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ICD-‐10-‐BE:	  PRO
JECTO

RGAN
ISATIE	  

Projectduur	  

•  België:	  2009	  -‐	  2015	  (6	  jaar)	  
“Rapport	  	  Draaiboek	  implementa1e	  van	  de	  overgang	  van	  
ICD-‐9-‐CM	  naar	  ICD-‐10-‐CM	  (30	  juni	  2010)	  Implementa1e	  op	  
01/01/2015”	  

•  Verenigde	  Staten:	  2009	  -‐	  2014	  (6	  jaar)	  
•  Australië:	  1994	  -‐	  1998	  (4	  jaar)	  
•  Canada:	  1995	  -‐	  1999	  -‐	  2001	  (6	  jaar	  -‐	  2	  jaar)	  

•  Spanje:	  2016	  (in	  samenwerking	  met	  België)	  
•  Portugal:	  2016	  
	  

Enkele	  belangrijke	  data	  

Verloop	  project	  «Overgang	  ICD-‐10-‐BE»	  	  
•  18/11/2010:	  adviesvraag	  door	  Minister	  Onkelinx	  aan	  de	  

MulHparHte-‐structuur	  betreffende	  de	  vervanging	  van	  ICD-‐9-‐CM	  
•  20/01/2011	  –	  24/02/2011:	  voorbereiding	  van	  het	  advies	  door	  

de	  werkgroep	  «	  RegistraHes	  »	  van	  de	  MulHparHte-‐structuur	  
•  19/05/2011:	  presentaHe	  van	  het	  definiHeve	  rapport	  en	  

goedkeuring	  door	  de	  MulHparHte.	  	  
•  20/07/2011:	  overmaking	  van	  het	  definiHeve	  rapport	  aan	  

Minister	  Onkelinx	  	  
•  03/08/2011:	  aankondiging	  op	  de	  website	  FOD	  van	  de	  invoering	  

van	  ICD-‐10-‐BE	  vanaf	  01/01/2015	  	  
•  19/08/2011:	  BevesHging	  via	  omzendbrief	  naar	  de	  ziekenhuizen	  
	  

Projectstructuur	  

•  24/07/2011:	  OprichHng	  Stuurgroep	  ICD-‐10-‐BE	  	  
Leden:	  Mr	  ChrisHaan	  Decoster	  (FOD),	  Dr.	  I.	  Mertens	  (FOD),	  
Mw.	  A.	  D’Havé	  (FOD),	  Mme	  C.	  Fontaine	  (Structuur	  
MulHparHte	  &	  NRZV),	  Dr.	  E.	  Baert	  (UZ	  Gent),	  Dr.	  C.	  Beguin	  
(Cl.	  Univ.	  Saint-‐	  Luc	  ),	  Prof.	  Dr.	  Koen	  Vandewoude	  (Kabinet),	  
Mr	  A.	  Antoine	  (Kabinet),	  Mr	  M.	  Daubie	  (RIZIV),	  Prof.	  Dr.	  
Pierre	  Gillet	  (CHU	  Liège),	  Prof.	  Dr.	  F.	  Rademakers	  (UZ	  
Leuven)	  

•  Project	  Teams	  (PT):	  	  
PT	  E-‐Learning:	  FOD	  in	  samenwerking	  met	  AHIMA	  (American	  
Hospital	  InformaHon	  Management	  AssociaHon)	  
PT	  Codeertool:	  FOD	  in	  samenwerking	  met	  UZ	  Gent	  
PT	  Handboek:	  FOD	  in	  samenwerking	  met	  UZ	  Gent	  en	  UCL	  

Ø  Codeerrichtlijnen	  
Ø  Anatomie	  en	  Fysiologie	  

PT	  IC(D)T:	  FOD	  
PT	  OverheidspublicaHes:	  FOD	  
PT	  APR-‐DRG:	  FOD	  in	  samenwerking	  met	  UZ	  Leuven	  en	  CHR	  
de	  la	  Citadelle	  Luik	  
PT	  Vertalingen:	  FOD	  in	  samenwerking	  met	  diverse	  partners	  

Ø  ICD-‐codes	  
Ø  Handboeken	  
Ø  E-‐learning-‐modules	  

PT	  Mapping:	  	  
Ø  ICD-‐9-‐CM	  naar	  ICD-‐10-‐BE	  
Ø  ICD-‐10-‐BE	  naar	  ICD-‐9-‐CM	  
Ø  SNOMED	  CT	  naar	  ICD-‐10-‐CM:	  in	  funcHe	  van	  het	  

acHeplan	  e-‐gezondheid	  2013-‐2018	  
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Classifica@esysteem	  ICD-‐9-‐CM	  heeQ	  zijn	  limieten	  bereikt	  

Objec@eve	  vaststellingen:	  
Voor	  de	  registraHe	  van	  de	  Minimale	  Ziekenhuisgegevens,	  domein	  Medische	  gegevens	  (MG-‐MZG)	  wordt	  momenteel	  gebruik	  gemaakt	  van	  
het	  coderingssysteem	  ICD-‐9-‐CM	  (1979),	  “InternaHonale	  ClassificaHe	  van	  Ziekten	  –	  9e	  Revisie	  –	  klinische	  modificaHe”,	  een	  afgeleide	  
classificaHe	  van	  de	  ICD-‐9.	  	  
•  Dit	  30	  jaar	  oude	  classificaHesysteem	  is	  niet	  meer	  in	  staat	  om	  de	  jaarlijkse	  updates	  en	  de	  vooruitgang	  op	  medisch	  en	  technologisch	  

gebied	  onderdak	  te	  bieden.	  	  
•  Dit	  heer	  gevolgen	  voor	  de	  precisie	  en	  nauwkeurigheid	  van	  de	  APR-‐DRG.	  
•  Bovendien	  zal	  het	  vanaf	  2013	  niet	  langer	  geactualiseerd	  en	  ondersteund	  worden.	  

Beperkingen	  van	  ICD-‐9-‐CM	  

ICD-‐9-‐CM	  is	  te	  beperkt	  geworden	  om	  nieuwe	  inzichten	  en	  technologieën	  
in	  onder	  te	  brengen	  omdat:	  
De	  classificaHe	  is	  aan	  haar	  limieten	  gekomen,	  onder	  meer	  qua	  
nummering.	  Sommige	  categorieën	  hebben	  vage	  en	  onnauwkeurige	  
codes.	  
Over	  de	  jaren	  heen	  raakten	  verschillende	  ICD-‐9-‐CM	  categorieën	  vol	  en	  
werd	  het	  moeilijk	  bijkomende	  codes	  een	  plaats	  te	  geven:	  	  
•  Wanneer	  een	  categorie	  vol	  was,	  werden	  verschillende	  types	  of	  

gelijkaardige	  diagnoses	  en	  procedures	  onder	  eenzelfde	  code	  
geplaatst.	  	  

•  Door	  dit	  gebrek	  aan	  plaats	  werden	  verschillende	  procedures	  op	  
verschillende	  lichaamsdelen	  en	  met	  het	  gebruik	  van	  van	  verschillende	  
middelen	  toch	  onder	  eenzelfde	  codegroep	  geplaatst.	  	  

•  	  De	  structurele	  integriteit	  van	  de	  ICD-‐9-‐CM	  procedure	  classificaHe	  
werd	  reeds	  aangetast	  door	  de	  aanmaak	  van	  het	  hoofdstuk	  00	  en	  het	  
hoofdstuk	  17	  wanneer	  geen	  plaats	  meer	  was	  in	  het	  correcte	  
hoofdstuk	  voor	  de	  nieuwe	  codes.	  	  

	  

Nood	  aan…	  

•  meer	  gedetailleerde	  diagnose-‐informaHe	  om	  de	  medische	  
acHviteit	  en	  pathologie	  correct	  en	  met	  meer	  granulariteit	  te	  
kunnen	  weergegeven;	  	  

•  accuratere	  verdeling	  van	  de	  financiële	  middelen	  doordat	  de	  
verbeterde	  specificiteit	  en	  granulariteit	  van	  het	  
classificaHesysteem	  onderrapportage	  van	  medische	  acHviteit	  
en	  pathologie	  tegenwerkt;	  	  

•  internaHonaal	  herkenbare	  diagnose-‐informaHe	  met	  
mogelijkheid	  tot	  vergelijking	  ervan	  met	  vrijwel	  alle	  
geïndustrialiseerde	  landen;	  	  

•  ruimte	  om	  jaarlijkse	  updates	  en	  vooruitgang	  op	  medisch	  en	  
technologisch	  gebied	  onderdak	  te	  bieden;	  	  

•  mogelijkheid	  tot	  kwalitaHeve	  mapping	  met	  
terminologiesystemen	  (SNOMED	  CT®,	  ...),	  waardoor	  een	  
automaHsche	  afleiding	  van	  codes	  uit	  een	  Elektronisch	  
PaHënten	  Dossier	  mogelijk	  wordt	  op	  termijn.	  	  
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ICD	  staat	  voor	  "Interna1onal	  Classifica1on	  of	  Diseases",	  of	  
"Interna1onale	  Classifica1e	  van	  Ziekten".	  	  
•  De	  ICD	  is	  de	  internaHonale	  standaard	  van	  diagnosHsche	  

classificaHe	  voor	  algemene	  epidemiologische	  doeleinden.	  	  
•  De	  ICD	  is	  in	  hoofdzaak	  een	  mortaliteitsclassificaHe	  en	  heer	  al	  

meer	  dan	  een	  eeuw	  geschiedenis	  achter	  de	  rug.	  Doorheen	  de	  
jaren	  werd	  ze	  uitgebreid	  en	  aangepast.	  	  

•  De	  WereldgezondheidsorganisaHe	  (WGO)	  speelt	  sinds	  haar	  
oprichHng	  in	  1948	  een	  coördinerende	  rol	  bij	  het	  tot	  stand	  
komen	  van	  de	  officiële	  revisies.	  	  

•  De	  laatste,	  Hende	  revisie	  (ICD-‐10),	  werd	  in	  1992	  door	  de	  World	  
Health	  Assembly	  (WHA)	  goedgekeurd	  en	  in	  1994	  door	  de	  WGO	  
aan	  de	  lidstaten	  ter	  beschikking	  gesteld.	  	  

	  

ICD-‐10-‐CM	  

•  De	  “Interna1onal	  Classifica1on	  of	  Diseases,	  Tenth	  Revision,	  
Clinical	  Modifica1on”	  werd	  ontwikkeld	  om	  Volume	  1	  en	  2	  van	  
de	  ICD-‐9-‐CM	  te	  vervangen.	  	  

•  Is	  ontwikkeld	  door	  het	  “U.S.	  Na1onal	  Center	  for	  Health	  
Sta1s1cs”	  (NCHS)	  	  

•  Het	  is	  een	  aanpassing	  van	  de	  ICD-‐10	  van	  de	  WHO	  en	  breidt	  
bestaande	  ICD-‐10	  codes	  om	  tot	  een	  goede	  
morbiditeitsclassificaHe	  te	  komen.	  De	  WGO	  moet	  hiervoor	  
toestemming	  geven	  en	  alle	  wijzigingen	  moeten	  conform	  WGO	  
afspraken	  gebeuren,	  nl.	  er	  mogen	  geen	  wijzigingen	  aan	  derde	  
en	  vierde	  karakterniveau.	  	  

•  De	  “Clinical	  Modifica1on”	  bevat	  enkel	  de	  diagnoseclassificaHe.	  
•  ICD	  is	  een	  gesloten	  classificaHe,	  d.w.z.	  ze	  bevat	  één	  en	  slechts	  

één	  plaats	  om	  een	  aandoening	  te	  klasseren.	  	  
	  

ICD-‐10-‐PCS	  

De	  “Interna1onal	  Classifica1on	  of	  Diseases,	  Tenth	  Revision,	  
Procedure	  Coding	  System”	  werd	  ontwikkeld	  om	  Volume	  3	  van	  de	  
ICD-‐9-‐CM	  te	  vervangen.	  	  
•  De	  ICD-‐10	  (WGO)	  bevat	  geen	  systeem	  voor	  de	  classificaHe	  van	  

ingrepen	  en	  procedures.	  
•  Is	  ontwikkeld	  door	  het	  “U.S.	  Centers	  for	  Medicare	  And	  

Medicaid	  Services”	  (CMS)	  
	  
	  

ICD-‐10-‐BE	  
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ZIJN	  ER	  GEEN	  AN
DERE	  ALTERN

ATIEVEN	  
Aanlsluiten	  bij	  andere	  landen	  

Aansluiten	  bij	  een	  andere	  groep	  of	  land	  (Australië,	  Duitsland,	  	  
Scandinavië,...)	  
•  verlies	  van	  kennis	  en	  opgebouwde	  ervaring	  
•  leidt	  tot	  gebruik	  van	  een	  ander	  groepeersysteem	  of	  

ontwikkeling	  van	  een	  eigen	  groepeersysteem	  dat	  dan	  ook	  moet	  
onderhouden	  worden.	  

Dat	  is	  in	  se	  wat	  nu	  gebeurt,	  U.S.A	  is	  niet	  de	  enige	  die	  de	  ICD-‐10-‐
CM	  en	  ICD-‐10-‐PCS	  gebruikt,	  ook	  Spanje	  en	  Portugal	  gebruiken	  
deze	  classificaHesystemen.	  Alleen	  hebben	  we	  in	  dit	  geval:	  
•  behoud	  van	  kennis	  en	  opgebouwde	  ervaring	  
•  behoud	  van	  hetzelfde	  groepeersysteem	  (APR-‐DRG)	  
•  geen	  kosten	  voor	  updates	  en	  onderhoud	  
•  “backward	  compaHbility”	  voor	  zowel	  ICD	  als	  voor	  APR-‐DRG	  
	  
Ontwikkelen	  van	  een	  eigen	  classifica@esysteem	  

Vraagt	  om	  het	  oprichten	  van	  een	  eigen	  ICD-‐insHtuut	  en	  een	  eigen	  
DRG-‐insHtuut	  voor	  de	  ontwikkeling	  en	  het	  onderhoud	  van	  de	  
classificaHe	  en	  de	  groepeersystemen.	  
	  
In	  Nederland	  weten	  we	  dat	  de	  kost	  voor	  het	  onderhoud	  van	  het	  
DBC/DOT	  systeem	  meer	  dan	  14	  miljoen	  euro	  per	  jaar	  bedraagt	  
(www.dbconderhoud.nl/images/DBC_jaarverslag_2012.pdf).	  

Wachten	  op	  ICD-‐11-‐CM	  en	  ICD-‐11-‐PCS	  

ICD-‐11	  wordt	  verwacht	  tegen	  2017…	  
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1994	  
ICD-‐10	  

2017	  
ICD-‐11	  

1979	  
ICD-‐9-‐CM	  

2012	  
ICD-‐10-‐CM	  &	  

ICD-‐10-‐PCS	  Drar	  
Code	  Sets	  

2039	  
ICD-‐11-‐CM	  &	  

ICD-‐11-‐PCS	  Drar	  
Code	  Sets	  

2039	  
ICD-‐11-‐CM	  &	  

ICD-‐11-‐PCS	  Drar	  
Code	  Sets	  

22	  j.	   22	  j.	  

60	  j.	  

Bron:	  Health	  data	  ConsulHng	  2013	  



ZIJN	  ER	  GEEN	  AN
DERE	  ALTERN

ATIEVEN	  
Dan	  maar	  naar	  SNOMED	  CT?	  

SNOMED	  CT	  staat	  voor	  ‘SystemaHzed	  Nomenclature	  of	  Medicine	  –	  
Clinical	  Terms’	  	  
•  Het	  is	  een	  internaHonaal,	  medisch	  terminologiestelsel	  en	  bevat	  

een	  grote	  verzameling	  standaardconcepten	  met	  hun	  
synoniemen.	  	  

•  De	  concepten	  zijn	  bedoeld	  voor	  gebruik	  in	  de	  directe	  
paHëntenzorg	  (INDIVIDUEEL	  NIVEAU):	  voor	  de	  vastlegging	  van	  
klachten,	  symptomen,	  omstandigheden,	  ziekteprocessen,	  
intervenHes,	  diagnosen,	  resultaten	  en	  besluitvorming.	  	  

•  Het	  doel	  is	  eenduidigheid,	  structurering,	  uitwisselbaarheid	  en	  
meervoudig	  gebruik	  van	  informaHe.	  

•  SNOMED	  CT	  wordt	  beheerd	  door	  de	  IHTSDO.	  
•  De	  concepten	  in	  SNOMED	  CT	  zijn	  Engelstalig.	  	  
•  Er	  zijn	  meer	  dan	  300.000	  concepten	  aanwezig.	  
•  Delen	  ervan	  zijn	  “officieel”	  vertaald	  in	  het	  Deens,	  Frans,	  

Spaans,	  en	  Zweeds.	  	  
	  
•  Er	  bestaan	  geen	  groepeersystemen	  om	  rechtstreeks	  SNOMED	  

CT	  te	  groeperen,	  dus	  omze�ng	  van	  de	  informaHe	  in	  het	  
paHëntendossier	  naar	  een	  classificaHesysteem	  blijr	  nodig.	  

•  SNOMED	  CT	  laat	  wel	  toe	  om	  regels	  te	  ontwikkelen	  die	  
sommige	  maar	  niet	  alle	  van	  deze	  omze�ngen	  kunnen	  
ondersteunen,	  hetzij	  automaHsch,	  hetzij	  semi-‐automaHsch.	  En	  
dus	  kan	  het	  op	  dit	  vlak	  een	  administraHeve	  vereenvoudiging	  
betekenen.	  

•  Dit	  vraagt	  om	  een	  gestructureerd	  EPD.	  
	  
	  

	  

Elk	  systeem	  heeQ	  zijn	  eigen	  doel	  
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COMMUNICATIE	  EN	  OPLEIDING	  
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informa@esessies	  

•  03/09/2013:	  InformaHesessie	  voor	  algemene	  direcHes	  
•  10/09/2013:	  InformaHesessie	  voor	  MZG-‐verantwoordelijken	  en	  

codeerders	  (UZ	  Gent,	  Nederlands)	  
•  12/09/2013:	  InformaHesessie	  voor	  MZG-‐verantwoordelijken	  en	  

codeerders	  (UCL,	  Frans)	  
•  02/12/2013:	  InformaHesessie	  voor	  IT-‐diensten	  van	  

ziekenhuizen	  en	  Sorwareleveranciers	  

•  ??/06/2014:	  Lancering	  van	  de	  opleiding	  ICD-‐10-‐BE	  via	  E-‐
learning.	  

Communica@ekanalen	  

Website	  www.health.belgium.be/ICD10BE	  
•  PublicaHes	  
•  Onderzoeksrapporten	  
•  ReferenHelijsten	  
•  Handboeken	  
•  Opleiding	  
•  PresentaHes	  

•  CommunicaHe	  
•  Omzendbrieven	  
•  Elektronische	  nieuwsbrieven	  

•  Vaak	  gestelde	  vragen	  
	  

Op	  uitnodiging	  

•  13/06/2013:	  Codeeropleiding	  Provinciale	  Hogeschool	  Limburg	  
•  20/06/2013:	  Vormingscyclus	  MG-‐MZG	  FORCEA	  
	  
Try-‐outs	  voor	  de	  informaHesessies:	  
•  Is	  dit	  de	  informaHe	  die	  jullie	  nodig	  hebben?	  
•  Welke	  zijn	  de	  vragen	  die	  onbeantwoord	  blijven?	  
•  Welke	  informaHe	  ontbreekt	  nog?	  
•  …	  
	  	  
•  17/03/2014:	  BECO-‐COBE	  PRIVE	  
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Kostprijs	  en	  beschikbaarheid	  

De	  FOD	  heer	  deze	  opleiding	  ontwikkeld	  om	  ze	  kosteloos	  en	  
onbeperkt	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  van	  de	  ziekenhuizen.	  
Voor	  iedereen	  wordt	  hetzelfde	  materiaal	  op	  eenzelfde	  manier	  op	  
hetzelfde	  ogenblik	  ter	  beschikking	  gesteld.	  
Het	  is	  de	  enige	  door	  de	  overheid	  erkende	  opleiding.	  
Klantentevredenheid	  wordt	  geëvalueerd	  en	  het	  systeem	  daarop	  
aangepast.	  Door	  te	  werken	  via	  dit	  systeem	  zijn	  de	  aanpassingen	  
onmiddellijk	  voor	  iedereen	  op	  dezelfde	  manier	  beschikbaar.	  

E-‐learning	  modules	  

Stage	  I	  
•  OpHoneel	  
•  Uit	  te	  kiezen	  volgens	  de	  noden	  
•  Zijn	  ook	  toegevoegd	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  samenwerking	  

met	  opleidingsinsHtuten	  om	  reeds	  opgeleide	  codeerders	  op	  de	  
arbeidsmarkt	  te	  brengen	  

	  
	  
	  

Pilootproject	  

Een	  pilootproject	  met	  de	  ziekenhuizen	  is	  gestart	  in	  december	  2013	  met	  
aanbod	  van	  de	  modules	  uit	  stage	  II	  en	  stage	  III	  (Engelstalig)	  
Aan	  elk	  ziekenhuis	  werd	  de	  mogelijkheid	  geboden	  om	  deel	  te	  nemen:	  
267	  deelnemers,	  bijna	  alle	  ziekenhuizen	  vertegenwoordigd.	  
CerHficaten	  worden	  binnen	  de	  piloot	  niet	  uitgereikt	  omdat	  elke	  
deelnemer,	  ook	  deze	  die	  niet	  deelneemt	  aan	  het	  pilootproject,	  op	  
hetzelfde	  ogenblik	  in	  de	  gelegenheid	  moet	  zijn	  het	  cerHficaat	  te	  behalen.	  
	  
Pilootproject	  met	  één	  opleidingsinsHtuut	  is	  opgestart.	  

De	  vrije	  keuze	  van	  het	  ziekenhuis	  

Een	  ziekenhuis	  beslist	  zelf	  in	  funcHe	  van	  zijn	  noden	  wie	  welke	  
modules	  volgt	  en	  wanneer.	  
Een	  cerHficaat	  per	  module	  is	  beschikbaar	  voor	  wie	  dat	  wenst	  aan	  
het	  einde	  van	  elke	  module	  en	  mits	  het	  slagen	  in	  een	  korte	  test.	  
Aan	  elke	  deelnemer	  worden	  in	  elk	  geval	  alle	  modules	  
aangeboden.	  
	  

17/03/14	  
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Stage	  I	  –	  OPTIONAL	  
Bewustmaking	  (2)	  
Assessment	  (8)	  
Focusopleidingen	  (9)	  

Totaal	  175	  uren	  	  

Totaal	  28	  uren	  

Totaal	  23	  uren	  

Totaal	  4	  uren	  

Stage	  III	  
IntroducHe	  (1)	  
ICD-‐10-‐PCS	  
-‐	  Kernprocedures	  (9)	  
-‐	  Gerelateerde	  
procedures	  (1)	  
	  

Stage	  II	  
IntroducHe	  (1)	  
ICD-‐10-‐CM	  (22)	  

Stage	  IV	  
Casussen	  (2)	  
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Codeerregels	  

ReferenHe:	  Leon-‐Chisen,	  N.	  (2014).	  ICD-‐10-‐CM	  and	  ICD-‐10-‐PCS	  
2014	  Coding	  Handbook:	  With	  Answers.	  American	  Hospital	  
AssociaHon	  Press	  	  
	  
De	  codeerregels	  worden	  kosteloos	  ter	  beschikking	  gesteld	  in	  het	  
Nederlands	  en	  het	  Frans.	  Dit	  is	  de	  geldige	  referenHe	  van	  de	  FOD.	  
	  

Anatomie	  en	  Fysiologie	  
	  
ReferenHe:	  Harrington,	  J.	  (2014).	  Comprehensive	  Anatomy	  and	  
Physiology	  for	  ICD-‐10-‐CM	  and	  PCS	  Coding	  2014.	  OptumInsight	  	  
	  
Het	  handboek	  Anatomie	  en	  Fysiologie	  wordt	  kosteloos	  ter	  
beschikking	  gesteld	  in	  het	  Nederlands	  en	  het	  Frans.	  Dit	  is	  de	  
geldige	  referenHe	  van	  de	  FOD.	  
	  

Codeertool	  

h�p://Icd10be.health.belgium.be	  
	  
•  Beschikbaar	  in	  de	  versie	  2014.	  
•  Vervangt	  het	  codeboek	  PMIC	  op	  papier	  waarvan	  elke	  

ziekenhuis	  een	  exemplaar	  ontving.	  
•  Biedt	  een	  aantal	  substanHële	  voordelen	  ten	  opzichte	  van	  het	  

werken	  met	  het	  codeboek	  op	  papier,	  bijvoorbeeld:	  
•  Bij	  elke	  opzoeking	  wordt	  de	  informaHe	  aan	  het	  begin	  van	  

het	  hoofdstuk	  en	  de	  categorie	  weergegeven	  bij	  de	  
opgezochte	  code.	  

•  Zowel	  de	  diagnosecodes	  als	  de	  codes	  voor	  ingrepen	  kunnen	  
tegelijk	  in	  één	  bron	  worden	  opgezocht.	  Het	  PMIC	  codeboek	  
bestaat	  uit	  twee	  afzonderlijke	  delen.	  

	  

Referen@elijsten	  en	  conversietabellen	  

•  Codelabels:	  	  
•  ICD-‐10-‐CM:	  vertaald	  naar	  het	  Nederlands	  en	  het	  Frans	  
•  ICD-‐10-‐PCS:	  samenstellende	  concepten	  vertaald	  naar	  het	  

Nederlands	  en	  het	  Frans.	  
•  Mappingtabellen:	  	  
•  Van	  ICD-‐9-‐CM	  naar	  ICD-‐10-‐BE	  
•  Van	  ICD-‐10-‐BE	  naar	  ICD-‐9-‐CM	  
•  Bevat	  ook	  de	  volledige	  codeset	  
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Daling	  van	  de	  codeerproduc@viteit	  

•  Tijdelijke	  daling	  van	  de	  codeerproducHviteit	  	  
•  Leercurve	  	  
•  sHjging	  van	  het	  aantal	  geldige	  codes	  	  
•  wijziging	  van	  het	  formaat	  van	  de	  codes	  	  
•  meer	  karakters	  
•  andere	  karakters	  
•  gemengd	  numeriek	  –	  niet	  numeriek	  	  

•  sHjging	  van	  de	  bevraging	  van	  artsen	  met	  betrekking	  tot	  
klinische	  documentaHe	  vanwege	  een	  sHjging	  van	  de	  
specificiteit	  

•  een	  volledig	  nieuw	  procedure	  codeersysteem	  	  
•  aanpassingen	  aan	  de	  codeerrichtlijnen	  	  

	  
	  
S@jging	  van	  het	  aantal	  codes	  

Wijziging	  van	  het	  formaat	  van	  de	  codes	  

Gelijkenissen	  
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Leerperiode	  

•  ↓	  aantal	  codes	  /	  Hjdseenheid	  	  
•  niet	  permanent	  
•  gedurende	  de	  leerperiode	  

•  externe	  factoren	  	  
•  expliciet	  Hjd	  voorzien	  in	  de	  planning	  voor	  opleiding	  	  
•  niet	  gelijkHjdig	  coderen	  van	  ICD-‐9-‐CM	  en	  ICD-‐10-‐BE	  
•  studies	  Canada	  en	  Australië	  	  

•  gemiddelde	  leercurve:	  6	  maanden	  
•  daling	  codeerproducHviteit:	  10%	  -‐	  50%	  	  

	  

Timing	  

FOD	  voorziet	  een	  leerperiode	  van	  18	  maanden:	  
2014/2:	  start	  opleiding	  via	  E-‐learning	  
2015/1:	  E-‐learning	  en	  toepassing	  in	  de	  prakHjk	  
2015/2:	  toepassing	  in	  de	  prakHjk	  
	  
De	  NRZV	  heer	  een	  advies	  voor	  overgangsmaatregelen	  gegeven.	  

Tips	  

Vragen?	  
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•  Elke	  dag	  15	  minuten:	  een	  aantal	  diagnosen	  en	  procedures	  die	  
gecodeerd	  werden	  in	  ICD-‐9-‐CM	  opzoeken	  via	  de	  codeertool.	  

•  Deelname	  aan	  het	  pilootproject:	  kennismaking	  met	  de	  virtuele	  
campus	  en	  de	  modules.	  

•  De	  frequentst	  geregistreerde	  diagnosen	  en	  ingrepen	  in	  het	  
ziekenhuis	  coderen	  in	  ICD-‐10-‐BE.	  


