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ICHI is de nieuwe classificatie van de WHO 
om gezondheidsinterventies mee te 
rapporteren en analyseren.

ICHI is een van de 
hoofdclassificaties, naast de 
International Classification 
of Diseases (ICD) en de 
International Classification 
of Functioning, Disability 
and Health (ICF).

Deze classificatie biedt 
lidstaten, dienstverleners, 
managers en onderzoekers 
een gemeenschappelijk 
instrument om over 
gezondheidsinterventies te 
rapporteren en te 
analyseren voor 
statistische, kwaliteits- en 
vergoedingsdoeleinden.

thuiszorg-, revalidatie-, 
paramedische, GGZ-, 
verpleegkundige en 
volksgezondheids-
interventies.

ICHI omvat meer dan 
7.000 interventies. Om 
meer in detail te treden, 
zoals voor medische 
producten of 
hulpmiddelen, kunnen 
extensiecodes worden 
gebruikt.

Interventiecodes kunnen 
(sets van) interventies voor 
personen, groepen of 
populaties beschrijven.

ICHI is ontworpen om in 
alle niveaus van 
gezondheidssystemen te 
gebruiken. Als 
internationale standaard 
kan het worden ingezet om 
data tussen landen en 
diensten te vergelijken. 

ICHI kan direct worden 
gebruikt voor dataverzame-
ling of als basis voor de 
ontwikkeling van nationale 
classificaties. ICHI biedt 
een gemeenschappelijke 
structuur waar coderingen 
in nationale classificaties 
naar kunnen koppelen om 
internationaal vergelijkbare 
data te genereren.

Begrijpelijke content

ICHI is een classificatie 
die beschrijft wat 
gezondheidssystemen 
doen. ICHI gebruikt drie 
assen om interventies te 
beschrijven: Doel, Actie en 
Middel. De setting waarin 
de interventie plaatsvindt 
en het beroep van degene 
die de interventie uitvoert 
wordt buiten beschouwing 
gelaten.

ICHI beschrijft het 
gezondheidssysteem

ICHI omvat medische, 
chirurgische, eerstelijns-, 



OPTIES VOOR 
GEBRUIK

Landen zonder 
classificaties van 
gezondheidsinterventies
ICHI kan direct worden 
ingezet als instrument om 
informatie te verzamelen over 
de interventies op 
verschillende niveaus van het 
gezondheidssyteem.

ICHI toevoegen aan 
nationale classificaties
Landen kunnen het 
uitgebreidere scala aan 
interventies van de ICHI 
opnemen in de reeds 
bestaande nationale 
classificaties. 

Landen met nationale 
classificaties
Koppelen naar ICHI-codes 
zorgt ervoor dat data tussen 
landen en diensten kunnen 
worden vergeleken.

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
De Verenigde Naties hebben 
de Sustainable Development 
Goals (SDGs) in 2015 
vastgesteld. 

ICHI kan als internationale 
standaard worden ingezet om 
de voortgang van 
gezondheidsgerelateerde 
SDGs te monitoren.

Landen die nationale 
classificaties willen 
ontwikkelen
ICHI biedt een gemeenschap-
pelijke basis voor nationale 
classificatie-ontwikkeling.

De classificatie van gezondheidsinterventies geeft 
een essentiële infrastructuur om de werking van 
gezondheidssystemen te ondersteunen



Universal Health 
Coverage

Universal Health 
Coverage (UHC) is een 
belangrijk speerpunt van 
de WHO. ICHI kan worden 
gebruikt om essentiële 
gezondheidsinterventies 
te beschrijven die voor 
iedereen beschikbaar 
moeten zijn, zoals zorg 
rondom de geboorte, 
vaccinatie tegen mazelen 
en behandeling van 
hypertensie. 

Patiëntveiligheid en 
kwaliteit
De drie WHO-classificaties 
ICD, ICF en ICHI kunnen 
samen worden ingezet om 
gegevens rondom 
patiëntveiligheid en 
kwaliteit te verzamelen. Er 
bestaan verschillende 
ICHI-codes om  
interventies te beschrijven 
die betrokken zijn bij 
complicaties, als ook om  
interventies te beschrijven 
die bijwerkingen 
tegengaan. 

NU BESCHIKBAAR

De nieuwste (Engelstalige) versie van ICHI is 
nu beschikbaar en gratis online te bekijken:

https://mitel.dimi.uniud.it/ichi/
We nodigen u uit om commentaar te geven op het online 
platform. (Om dit te doen: klik op 'Sign in' om een gratis 
gebruikersaccount aan te maken.)

Gezondheidssysteem-
prestaties
ICHI kan worden ingezet 
om te rapporteren over 
prestatie-indicatoren zoals:

- chirurgische wachttijden
- frequentie van specifieke

interventies
- zorgpaden.

Volksgezondheid 
ICHI vormt een basis 
voor het verzamelen, 
rapporteren en analyse-
ren van gezondheids-
bevorderende data op 
populatieniveau en 
inspanningen voor 
ziektepreventie.
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