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Mevrouw, Mijnheer, Dokter 
 
 
Met deze rondzendbrief willen we enkele punten verduidelijken waarvoor we de laatste dagen veel 
vragen ontvangen hebben. 
 
 
COVID-19 
 
Voor de MPG-registratie worden de diagnoses in DSM -IV en ICD-9-CM geregistreerd. Aangezien 
de laatste update van ICD-9-CM voor MPG van 1996 dateert, bestonden er toen uiteraard geen 
specifieke codes voor COVID-19. 
 
Voor patiënten met COVID-19 raden wij daarom de volgende diagnosecodes aan: 
 

- Voor de besmetting met het virus:  
079.89  ANDERE GESPECIFICEERDE VIRALE INFECTIE 
 

- Voor een pneumonie als gevolg van COVID-19:  
480.8   PNEUMONIE DOOR ANDER VIRUS, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD 

 
Bijkomende optie:  
Voor uw intern databeleid (dus geen verplichting voor de FOD) kan eveneens gebruik gemaakt 
worden van facultatief blok 5 namelijk MT12.17A ‘Omschrijving andere specifieke zorg’ door daar 
“COVID19” te registeren. Op deze manier kunt U binnen uw ziekenhuis de COVID-19-patiënten 
identificeren.  
 
Registratie thuis-daghospitalisatie 
 
We herinneren er graag aan dat enkel activiteiten intra muros binnen de MPG moeten worden 
geregistreerd. 
 
Wij zijn er ons van bewust dat de activiteiten in dagziekenhuizen door de coronamaatregelen (deels) 
zijn stopgezet en dat het personeel elders wordt ingezet. De registratie op zich mag niet worden 
stopgezet maar de activiteiten die voor deze ‘corona-periode’ geregistreerd zullen worden, zullen 
uiteraard nihil (of beperkt) zijn.  
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Aangezien thuis-daghospitalisaties plaatsvinden buiten de muren van het ziekenhuis, dient men 
deze activiteit niet in de MPG te registeren.  
 
 
 
 
 
 
Voor bijkomende informatie kunt U steeds contact opnemen via de generieke mailboxen namelijk 
info.rpmpg@health.fgov.be. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Pedro Facon  
Directeur-generaal 
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