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Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten  



In dit verslag geven wij een toelichting bij de opgeleverde producten in het kader van het project 

Complicatieregistratie binnen de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Achtereenvolgens gaan wij 

in op de doelstelling van het project, het proces c.q. de gevolgde werkwijze, de resultaten en het 

vervolg. 

 

Doelstelling 

De doelstelling zoals opgenomen in het subsidiebesluit luidt als volgt: 

Het doel van het project is te komen tot een eenduidige complicatieregistratie en synchronisatie van 

de complicatieregistratie tussen de algemene complicatieregistratie en de complicatieregistratie in 

DICA opdat er sprake is van een landelijke, eenduidige, uniforme complicatieregistratie. Hiermee 

wordt de kwaliteit van de complicatieregistratie verbeterd en de registratielast verminderd.  

Op te leveren producten:  

- een geactualiseerde lijst voor de registratie van complicaties;  

- geactualiseerde definities van complicaties zoals die in DICA geregistreerd worden, op basis 

van de landelijke lijst. 

Proces en gevolgde werkwijze 

Stap 1: Van LHCR 3.1 naar CxReg 

De bestaande lijst van de Landelijke Heelkundig Complicatie Registratie (versie 3.1), destijds in 

beheer van de stichting IVZ (Informatievoorziening Zorg, Houten), is opgeschoond, 

gestandaardiseerd en van een vlakke lijst omgezet naar een matrix (complicatie versus locatie).  Met 

behulp van deze matrix is beheer en standaardisatie van terminologie gezekerd en kan een vlakke 

lijst complicaties voor de gebruikers en EPD-leveranciers geproduceerd worden. Deze vlakke lijst is 

(i.i.t. de LHCR 3.1) uniform en m.b.v. inclusie en exclusietermen gebruikersvriendelijk te doorzoeken. 

Deze lijst werd omgedoopt tot Complicatieregistratie lijst Heelkunde (CxReg Heelkunde). 

Stap 2:  Koppeling CxReg aan Snomed 

Op instigatie van de SKMS is contact gezocht met andere partijen in het landelijke 

registratielandschap: Registratie aan de Bron en NICTIZ. Bovendien werd nauw overleg gevoerd met 

de DHD en met de FMS. Uit dit overleg bleek de noodzaak om de CxReg te koppelen aan Snomed. 

Aldus werd – binnen het bestaande budget - extra effort geïnvesteerd om alle CxReg codes te 

vertalen in Snomed codes. Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van precoördinatie Snomed (een 

enkele referentiecode waarin  de Snomed hiërarchie gezekerd is), maar daar waar nodig 

(complicaties koppelen aan een locatie) werd postcoördinatie Snomed gebruikt.1 Het resultaat is een 

door de gebruiker eenvoudig doorzoekbaar systeem, met convergentie van termen (uniforme 

nomenclatuur) en desondanks volledige aansluiting met de hiërarchie van Snomed. 

Stap 3: Harmonisatie met complicatieregistratie binnen DICA 

Middels een CxReg commissie van de NVVH, waarin vertegenwoordigers van alle subverenigingen, 

werd draagvlak gezocht en verkregen voor uitrol van CxReg over de DICA-registraties van de NVVH. 

Hiermee wordt harmonisatie van alle complicaties geregistreerd via DICA mogelijk en daarmee ook 

landelijke benchmarking, niet alleen binnen de individuele DICA-registraties, maar ook onderling 

voor wat betreft generiek complicaties (bijvoorbeeld wondinfectie of decubitus). Behalve 

harmonisatie van de DICA werd met het oog op Registratie aan de Bron simultaan ingezet op 

 
1 Momenteel worden in samenwerking met Nictiz alle postcoördinatiecodes van CxReg in een 
gestandaardiseerd templatesysteem opgenomen, zodat de Snomed hiërarchie voor (nagenoeg) alle codes in 
CxReg behouden blijft. 



koppeling met het EPD om de nu landelijk uniforme complicatiecode van CxReg direct te exporteren 

naar MRDM/DICA. Gezien de uitgebreidheid van deze stap, de nog niet landelijk aanwezige uniforme 

koppeling tussen alle EPD’s (Epic, Hix, Nexus, etc) en de impact op een actueel lopend systeem 

(MRDM/DICA) werd in nauw overleg met deze partijen, in eerste instantie gekozen voor een 

beperkte “proof of concept” waarbij complicaties geregistreerd in het Epic EPD van het 

AmsterdamUMC, deel uitmakend van de DHBA (Dutch Hepato Biliary Audit), rechtsreeks zouden 

worden geëxporteerd naar MRDM, met als output een zogeheten DICA Indicator: een 

rapportagetabel met verrichtingen en –in dit geval- complicaties. 

Producten 

1) Geactualiseerde lijst, de CxReg, met een voor de gebruiker eenvoudig doorzoekbaar systeem, 

met convergentie van termen (uniforme nomenclatuur) en volledige aansluiting met de 

hiërarchie van Snomed.  

 

2) DICA-rapportagetabel van DHBA –proof of concept 

Vervolg 

Dit project heeft de noodzakelijke basis gelegd voor uniforme registratie van complicaties in de 

Heelkunde. Dit maakt het mogelijk de complicaties, zoals geregistreerd in het EPD en in de DICA-

registraties, te uniformiseren, hetgeen weer de mogelijkheid biedt de - aan de bron geregistreerde- 

complicaties elektronisch uit te wisselen met DICA-registraties (hetgeen met bijvoorbeeld patiënt- en 

verrichting gegevens voor sommige DICA-registraties, voor sommige EPD’s, in sommige ziekenhuizen 

al mogelijk is). In stap 3 is een proof of concept gepresenteerd. De volgende stap is dit voor alle DICA-

registraties van de Heelkunde uit te rollen. Daarna kan, i.s.m. alle EPD-leveranciers, de elektronische 

uitwisseling van complicaties met MRDM worden opgezet. 

Wanneer bovengenoemde harmonisatie en koppeling tussen EPD en DICA-registraties een feit is, kan 

gewerkt worden aan landelijke benchmarking, implementatie van het CxReg-systeem in de Zorg 

Informatie Bouwsteen (ZIB) architectuur van NICTIZ/FMS en aan het expanderen van de CxReg 

architectuur en Snomed koppeling naar complicatieregistraties van andere wetenschappelijk 

verenigingen.  

Vergaande samenwerking en overleg met FMS, Nictiz en DHD is gaande (Koploperswerkgroep). Dit 

initiatief is gericht op het komen tot een landelijke architectuur voor complicatieregistraties (aan de 

bron) voor alle specialistische zorg. CxReg ontwikkelt zich volledig in lijn met dit toekomstig initiatief. 

Bijlagen 

- CxReg matrix: de matrix bestaande uit 302 verschillende complicaties 

- Cxreg last: de vlakke lijst met alle codes uitgedraaid uit de matrix met locaties 

- CxReg view: het testen van de CxReg zoekfunctie 

- Cxreg instructie: instructies voor het gebruik van Cxreg 

- Indicator complicaties DICA (Epic Amsterdam UMC naar MRDM/DHBA) 

- Een Presentatie  

 
 

 

 

 


