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2. Inleiding
De “Generieke Productcode Hulpmiddelen” (GPH) is een classificatie voor hulpmiddelen, toegespitst op de
behoeften in Nederland gericht op administratie en declaratieverkeer van zorgverleners en zorgverzekeraars.
GPH wordt gebruikt in de informatie-uitwisseling tussen hulpmiddelenleveranciers, zorgverzekeraars en
fabrikanten en wordt onder andere gebruikt bij zorginkoop en declaratieverkeer. De GPH-tabel is opgenomen
in de declaratiestandaard EI Declaraties Hulpmiddelen.
De basis voor de GPH-tabel is ISO 9999, een ISO-standaard met als titel "producten voor mensen met
functioneringsproblemen - Classificatie en terminologie", toegepast in Europa als EN 9999 en in Nederland als
NEN 9999.

2.1 Opbouw document
Dit document beschrijft de definities, procedures, processen en criteria die Vektis hanteert bij het beheer en
onderhoud van de GPH-tabel. Daarnaast wordt er in dit document ook ingegaan op de kwaliteitscontroles die
betrekking hebben op de administratieve vastlegging van de gegevens in de GPH-tabel en de wijze waarop de
GPH-tabel beschikbaar wordt gesteld aan de afnemers/gebruikers van de GPH-tabel.
In het document worden de op dat moment van uitgifte van het document geldende criteria, procedures en
informatie opgenomen. Informatie over afgewezen wijzigingen of aanpassingen waar nog geen besluit over is
genomen, worden niet vermeld.
Aanpassingen die pas op een later moment aan GPH zullen worden toegevoegd, worden al wel vermeld. Bij
deze informatie wordt echter wel aangegeven vanaf welk moment de aanpassing geldig is.

2.2 Doel document
Het doel van dit document is het beschrijven van de gegevens, regels en processen rondom GPH. Daarbij
dient het als naslagwerk voor alle partijen die GPH afnemen, willen afnemen of inzicht willen krijgen in de
processen van GPH.
Het bieden van inzicht in de gegevens en de processen moet bijdragen tot een helder een eenduidig gebruik
van de gegevens uit GPH binnen de processen van de afnemers.

2.3 Beheer van het document
Vanuit de gehele zorgsector kunnen functionele wensen en wijzigingsverzoeken worden ingediend met
betrekking tot het beheer en onderhoud document.
Wijzigingen in het document worden verwerkt op basis van bovengenoemde input. Hiermee wordt een nieuwe
versie van het document aangemaakt. De nieuwe versie van het document wordt in concept voorgelegd aan
de leden van de Adviescommissie Wijzigingen (AcW) Hulpmiddelenregistraties. Daarbij wordt gevraagd om de
aangegeven aanpassingen intern uit te zoeken en de eventuele op- en/of aanmerkingen terug te melden aan
Vektis.
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Als de voorgestelde versie afgestemd is, wordt deze gemaakt en wordt de nieuwe versie op de website
gepubliceerd.
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3. Definities en entiteiten
3.1 Definities
GPH

Hulpmiddel

ISO
ISO9999
NEN

Generieke Productcode Hulpmiddelen” (GPH) is een classificatie voor hulpmiddelen,
toegespitst op de behoeften in Nederland gericht op administratie en declaratieverkeer van
zorgverleners en zorgverzekeraars
Elk product (inclusief apparaten, uitrusting, instrumenten en computerprogrammatuur),
speciaal vervaardigd of algemeen verkrijgbaar, dat wordt gebruikt door of voor personen met
functioneringsproblemen
om te participeren;
om lichaamsfuncties/anatomische eigenschappen en activiteiten te beschermen,
ondersteunen, trainen, meten of vervangen, of
om stoornissen, beperkingen of participatieproblemen te voorkomen.
The International Organization for Standardization: een wereldwijde federatie van nationale
standaardisatie organisaties die internationale ISO-standaarden opstelt en beheert.
Een standaard uitgebracht door ISO met als titel "producten voor mensen met
functioneringsproblemen - Classificatie en terminologie"
Nederlands Normalisatie-Instituut. NEN implementeert ISO-standaarden in Nederland en stelt
aanvullend eigen Nederlandse standaarden op. NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling
en toepassing van normen en is Nederlands lid van ISO.

3.2 Entiteiten en relaties
De GPH-tabel is een eenvoudige Exceltabel waarin de GPH-code het hoofdgegeven is.
Van de GPH-code zijn verschillende soorten aanvullende gegevens vastgelegd:
 Inhoudelijke informatie betreffende de huidige code:
o Omschrijving
o Formele toelichting uit ISO 9999
o Ad hoc opmerking
 Relatie naar oude GPH-code:
o Oude GPH-code
 Mutatie-informatie:
o Mutatiecode
o Datum mutatie
 Algemene administratieve informatie:
o Datum ingang
o Datum einde
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4. Procedurebeschrijving
De GPH wordt onder auspiciën van de AcW Hulpmiddelenregistraties uitgebracht. De AcW
Hulpmiddelenregistraties bestaat uit experts van belanghebbende partijen (hulpmiddelenleveranciers,
zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland, fabrikanten/importeurs, beheerders van hulpmiddelendatabases en
Vektis. ZN is voorzitter en Vektis voert het secretariaat van de AcW Hulpmiddelenregistraties.
De AcW bepaalt het moment van uitbrengen en doorvoeren van een GPH-tabel subversie.
Wijzigingen (toevoegen, muteren en verwijderen) in de GPH-tabel kunnen ontstaan door:
- Herstel van geconstateerde fouten
- Goedgekeurde wensen
- Aanpassing ISO 9999
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5. Criteria voor registratie van gegevens
5.1 Criteria
De GPH-code bestaat uit 12 cijfers. Deze cijfers zijn onderverdeeld in 6 groepen van 2 cijfers. De basis voor
de GPH-tabel is ISO 9999, een ISO-standaard met als titel "producten voor mensen met
functioneringsproblemen - Classificatie en terminologie", toegepast in Europa als EN 9999 en in Nederland
als NEN 9999. ISO 9999 omvat alle hulpmiddelen. Voor de GPH-tabel wordt niet de gehele ISO 9999 gebruikt,
in principe alleen de delen die in het kader van het Nederlandse Zorgstelsel relevant zijn.
De eerste 3 niveaus van de GPH-code worden zoveel mogelijk bepaald door de ISO 9999.
Niveau 4 tot en met 6 zijn specifiek voor GPH.

5.1.1 Niveau 1 tot en met 3
Dit zijn de eerste 6 cijfers van de GPH-code.
De internationale standaard ISO 9999 is hiërarchisch opgebouwd, van links naar rechts de niveaus:
e
 Hoofdgroep (bepalen het 1 niveau cijfers van de code, cijfer 1 en 2)
e
 Groep (bepalen het 2 niveau cijfers van de code, cijfer 3 en 4)
e
 Subgroep (bepalen het 3 niveau cijfers van de code, cijfer 5 en 6)
Dit uitgangspunt is ook voor de GPH toegepast, voor de opvolgende toegevoegde niveaus (niveau 4, cijfer 7
en 8, niveau 5, cijfer 9 en 10 en niveau 6, cijfer 11 en 12).
Van origine is voor de codering van de ISO 9999 op elk niveau een interval van drie codes gehanteerd om
ruimte te creëren voor latere wijzigingen en aanvullingen in revisies van de norm zonder daarbij de classificatie
fundamenteel te moeten wijzigen. Dit uitgangspunt is ook voor de GPH zoveel mogelijk toegepast.
Er kunnen geen internationaal erkende ISO 9999 beschrijvingen aangepast worden.
Er kunnen geen internationaal erkende ISO 9999 beschrijvingen als vervallen verklaard worden.
De spelregels van ISO 9999 zijn leidend. Dit betekent dat er geen wijzigingen in de eerste 3 niveaus
plaatsvinden die afwijken van de ISO 9999. Wijzigingen in de eerste 3 niveaus worden alleen doorgevoerd
indien:
- een nieuwe versie van ISO 9999 wordt uitgebracht
- bij het overnemen van de ISO 9999 naar GPH een fout gemaakt is, waardoor er een verschil bestaat
tussen ISO en GPH

5.1.2 Niveau 4 tot en met 6
Niveau 4 tot en met 6 zijn een verdere uitwerking van de eerste 3 niveaus. Dit zijn de laatste 6 cijfers van de
GPH-code. Deze niveaus zijn specifiek voor GPH en zijn niet beschreven in ISO 9999. Ze hebben wel een
relatie met ISO 9999 vanuit de eerste 3 niveaus.
De uitwerking van niveau 4 tot en met 6 gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Adviescommissie
Wijzigingen Hulpmiddelenregistraties. Als de AcW Hulpmiddelenregistraties akkoord is met de voorgestelde
wijzigingen, worden de wijzigingen doorgevoerd in de GPH-tabel en gepubliceerd als nieuwe versie.

5.1.3 Specifieke afspraken
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Op alle niveaus is een vaste positie gereserveerd (89) voor technische hulpmiddelen die behoren tot de
categorie “overige”. Aanvullingen krijgen een code van 90 tot 98.
Voor componenten en accessoires geldt ook een specifieke afspraak.
Accessoires voegen functioneel iets toe aan de functies van een hulpmiddel. Zonder het accessoire heeft het
hulpmiddel deze functie niet.
Componenten vervullen geen aanvullende functie, maar vervangen een altijd aanwezig deel van een
hulpmiddel en een functie daarvan.
Omdat het onderscheid tussen het wel of niet vervullen van een functie niet altijd eenvoudig te bepalen is, is
geen onderscheid aangehouden. Hiervoor is vanaf niveau ‘4’ de vaste positie ‘98’ gereserveerd. De
oorspronkelijk gebruikte vaste positie ‘88’ wordt niet meer gebruikt voor nieuwe coderingen. Daarom komen
voorlopig zowel 88 en 98 voor componenten en accessoires voor. Voor niveau ‘3’ is een positie uit 90 t/m 99
gekozen, indien dit noodzakelijk was.

5.2 Koppeling met externe bronnen
De belangrijkste externe bron voor GPH is de ISO 9999 standaard.
ISO 9999 is een ISO-standaard met als titel "hulpmiddelen voor mensen met Functioneringsprobleem Classificatie en terminologie", toegepast in Europa als EN 9999 en in Nederland als NEN 9999. ISO 9999
heeft drie niveaus en vormt de basis voor de GPH.
ISO standaarden worden vastgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). De
organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in ruim 160 landen.
Voor Nederland is NEN lid van ISO. NEN is betrokken bij het vaststellen van de internationale standaard ISO
9999. Daarnaast wordt onder beheer van NEN de internationale standaard vertaald in het Nederlands. Deze
Nederlandse vertaling wordt gebruikt voor GPH.
Volgens de regels van ISO verschijnt er formeel iedere 5 jaar een nieuwe standaard ISO 9999. In de praktijk
leidt regulier beheer elke 4 tot 6 jaar tot een nieuwe versie.
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6. Privacy
De GPH-tabel bevat geen privacygevoelige informatie. Er zijn dus ook geen maatregelen genomen om de
privacy van gegevens te waarborgen.
Alle gegevens uit de GPH-tabel zijn vrij beschikbaar.
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7. Gebruik GPH
7.1 Dataset
De GPH-tabel wordt gepubliceerd als Exceltabel. De tabel bestaat uit de volgende kolommen:
 GPH-code:
o Betreft ISO 9999 code (6 posities), uitgebreid voor Nederland tot 12 posities.
o Veel ISO 9999 coderingen zijn niet verder verfijnd. De GPH-codes zijn dan met nullen
aangevuld tot 12 posities.
 Omschrijving
o Als er sprake is van een officiële ISO 9999 code dan staat hier de officiële omschrijving van
ISO 9999, conform de uitgave van NEN.
o Als er sprake is van een code die toegevoegd is aan de ISO 9999 dat staat hier de
omschrijving die door de AcW Hulpmiddelenregistraties geformuleerd/aanvaard is.
 Formele toelichting uit ISO 9999
o Als er sprake is van een officiële ISO 9999 code dan staat hier de officiële toelichting van ISO
9999, conform de uitgave van NEN.
o Als er sprake is van een code betreft die toegevoegd is aan de ISO 9999 dan staat hier de
toelichting die door de AcW Hulpmiddelenregistraties geformuleerd/aanvaard is.
 Ad hoc opmerkingen (niet formeel)
o Betreft ad hoc opmerkingen ter verduidelijking van de toepassing van de codes. Deze
opmerkingen zijn alleen informatief bedoeld en hebben geen formele status.
 Mutatiecode
o De mutatiecode geeft aan of de GPH ook in de vorige versie voorkwam.
 Oude GPH-code
o De GPH-code, die deze categorie hulpmiddelen in een vorige versie had.
 Datum mutatie
o Datum waarop een wijziging in één of meer gegevens is doorgevoerd.
 Datum ingang
o Datum vanaf wanneer een classificatiecode gebruikt kan gaan worden.
 Datum einde
o Datum waarop de classificatiecode wordt gesloten. De datum einde is een datum tot wanneer
de code geldig is.

7.2 Website
De GPH-tabel is te vinden op de site:
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=LH307&is_versie=5.2.
Hier kan de meest recente versie van de GPH-tabel gedownload worden.
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8. Kwaliteitsbeheersing
8.1 Inhoudelijke kwaliteitsbeheersing
De kwaliteit van de eerste drie niveaus van GPH wordt gewaarborgd door een vrijwel exacte overname van
deze niveaus vanuit de ISO 9999. Hierdoor is er zekerheid dat er aangesloten wordt bij de internationale
standaard en (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen gevolgd worden.
Voor niveau 4 tot en met 6 wordt gebruik gemaakt van deskundigen uit het veld per groep hulpmiddelen. Door
de inzet van deskundigen zorgen we ervoor dat de voorstellen die vanuit de groepen gedaan worden voor de
laatste drie niveaus aansluiten bij de praktijk.
De voorstellen worden vervolgens voorgelegd aan de AcW Hulpmiddelenregistraties. De AcW toetst de
voorstellen en accordeert deze. Pas na deze accordering wordt een nieuwe GPH-tabel vastgesteld en
gepubliceerd.
In de bijlage is een overzicht opgenomen wie betrokken zijn geweest bij het maken van de voorstellen voor de
verdere uitwerking van de eerste drie niveaus van GPH.

8.2 Certificering
De GPH-tabel is niet gecertificeerd.
Er zijn geen plannen om een certificeringtraject te starten voor de GPH-tabel.
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