MZG Bijkomende informatie: Registratie van A/H1N1-griep

Bijkomende informatie voor de registratie van
A/H1N1-griep in de MZG
Sinds de maand april 2009 werd er een nieuw influenzavirus van het type A/H1N1
geïdentificeerd (Mexicaanse griep, varkensgriep). Dit virus is het resultaat van de
recombinatie van varkensvirussen, vogelvirussen en humane virussen.
Hieronder vindt u aanvullende instructies voor de MZG-registratie voor zieken die
gehospitaliseerd worden naar aanleiding van dit virus.

1. Registratie MZG 2009 en 2010
Deze aanvullende richtlijnen moeten toegepast worden vanaf de gegevens van het eerste
semester 2009, behalve punt 5° (ambulante spoed) dat toegepast moet worden van 1
september 2009.
1° Het ICD-9-CM coördinatie- en onderhoudscomité (ICD-9-CM Coordination and
Maintenance Committee) heeft in juni 2009 een addendum voorgesteld dat van kracht is
vanaf 1 oktober 2009 (ICD-9-CM Index to Diseases Addenda (FY10) Effective October 1,
2009), waarin een specifieke code voor de A/H1N1 griep voorgesteld wordt.
De bestaande code 488, “Influenza due to identified avian influenza virus”, wordt
opgesplitst in twee nieuwe codes:
488.0 Influenza due to identified avian influenza virus
Avian influenza
Bird flu
Influenza A/H5N1
488.1 Influenza due to identified novel H1N1 influenza virus
2009 H1N1 [swine] influenza virus
Novel 2009 influenza H1N1
Novel H1N1 influenza
Novel influenza A/H1N1
Swine flu
Deze nieuwe codes moeten geregistreerd worden vanaf het eerste semester van 2009 (veld
8 in het bestand DIAGNOSE van het domein medische gegevens).
Om de groepering van deze verblijven toe te laten, moet de codering op de volgende wijze
gebeuren: en code van de categorie 487, “Influenza”, als hoofddiagnose samen met de
code 488.1 als nevendiagnose. De code 488.1 moet dus steeds als nevendiagnose
geregistreerd worden.
Voorbeelden:
Griep A/H1N1 met pneumonie
Griep A/H1N1 met andere respiratoire manifestaties
Griep A/H1N1 met andere manifestaties
Versie december 2019

Hoofddiagnose
487.0
487.1
487.8

Nevendiagnose
488.1
488.1
488.1
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2° Voor de registratie van de variabele “aanwezig bij opname” in veld 9 van het bestand
DIAGNOSE zijn de regels van toepassing zoals ze beschreven staan in de handleiding
m.b.t. de medische gegevens.
3° Voor de registratie van de graad van zekerheid in veld 10 van het bestand DIAGNOSE,
moet de waarde ‘2’, “Zeker”, uitsluitend geregistreerd worden, indien de diagnose
van A/H1N1-griep bevestigd is door de identificatie van het virus in monsters uit de
luchtwegen (uitstrijkje van de nasofarynx), door de erkende technieken, zoals:
 Detectie van viraal RNA door PCR (Polymerase Chain Reaction)
 Detectie van het virale nucleoproteïne antigen
 Isolatie van het virus
Wanneer er enkel een vermoeden is, moet de waarde ‘1’, “Waarschijnlijk”, geregistreerd
worden.
4° Voor de registratie van de immunisatiestatus/vaccinatiestatus voor influenza: de registratie
van de griepvaccinatie die tijdens de laatste campagne uitgevoerd werd (tenminste twee
weken voor het begin van de ziekte) moet door middel van de volgende pseudocodes als
nevendiagnose gebeuren (veld 8 van het bestand DIAGNOSE):
 VVVVVS voor de vaccinatie tegen de seizoensgriep
 VVVVVP voor de vaccinatie tegen de pandemiegriep
Deze codes moeten steeds gebruikt worden als nevendiagnose.
Enkele voorbeelden:
Griep A/H1N1 met pneumonie
Griep A/H1N1 met andere respiratoire
manifestaties
Griep A/H1N1 met andere
manifestaties

Hoofddiagnose Nevendiagnose Nevendiagnose(n)
487.0
488.1
VVVVVS
VVVVVS
487.1
488.1
VVVVVP
487.8

488.1

VVVVVP

Belangrijk: Op 10-08-2010 werd door de WGO het einde van de pandemie 2009
afgekondigd en de registratie van de vaccinatiestatus is dus vanaf 1 september 2010
niet meer vereist.
5° Voor de ambulante spoed is een waarde toegevoegd tussen de al bestaande waarden in veld
7, URGADMIN van het domein van de medische gegevens (zie tabel hieronder). De letter
#G# moet gebruikt worden voor elke acute respiratoire infectie die vermoedelijk met griep
verbonden is.
Code
C
B
F
O
A
T
G
Z
S

Omschrijving
Controle
Bevalling
Zelfmoordpoging
CO-intoxicatie
Andere intoxicatie
Ongeval / Trauma
Acute respiratoire infectie die vermoedelijk met griep verbonden is
Somatische ziekte
Sociale, mentale of psychische redenen
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Er mag slechts één reden opgegeven worden! Hierbij dient men de lijst van boven naar
onder te doorlopen en de eerste waarde te nemen die overeenkomt met de reden van
spoedopname.
In dit geval, ook voor de griepvaccinatie die tijdens de laatste campagne uitgevoerd werd
(tenminste twee weken voor het begin van de ziekte) moet opgenomen worden zoals
beschreven in de vorige paragraaf.

2. MZG registratie vanaf MZG 2011
Vanaf de gegevens van 01/01/2011, zijn de bovenvermelde richtlijnen niet meer van
toepassing.
De codes van de subcategorie 488.1x Griep A/H1N1 [Influenza due to identified novel H1N1
influenza virus] worden dan in België ingevoerd en kunnen als hoofddiagnose gebruikt
worden.
De dubbele codering (487.x + 488.1) is niet meer noodzakelijk.
De maatregelen voor de registratie van de variabele ‘‘aanwezig bij opname’’ en van de graad
van zekerheid veranderen niet.
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