 33,8

75+
1   Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale 
reflux  (A02B)

122,25 59,1 48,4

2   Antithrombotica  (B01A) 117,25 56,6 47,3
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