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Voorwoord
Het Handboek ICD-9-CM codering, officiële versie 2013 en de drie volumes van ICD-9-CM 2011
moeten samen gebruikt worden om de medische gegevens van de MZG (MG-MZG) optimaal te coderen. Dit moet een harmonieuze codering op nationaal niveau en de vergelijking van de gegevens op
internationaal niveau mogelijk maken.
Dit Handboek, dat in samenwerking met de ICD-9-CM experts van de ziekenhuizen gerealiseerd werd,
vervangt alle publicaties in verband met de codering die eerder door de FOD Volksgezondheid uitgegeven werden
Het Codeerhandboek ICD-9-CM, officiële versie 2013, vormt de referentie voor het coderen van
de medische gegevens van de MZG vanaf 1 januari 2013. Het integreert in een enkel document
de verbeteringen van de errata van het codeerhandboek 2011/2012 en de meest relevante punten
uit de FAQ 2011 en 2012.
De belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn weergegeven op een grijze achtergrond
De versie 2009/2010 van het handboek blijft van toepassing voor de registratie van de jaren 2009,
2010 en 2011 en de versie 2011/2012 voor de registratie van het jaar 2012.
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Algemeen
A
ICD-9-CM classificatie : inleiding
De “Internationale Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM)” is gebaseerd op de negende herziening van de “Manual of the International Classification of Diseases” van de
Wereld GezondheidsOrganisatie (WGO). De letters CM staan voor “Clinical Modification”, wat aangeeft
dat deze classificatie vooral bedoeld is voor gebruik in ziekenhuizen (ziekenhuismorbiditeit).
ICD-9-CM wordt uitgegeven in drie volumes. Volume 1 is een systematische lijst van diagnoses, volume
2 is een alfabetische index van diagnoses en volume 3 is een systematische lijst en alfabetische index
van procedures.
De codes worden ingedeeld per categorie: van 3 cijfers voor diagnosecodes en van 2 cijfers voor procedurecodes. Zowel de diagnosecodes als de procedurecodes kunnen verder gespecificeerd worden
door één of twee bijkomende cijfers.
De ICD-9-CM is een gesloten classificatie. Voor elke aandoening of procedure wordt door de classificatie één enkele plaats voorzien. Omwille van de beheersbaarheid werd er niet aan alle diagnoses of
procedures een code toegekend. Onbelangrijke en zeldzame diagnoses of procedures zijn gegroepeerd
onder codes met de omschrijving “other” of “not elsewhere classified” (NEC). Daarnaast zijn er nog codes voorzien indien de medische gegevens onvoldoende en aspecifiek zijn. Soms worden beide groepen gecombineerd in één code.
Het is heel belangrijk dat mensen die werken met ICD-9-CM de basis van de classificatie goed begrijpen om hiermee te kunnen werken.
Bij het hanteren van ICD-9-CM-codes dient men rekening te houden dat op regelmatige basis bepaalde
codes wijzigen: nieuwe (meestal specifiekere codes) worden toegevoegd en andere zijn niet meer van
toepassing. De overheid bepaalt het tijdstip van deze wijzigingen.

1. Systematische lijst van aandoeningen en verwondingen
Het systematische classificatiesysteem van aandoeningen en verwondingen bestaat uit 17 hoofdstukken. De hoofdstukken classificeren de aandoeningen in functie van het aangetaste orgaanstelsel of in
functie van de etiologie.
Bijvoorbeeld : Hoofdstuk 2 “Neoplasms” : alle tumoren
Hoofdstuk 8 “Diseases of the Respiratory System” : alle aandoeningen van het ademhalingsstelsel (behalve de tumoren van de luchtwegen).
De opbouw van ieder hoofdstuk is gebaseerd deels op etiologie, anatomie en bepaalde omstandigheden (evolutie van een aandoening).

Begrippen
Sectie : categorieëngroepen met driecijfer codes, die betrekking hebben op een zelfde lokalisatie of
orgaan.
Categorie : een categorie of basiscode bestaat uit codes met dezelfde drie eerste cijfers.
Subcategorie en vijfcijfer onderverdelingen : dit is een specificering van basiscode.
Voorbeeld A 1 :
3. Endocrine, nutritional and metabolic diseases, and immunity disorders (240-279)
(hoofdstuk)
Diseases of other endocrine glands (250-259)
(sectie)
252 Disorders of parathyroid gland (Aandoeningen van de glandulae parathyreoideae) (categorie)
252.0 Hyperparathyroidism (Hyperparathyreoidie)
(subcategorie)
252.00 Hyperparathyroidism, unspecified
(vijfcijfer onderverdeling)
(Niet gespecificeerde hyperparathyreoidie)
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In de systematische lijst staan de codes en de respectievelijke omschrijvingen vet gedrukt. Instructies
betreffende het gebruik van bepaalde codes staan ook in de systematische lijst.
Naast de hoofdclassificatie zijn er aanvullende classificaties in de ICD-9-CM :
- Factoren die invloed hebben op de gezondheidstoestand en contacten met gezondheidsdiensten : V-codes
- Bijkomende informatie over omstandigheden van verwonding of vergiftiging : E-codes.
Volume 1 omvat enkele bijlagen :
- Morfologie van de tumoren (M-codes)
- Classificatie van de geneesmiddelen volgens “American Hospital Formulary Service” (AHFS)
- Classificatie van de industriële ongevallen
- Lijst van categorieën.

2. Alfabetische index van aandoeningen en verwondingen
De alfabetische lijst van aandoeningen en verwondingen omvat alle hoofd- en subtermen (of modificatoren). De hoofdtermen identificeren de omstandigheden van de aandoeningen of verwondingen. De
subtermen bevatten informatie over de lokalisatie, het type of de etiologie.

2.1. Begrippen
Hoofdtermen
De alfabetische lijst is georganiseerd in functie van de hoofdtermen. Deze staan alfabetisch gerangschikt, beginnen met een hoofdletter en zijn vet gedrukt.
Voorbeeld A 2 :

Anorexia
783.0
hysterical 300.11
nervosa 307.1

(Anorexie)
(Conversie hysterie)
(Anorexia nervosa)

Modificatoren of subtermen
Een hoofdterm kan één of meerdere subtermen hebben. Deze termen staan standaard onder de
hoofdterm en verder naar rechts ingesprongen.
Voorbeeld A 3 :
Obesity (constitutional)(exogenous)(familial)
(nutritional)(simple)
adrenal
complicating pregnancy, childbirth, or the
puerperium
due to hyperalimentation
endocrine NEC
endogenous
Frölich’s (adiposogenital dystrophy)
glandular NEC
hypothyroid (See also Hypothyroidism)
morbid
of pregnancy
pituitary
severe
thyroid (See also Hypothyroidism)

278.00 (Obesitas, niet gespecificeerd)
255.8 (Andere gespecificeerd aandoeningen van de
bijnieren)
649.1 (Obesitas als complicatie van de zwangerschap,
de geboorte, het puerperium)
278.00 (Obesitas, niet gespecificeerd)
259.9 (Niet gespecificeerd endocriene stoornis)
259.9 (Niet gespecificeerd endocriene stoornis)
253.8 (Andere aandoening van de hypofyse en andere
syndromen van diencefaal-hypofyse oorsprong)
259.9 (Niet gespecificeerd endocriene stoornis)
244.9 (Niet gespecificeerd hypothyreoïdie)
278.01 (Morbide obesitas)
649.1 (Obesitas als complicatie van de zwangerschap,
de geboorte, het puerperium)
253.8 (Andere aandoening van de hypofyse en andere
syndromen van diencefaal-hypofyse oorsprong)
278.01 (Morbide obesitas)
244.9 (Niet gespecificeerd hypothyreoïdie)

Volgende regel (Carryover lines)
Lange uitdrukkingen worden voortgezet op de volgende regel (‘’carryover lines’’), en springen twee
standaardspaties in tov de vorige regel, om hen te onderscheiden van de essentiële modificatoren.
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Voorbeeld A 4 : Decompensation
Cardiac (acute)(chronic)(see also Disease,
Heart) 429.9 (Niet gespecificeerd hartaandoening)
Failure – see Failure, heart
Verbindingswoorden
Verbindingswoorden zoals bijvoorbeeld “with”, “in”, “due to” en “associated with” drukken de relatie uit
tussen hoofdterm en subterm. De verbindingswoorden “with of “without” worden onmiddellijk onder de
hoofdterm geplaatst en dus niet in alfabetische volgorde. De andere verbindingswoorden worden wel in
alfabetische volgorde weergegeven onder de hoofdterm.

2.2. Werkwijze
- Bij het opzoeken hanteert men in de alfabetische lijst de hoofdtermen.
Voorbeeld A 5 :

Acute appendicitis staat onder ‘’Appendicitis, acute’’
Stressfractuur staat onder ‘’Fracture, stress’’

- Soms is het noodzakelijk om te werken met alternatieve termen.
- Voor men een code weerhoudt dient men de instructies in de systematische lijst te verifiëren of de
code toepasselijk is.
- Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel, zoals :
1. Congenitale afwijkingen : zie “Anomaly”
2. Aandoeningen betreffende zwangerschap, bevalling en postpartumperiode : zie “Delivery”, “Labor”, “Pregnancy” of “Puerperal” (ook soms bij de aandoening terug te vinden)
3. Complicaties of verwikkelingen : zie “Complications”
4. Restletsels of sequelen: zie “Late, effect(s) (of)”

3. De systematische en alfabetische lijst van de procedures
Volume 3 bestaat uit de systematische lijst onderverdeeld in 16 hoofdstukken en de alfabetische index
van de procedures.
De indeling van de systematische lijst en de alfabetische index van procedures is gelijkaardig aan die
voor de diagnosen, maar een code bestaat hier uit twee (in plaats van drie) cijfers voor het decimaalteken. De bijkomende cijfers (na decimaal punt) specificeren de procedure : lokalisatie, techniek, enz.
De systematische lijst van procedures is verdeeld in 16 hoofdstukken hoofdzakelijk volgens het orgaansysteem. Ingrepen die betrekking hebben op eenzelfde lokalisatie staan meestal onder eenzelfde sectie
gerangschikt.
De alfabetische lijst is op vlak van opbouw gelijkaardig aan de alfabetische lijst van aandoeningen en
letsels (volume 2) behalve de woorden “as”, “by”, en “for” die soms onmiddellijk volgen op de hoofd- of
subtermen en de woorden “with” en “without”.
Voorbeeld A 6 :
Laparoscopy
with
biopsy (intra-abdominal)
uterine ligaments
uterus
destruction of fallopian tubes – See Destruction, fallopian
tube (Vernietigen van eileiders)
Laparotomy NEC
as operative approach – omit code
exploratory (pelvic)
reopening of recent operative site (for control of
hemorrhage)(for exploration) (for incision of hematoma)
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54.21 (Laparoscopie)
54.24 [Biopsie (introabdominaal)]
68.15 (Uterusligamenten)
68.16 (Uterus)

54.19 (Laparotomie)
54.11 (Exploratieve laparotomie)
54.12 (Heropenen van een recente
laparotomie)

7

B
Conventies ICD-9-CM
De ICD-9-CM classificatie bevat bepaalde conventies die bedoeld zijn om beknopte informatie te verschaffen. De belangrijkste categorieën van deze conventies zijn de volgende :








Instructies
Crossreferenties
Leestekens
Afkortingen
Verbindingswoorden
Symbolen
Andere conventies

1. Instructies
De onderverdelingen van de classificatie zijn onderling exclusief, zonder overlapping van de inhoud.
Soms moet worden gepreciseerd of bepaalde pathologieën al dan niet vervat zitten in een bepaalde
categorie. Door de inclusies en exclusies kan worden gepreciseerd of dit het geval is.
De plaats van deze instructies is van belang. In het begin van de sectie of de categorie is ze van toepassing op alle codes ervan. Als de instructie in een subcategorie wordt geplaatst, zijn alleen de onderliggende codes erbij betrokken.
Voorbeeld B 1 :
Sectie : “Diseases of other endocrine glands” (Ziektes van andere endocriene klieren) (249-259)
Categorie : 250 “Diabetes mellitus” (Suikerziekte)
Excludes : “Gestational diabetes” (648.8) (Zwangerschap en stoornissen in het
koolhydraatmetabolisme)
“Hyperglycemia NOS” (790.29) (Hyperglycemie, zonder andere
precisering)
“Neonatal diabetes mellitus” (775.1) (Suikerziekte bij pasgeborenen)
“Nonclinical diabetes’’ (790.29) (Andere abnormale glucose)
‘’Secondary diabetes’’ (249.0-249.9) (Secundaire Diabetes)
Subcategorie : 250.3x
‘’Diabetes with other coma’’ (Diabetes met coma, andere)
‘’Diabetic coma (with ketoacidosis)” (Diabetisch coma met ketoacidose)
“Diabetic hypoglycemic coma” (Diabetisch hypoglycemisch coma)
“Insulin coma NOS” (Insulinecoma, zonder andere specificering)
Excludes: ‘’Diabetes with hyperosmolar coma’’ (250.2) (Diabetes met hyperosmolair
coma)

In dit voorbeeld geldt de eerste exclusie dus voor alle codes van de categorie, maar de tweede heeft alleen betrekking op de codes die zijn opgenomen in subcategorie 250.3.

1.1. De term ‘’includes’’ of ‘’includeert’’
Deze term wijst op pathologieën of ingrepen die vervat zitten in een categorie of een hoofdstuk met als
bedoeling om de inhoud ervan uit te leggen. De genoemde lijst is echter niet exhaustief : hij dient als
gids of voorbeeld wanneer de titel van de classificatie niet toepasbaar lijkt.
Voorbeelden B 2 & 3 :
Categorie : 555 “Regional enteritis” (Regionale enteritis)
Includes: “Crohn’s disease” (Ziekte van Crohn)
“Granulomatous enteritis” (Granulomateuze enteritis)
Categorie : 685 “Pilonidal cyst” (Pilonidale cyste)
Includes: “Fistula, coccygeal or pilonidal” (Coccygeale of pilonidale fistula)
“Sinus, coccygeal or pilonidal” (Coccygeale of pilonidale sinus)
In deze voorbeelden richt de inclusie onder de categorie zich dus tot alle codes in deze categorie.
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1.2. De term ‘’excludes’’ of ‘’excludeert’’
Een exclusieopmerking onder een code wijst erop dat er een andere code bestaat die de te coderen pathologie (of de ingreep) beter beschrijft ; deze code wordt tussen haakjes vermeld.


De exclusie wijst erop dat een andere code moet worden gebruikt als een bijkomende bijzonderheid
wordt verschaft.

Voorbeeld B 4:
Categorie : 584 “Acute renal failure” (Acute nierinsufficiëntie)
Excludes : “Following labor and delivery” (669.3) (Na de bevalling)
“Posttraumatic” (958.5) (Posttraumatisch)
that complicating:
abortion (634-638 with.3, 639.3)
ectopic or molar pregnancy (639.3)
(Abortus, ectopische of molaire zwangerschap complicerend)
In dit voorbeeld is de acute nierinsufficiëntie opgetreden in specifieke omstandigheden. Derhalve dient
men die code te gebruiken die de grootste precisering met zich mee brengt.


Ook stelt de exclusie pathologieën in het licht die gelijkaardig lijken, maar een andere etiologie hebben. Een identieke pathologie kan anders worden gecodeerd naargelang zij aangeboren of verworven zijn en al dan niet van traumatische aard zijn. Dit betekent dat deze informatie uitgesloten is of
zich niet in de code bevindt.

Voorbeeld B 5 :
Subcategorie : 753.1 “Cystic kidney disease” (Aangeboren kystische nierziekte).
Excludes: “Acquired cyst of kidney” (593.2) (Niercyste, verworven)
De code van de uitgesloten term kan niet tegelijkertijd gebruikt worden met code waarvan ze uitgesloten
is. Een congenitale pathologie kan niet tegelijkertijd gecodeerd worden met een verworven pathologie.
Het is het ene of het andere.


Exclusie wordt ook gebruikt wanneer de code de ziekte niet volledig beschrijft, dit wil zeggen wanneer een deel van de beschrijving ervan niet vervat zit in de titel van de code. Als een aandoening
uitgesloten is uit een code of er niet thuishoort, dan dient men een andere code of een additionele
code te gebruiken.

Voorbeeld B 6 :
Sectie : “Pneumonia and Influenza” (Pneumonie en griep) (480-487)
Excludes: ”Pneumonia” (Pneumonie)
“allergic or eosinophilic’’ (518.3) (Pulmonaire eosinofilie )
“aspiration”, (aspiratie) :
NOS (507.0)
newborn (770.18)(Andere aspiratie door fœtus en
pasgeborene)
solids and liquids (507.0-507.8)(Pneumonie door inhalatie van
voedsel of braaksel)
“congenital” (770.0) (Congenitale pneumonie)
“lipoid” (507.1) (Pneumonie door inademing van olie en essences)
“passive” (514) (Pulmonaire hypostatische congestie)
‘’rheumatic’’ (390) (Acute gewrichtsreuma, zonder cardiale
complicaties)
‘’ventilator-associated’’
(997.31)
(Geassocieerd
met
beademingstoestel)
ALERT! For personal history of pneumonia (recurrent) see V12.61
Een uitsluiting is dus niet noodzakelijk een verbod, maar ze vermijdt redundantie !
Voor de definitie van een ALERT!, cf. infra.
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AANVULLENDE INFORMATIE
1. De opmerking ‘’excludes’’ onder categorieën 723 en 724
de

AHA Coding Clinic 1989, 2 kwartaal, pagina 14
Vraag : betekent deze opmerking ‘’excludes’’ dat de pathologieën die te wijten zijn aan een aantasting
van de tussenwervelschijf of aan een spondylose zijn opgenomen in de codes 721.0–722.9 of dat beide
pathologieën moeten worden gecodeerd?
Antwoord : de symptomen en tekenen die te wijten zijn aan of horen bij spondylose of de aantasting van
de disci zijn opgenomen in codes 721–722
Voorbeelden
- Ischias (724.3) door het verschuiven of degeneratie van een discus zit vervat in categorie 722
- Pijn of neuritis door spondylose of door de aantasting van een discus zitten vervat in categorieën 721–
722
- Spinale stenose door een degeneratie van een discus wordt geklasseerd in categorie 722, terwijl spinale stenose NOS wordt geklasseerd in categorieën 723-724. Voor de aangeboren spinale stenose, zie
hoofdstuck 13, 4 Aandoeningen van de rug.

2. Opmerking ‘’excludes’’

AHA Coding Clinic 1994, 4de kwartaal, pagina 39

De definitie van een opmerking ‘’excludes’’ in de ICD-9-CM conventies is ‘’elders coderen’’. Dit betekent
dat de informatie is ‘’uitgesloten’’ of dat ze zich niet in deze code bevindt. In dat geval vereist de
pathologie een andere code of een bijkomende code.
In vele gevallen wijst de opmerking ‘’excludes’’ erop dat de geëxcludeerde code niet specifiek genoeg is
om de pathologie volledig te beschrijven en dat een bijkomende code nodig is. Deze opmerking is dus
voorbehouden voor morbiditeit waarbij de codering meer specifiek moet gebeuren.
Deze definitie van de opmerking ‘’excludes’’ dekt soms de definitie ‘’use additional code’’.
Het hebben van twee verschillende betekenissen voor eenzelfde coderingsinstructie, kan tot grote
verwarring leiden. Om dit te corrigeren werd een groot aantal opmerkingen ‘’excludes’’ verwijderd en
vervangen door de opmerking ‘’use additional code’’. Het doel van deze wijziging is een opmerking
‘’excludes’’ te hebben met slechts één betekenis ‘’elders coderen’’ en de opmerking ‘’use additional
code’’ te gebruiken wanneer meer dan één code nodig is om de pathologie te beschrijven. Omdat er
veel instructieopmerkingen zijn in ICD-9-CM, zal het enkele jaren duren om de gepaste correcties aan te
brengen.

1.3. Algemene nota’s
Deze term wijst op het gebruik van een bijkomend cijfer voor de codes van de overeenstemmende categorie of om preciezere definities te geven van de inhoud van deze categorie.
Voorbeeld B 7 :
Sectie : Ischemic heart disease, (Ischemische cardiopathieën ) (410-414)
Categorie : 410 Acute myocardial infarction, (Acuut myocardinfarct)
De subclassificatie van 5 cijfers wordt gebruikt bij categorie 410 om de zorgepisode te preciseren :
0 ‘’episode of care unspecified’’ (Zorgepisode niet gespecificeerd)
1 ‘’initial episode of care’’ (Initiële zorgepisode). De eerste zorgepisode wijst op de initiële zorgepisode van het infarct zonder rekening te houden met de plaats van de behandeling, en bevat
transfers naar andere instellingen tijdens de eerste zorgepisode.
2 ‘’subsequent episode of care”(latere zorgepisode). De zorgepisode die volgt na de initiële zorgepisode (maar binnen 8 weken) wanneer de patiënt is opgenomen voor grondigere observatie,
evaluatie of behandeling van het myocardinfarct dat reeds werd behandeld.
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1.4. Er bestaan conventies inzake etiologie/manifestatie waarnaar verwezen wordt
door de instructies “code first” (codeer eerst), “use additional code” (gebruik
bijkomende code) en “in diseases classified elsewhere” (bij ziektes die elders
geclassificeerd werden).
1.4.1. De instructie “code first underlying condition”
Ze wijst erop dat eerst de onderliggende pathologie moet worden gecodeerd. In de numerieke classificatie betekenen de schuin gedrukte codes en titels dat de onderliggende pathologie eerst moet worden
gecodeerd. In de alfabetische index wordt deze conventie uitgedrukt door schuine haakjes.
Voorbeeld B 8 :
In de alfabetische index:
“Alzheimer’s”, (Zieke van Alzheimer).
With behavioral disturbance (Dementie geassocieerd met andere aandoeningen, met gedragsstoornis) 331.0 [294.11]
Without behavioral disturbance (Dementie geassocieerd met andere aandoeningen, zonder gedragsstoornis) 331.0 [294.10]
In de systematische classificatie: Polyneuropathie bij amyloidose
Juiste codering :
1. 277.3x ‘’Amyloidosis’’ (Amyloidose)
2. 357.4 ‘’Polyneuropathy in other diseases classified elsewhere’’
(Polyneuropathie met aandoening, andere)
De manifestaties van pathologieën kunnen onder de titel ‘’in diseases classified elsewhere’’ teruggevonden worden. Deze codes mogen nooit worden gebruikt als hoofddiagnose en ze moeten na de codes volgen van de pathologie waar ze uit voortkomen. Bijvoorbeeld categorie 250 ‘’Diabetes mellitus’’
(Suikerziekte) : voor elke code van diabetescomplicatie bestaat een specifieke onderliggende manifestatiecode die ermee samenhangt.

1.4.2. De instructie ‘’use additional code, if desired’’
Ze betekent dat men een bijkomende code kan gebruiken om een pathologie nauwkeuriger te beschrijven. De uitdrukking ‘’if desired’’ zou moeten worden genegeerd en de bijkomende code zou moeten
worden toegevoegd als de pathologie aanwezig is.
Voorbeeld B 9 :
Categorie : 595 Cystitis
Gebruik een bijkomende code indien gewenst, om de kiem aan te duiden, bv. E. Coli (041.4).

2. Crossreferentie instructies in de alfabetische index
Deze termen worden gebruikt in de alfabetische index om de codeerder te verwijzen naar andere verlichte referenties alvorens een code toe te kennen aan een pathologie of ingreep.

2.1. “See” (Zie)
Deze verplichte instructie verwijst naar een alternatief. Het is verplicht de term onder de opmerking
“see” te raadplegen alvorens de gepaste code te lokaliseren.
Voorbeeld B 10 :
“Disease arteriorenal - see Hypertension, kidney”

2.2. “See category” (Zie categorie)
Deze instructie is een variant van de voorgaande instructies. In dit geval kan gelijk welke code in de
vermelde categorie worden geselecteerd.
Voorbeeld B 11 :
“Delivery” (Normale bevalling).
Completely normal case - see category 650

2.3. “See also” (Zie ook)
Deze instructie wijst erop welke andere referenties van de alfabetische index kunnen worden
geraadpleegd indien een eerste raadpleging niet voldoende informatie oplevert.
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Voorbeeld B 12 :
“Disease arteriosclerotic - see also Arteriosclerosis” (Arteriosclerotische ziekte)

2.4. “See condition” (Zie conditie)
Soms adviseert de alfabetische index om te gaan kijken naar de hoofdterm van de pathologie. Als men
bijvoorbeeld in de alfabetische index gaat naar de term “Gastric” voor “gastric ulcer”, dan vermeldt hij
“see condition” en moet men naar de hoofdterm “ulcer” gaan kijken.

3. Leestekens
3.1. Ronde haakjes
De termen tussen ronde haakjes voegen uitleg toe die al dan niet in de bewoording van de diagnose of
ingreep staat. Deze termen wijzigen echter niet de keuze van de door de codeerder toe te kennen code.
Deze termen worden niet-essentiële modificatoren genoemd. De essentiële modificatoren worden vermeld in “subterms”.
Voorbeeld B 13 :
“Attack” (Malaise).
‘’Vasovagal’’ (idiopathic) (paroxysmal)’’ 780.2.

[Vasovagal (idiopathisch) (paroxismaal)]

3.2. Vierkante haakjes
De termen tussen vierkante haakjes zijn synoniemen, afkortingen en verklarende zinnen. Zoals de termen tussen ronde haakjes wijzigen ze de keuze van de code niet.
Voorbeeld B 14 :
426.1 “Atrioventricular block, other and unspecified (Atrioventriculair blok, andere en niet niet
gespecificeerd)
426.10 ‘’Atrioventricular block, unspecified’’
“Atrioventricular [AV] block (incomplete) (partial)’’

3.3. Schuine vierkante haakjes
Deze instructies worden gebruikt in de alfabetische index om aan te geven dat een tweede code moet
worden gebruikt, samen met een eerste code. De volgorde waarin de codes worden opgegeven moet
worden nageleefd.
Voorbeeld B 15 :
“Sarcoidosis” 135 (Sarcoidose)
“lung” (long) 135 [517.8]

3.4. Dubbelpunt
Het dubbelpunt wordt zowel gebruikt in de inclusie als exclusie opmerkingen om aan te geven dat een
modificator van de onderliggende lijst aanwezig moet zijn opdat de instructie van toepassing is.
Voorbeeld B 16 :
289.0 “Polycythemia, secondary” (Secundaire polycythemie)
High-oxygen-affinity (Hemoglobine met hoge affiniteit voor zuurstof)
hemoglobin
Polycythemia :
Acquired (Verworven)
Benign (Benigne)
Due to: (te wijten aan)
Fall in plasma volume (Daling van plasmavolume)
High altitude (Hoge Altitude)
Polycythemia:
Emotional (Emotioneel)
Erythropoietin (Erythropoïetisch)
Hypoxemic (Hypoxemisch)
Nephrogenous (Nefrogeen)
Relative (Relatief)
Spurious (Vals)
Stress (Stress)
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Excludes: Polycythemia:
Neonatal (Polycythemie van de neonatus) (776.4)
Primary (Primaire) (238.4)
Vera (Polycythemia vera) (238.4)

4. Afkortingen
4.1. Gebruikte afkortingen in de alfabetische index
NEC : ”not elsewhere classified” (niet elders geklassificeerd) wordt gebruikt in de numerieke
classificatie en in de alfabetische index. Er bestaat geen code die een pathologie of ingreep
nauwkeuriger beschrijft, zelfs als de medische beschrijving in het dossier meer specifiek is.
Voorbeeld B 17 :
“Cicatrix” ( Littekenprobleem en fibrose van de huid ).
“Specified site NEC” 709.2 (Gespecificeerde site NEC)

4.2. Gebruikte afkortingen in de numerieke classificatie
NEC : cf. supra
NOS : ”not otherwise specified” (niet anders gespecificeerd). Alleen te gebruiken wanneer er
geen andere preciezere informatie wordt gegeven.
Voorbeeld B 18 :
212.9 “Benign neoplasm of respiratory and intrathoracic organs, site unspecified”
(Goedaardige tumor van de respiratoire en intrathoracale organen, niet gespecificeerd).
Respiratory organ NOS (Ademhalingsapparaat, niet anders gespecificeerd)
Upper respiratory tract NOS (Bovenste luchtwegen, niet anders gespecificeerd)

5. Verbindingswoorden
5.1. “And”
Dit betekent zowel ”en” als ”of”.
Voorbeeld B 19 :
616.0 “Cervicitis and endocervicitis” (Cervicitis en endocervicitis)

5.2. “With”
Dit betekent “met” maar ook “met vermelding van”, “gepaard gaand met” of “in”. Deze term impliceert
dat de pathologieën aanwezig moeten zijn opdat de code kan worden gebruikt.
Voorbeeld B 20:
“Agenesis skull (bone)” (Anomalie van de schedel en de aangezichtsbeenderen, aangeboren) 756.0
With
anencephalus (met anencefalie)
740.0
encephalocele (met encefalocele)
742.0
hydrocephalus (met hydrocefalie)
742.3
with spina bifida (met spina bifida)
741.0
microcephalus (met microcefalie)
742.1

5.3. “Due to”
Betekent “te wijten aan”. Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de twee genoemde pathologieën.
Deze codes kunnen dus alleen worden gebruikt wanneer er een oorzakelijk verband wordt vastgesteld
en in het dossier werd vermeld.
Voorbeeld B 21:
Fracture
clavicle
due to birth trauma (Fractuur van het sleutelbeen door een trauma bij de geboorte) 767.2
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6. Symbolen
• een zwarte cirkel voor een code geeft aan dat deze code nieuw is voor deze versie ICD-9-CM.
▲ een zwarte driehoek voor een code wijst erop dat de tekst van de bestaande code werd herzien.

4 5

De aanwezigheid van cijfers 4 en 5 wijst erop dat er een vierde en vijfde specifieke niveau

bestaat.

Kleurcodes
Volume 1
• rode code: codes in 3 cijfers die een 4e of 5e precisieniveau vragen
• gele code: niet gespecificeerde codes
• oranje code: niet specifieke codes
• blauwe code: manifestatiecodes
• paarse code: uitsluitend nevendiagnose
• groene code: alleen hoofddiagnose
• (grijse code: Medicare conventie, niet van toepassing in België)
Volume 3
• blauwe code: niet-operatieve procedure
• paarse code: bilaterale procedure
• grijze code: operatieve procedure
• groene code: niet specifieke operatieve procedure
• (rode code: Medicare conventie, niet van toepassing in België)
7. Andere

conventies

ALERT ! geeft aan hoe een persoonlijke voorgeschiedenis, een sequel enz gecodeerd moeten worden

Een DEFINITIE is eveneens aanwezig voor een aantal begrippen
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C
Medische Gegevens van de Minimale Ziekenhuis Gegevens
De registratie van de medische gegevens van de minimale ziekenhuisgegevens (MG-MZG) bij ontslag
worden gebruikt om de gegevens in rekening te brengen, van de patiënten die in acute en chronische
ziekenhuizen worden opgenomen.
De MG-MZG gebruikt een minimum aan concepten, op basis van de standaarddefinities die hieronder
volgen, waardoor consistente gegevens kunnen worden geboden aan meerdere gebruikers.
Alleen de items die voldoen aan de volgende criteria zijn erin opgenomen :
- gemakkelijk identificeerbaar
- leesbaar gedefinieerd
- gelijkvormig geregistreerd
- gemakkelijk terug te vinden in het medisch dossier
De gelijkvormige klinische gegevens bij ontslag bevatten de volgende termen :
- de hoofddiagnose
- de nevendiagnoses die belangrijk zijn voor de zorgepisode
- de significatieve procedures voor de zorgepisode

1. Hoofddiagnose
De hoofddiagnose (HD) is de diagnose die de beslissing tot hospitalisatie motiveert, ze wordt dus bepaald na onderzoek of zelfs na chirurgie, op het einde van de hospitalisatie. Dit begrip moet worden onderscheiden van de opnamediagnose, die wordt gesteld bij de aankomst van de patiënt en in de loop
van de hospitalisatie kan worden verduidelijkt.
Voorbeeld C 1 :
Opnamediagnose : buikpijn
Hoofddiagnose : vesiculaire lithiasis
Het is belangrijk dat de hoofddiagnose volgens de regels wordt geselecteerd en juist wordt gecodeerd,
omdat dit een significante invloed heeft op de kostenvergelijkingen, de zorganalyse en het gebruik van
de middelen. Gewoonlijk wordt ze als eerste vermeld in het besluit van de ontslagbrief. Dit is echter niet
altijd zo en men moet het medisch dossier herzien om te bepalen welke pathologie moet worden opgegeven als hoofddiagnose. De hoofddiagnose is de diagnose die de beslissing tot hospitalisatie motiveert, dit is niet noodzakelijk de diagnose die de langere verblijfsduur verklaart.
De woorden ‘’na onderzoek’’ in de definitie van de hoofddiagnose zijn belangrijk, maar kunnen soms
voor verwarring zorgen. Dit betekent dat het niet om de opnamediagnose gaat, maar eerder om de diagnose die werd gesteld na oppuntstelling of zelfs na chirurgie en die de reden van de hospitalisatie blijkt
te zijn.
Het coderen per specialisme verandert niets aan deze logica.
Het volgende voorbeeld kan de codeerder helpen het concept “na onderzoek” beter te begrijpen :
Voorbeeld C 2 :
Een patiënt wordt opgenomen wegens ernstige buikpijn. Het aantal witte bloedlichaampjes bedraagt
16.000. De patiënt wordt geopereerd, waarbij een geperforeerde acute appendicitis met peritonitis wordt
verwijderd. Na analyse is de hoofddiagnose :
540.0 “Acute appendicitis with generalized peritonitis”
(Acute appendicitis met gegeneraliseerde peritonitis)
Het begrip “na onderzoek” veronderstelt dat het hele dossier - alle specialiteiten samen - wordt geraadpleegd.
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Soms kan de klacht die aan de basis ligt van de reden voor de opname worden verklaard door een ander specialisme dan het eerste.
Voorbeeld C 3 :
Een patiënt wordt opgenomen op neurologie voor nader onderzoek als gevolg van een kort bewustzijnsverlies. Uiteindelijk bevestigt de cardioloog na analyse van de holter dat de syncopes te wijten zijn aan
een complete atrioventriculaire block. Daarom moet de code 426.0 als HD worden gebruikt :
426.0 “Atrioventricular block, complete” (Geleidingsstoornissen, volledige)
Voorbeeld C 4 :
Een patiënt zonder hartantecedenten wordt opgenomen wegens onstabiele angor en er wordt een percutane angioplastie gedaan om een vernauwing door arteriosclerose van een kransslagader te verwijderen. In dit geval is de arteriosclerose van de kransslagader de hoofddiagnose omdat de analyse erop
wijst dat dit de onderliggende oorzaak is van de angor en de reden voor de hospitalisatie. De hoofddiagnose is :
414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery”
(Coronaire atherosclerose van oorspronkelijke coronaire arterie)
De hoofddiagnose is de diagnose die de beslissing tot hospitalisatie motiveert. Er dient echter een opmerking te worden gemaakt voor de opname vanuit de spoeddienst. In de meeste gevallen is de hoofddiagnose de diagnose die werd gesteld als gevolg van de klacht die leidde tot de consultatie op spoedgevallen. Dit is echter niet altijd zo en het gebeurt dat een nieuwe diagnose wordt gesteld die de hospitalisatie motiveert op het einde van de consultatie op spoedgevallen, en dan vormt deze nieuwe diagnose de hoofddiagnose.
Deze problematiek kan worden geïllustreerd aan de hand van de volgende voorbeelden.
Voorbeeld C 5 :
Een patiënt komt naar de spoeddienst met koorts en oorpijn, de diagnose van acute middenoorontsteking wordt gesteld. De aandoening vereist geen hospitalisatie. Er worden antibiotica voorgeschreven die
via orale weg moeten worden ingenomen. Bij klinisch onderzoek merkt de arts echter een kloppende
massa ter hoogte van de buik en hij vermoedt een aneurysma van de aorta. De urgentiearts bepaalt tot
slot in zijn spoednota dat de hospitalisatie wordt gemotiveerd door de noodzaak om dit aneurysma verder te onderzoeken. De patiënt wordt gehospitaliseerd op de dienst vasculaire chirurgie. De hoofddiagnose luidt aneurysma van de abdominale aorta.
De code 441.4 wordt gebruikt : “Abdominal aneurysm without mention of rupture”
(Abdominaal aneurysma zonder vermelding van ruptuur)
Voorbeeld C 6 :
Een patiënt komt naar de spoeddienst met koorts en oorpijn, de diagnose van acute middenoorontsteking wordt gesteld. De aandoening vereist de intraveneuze toediening van antibiotica en dus hospitalisatie. Naast deze aandoening wordt de aandacht van de arts getrokken op een kloppende massa ter
hoogte van de buik. De urgentiearts bepaalt tot slot in zijn nota dat de hospitalisatie wordt gemotiveerd
door de otitis, maar dat het advies van de chirurg vereist is voor de abdominale massa om een aneurysma uit te sluiten. De patiënt wordt gehospitaliseerd op een KNO-dienst.
De hoofddiagnose is acute middenoorontsteking : 382.9 “Unspecified otitis media”
(Niet gespecificeerde otitis media)
De omstandigheden waarin de patiënt wordt gehospitaliseerd bepalen steeds de keuze van de hoofddiagnose. Het belang van een volledige en consistente documentatie van het medisch dossier mag niet
worden onderschat. Zonder dergelijke documenten is het moeilijk of zelfs onmogelijk om alle
codeerrichtlijnen toe te passen.
De volgende officiële regels voor de keuze van de hoofddiagnose zijn van toepassing op alle systemen en op alle etiologieën (de regels die uitsluitend van toepassing zijn op een specifiek orgaansysteem of op een etiologie worden besproken in het desbetreffende hoofdstuk in deze handleiding).
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1.1. Twee of meer gelijkwaardige diagnoses om de hoofddiagnose te bepalen
In de zeldzame gevallen waarin één of twee diagnoses in gelijke mate aan de criteria van
hoofddiagnose - zoals bepaald door de hospitalisatieomstandigheden, door het verdere onderzoek en/of
de toegediende behandelingen - voldoen, is het om het even welke diagnose op de eerste plaats wordt
vermeld, tenzij de alfabetische index of de numerieke classificatie andere aanwijzingen geeft. Het feit
dat deze twee diagnoses bestaan, wil niet zeggen dat dergelijke keuze mogelijk is. Als de behandeling
volledig of vooral gericht is op één pathologie of als één van de twee pathologieën de hospitalisatie van
de patiënt vereiste, wordt die pathologie vermeld als hoofddiagnose.
Voorbeeld C 7 :
Een patiënt wordt opgenomen voor instabiele angor en acute congestieve hartdecompensatie. De instabiele angor wordt behandeld met nitraatverbindingen en de hartdecompensatie wordt behandeld met
intraveneuze furosemide. Beide diagnoses stemmen evengoed overeen met de definitie van de hoofddiagnose en kunnen gelijkwaardig worden vermeld als hoofddiagnose :
411.1 “Intermediate coronary syndrome” (‘Intermediate’ coronair syndroom)
of 428.0 “Congestive heart failure, unspecified”
(Congestief hartfalen, niet gespecificeerd)

1.2. Twee of meer differentieel diagnoses
In zeldzame gevallen waarin twee of meer differentieel diagnoses als mogelijk worden opgegeven (uitdrukkingen zoals “of”, “ofwel …, ofwel …”), worden beide diagnoses zo gecodeerd alsof ze werden bevestigd en de hoofddiagnose wordt bepaald in functie van de hospitalisatieomstandigheden en het verdere onderzoek of de toegediende behandeling. Als met geen enkele informatie kan worden bepaald
welke diagnose het best beantwoordt aan de hoofddiagnosecriteria, kan zowel de ene als de andere als
eerste worden vermeld.
Voorbeeld C 8 :
Een patiënt wordt opgenomen wegens ernstige buikpijn, misselijkheid en braken. De einddiagnose is
acute pyelonefritis of diverticulitis van de dikke darm. De patiënt wordt symptomatisch behandeld en
verlaat het ziekenhuis met nog andere onderzoeken te doen op consultatie. In dit geval stemmen de
twee pathologieën overeen met de hoofddiagnosecriteria en kunnen ze beiden als hoofddiagnose worden vermeld.
590.10 “Acute pyelonephritis without lesion of renal medullary necrosis” (Acute pyelonefritis
zonder afwijking letsel van medullaire necrose)
of 562.11 “Diverticulitis of colon without mention of hemorrhage” (Diverticulitis van het colon
zonder vermelding van bloeding) worden als hoofddiagnose gecodeerd.
Voorbeeld C 9 :
Een andere patiënt met dezelfde symptomen en dezelfde einddiagnoses wordt vooral behandeld voor
acute pyelonefritis omdat de arts vindt dat dit het meest waarschijnlijke probleem is. Na analyse kan
men er dus van uitgaan dat deze pathologie de hospitalisatie rechtvaardigde. In dit geval moeten de
twee pathologieën worden gecodeerd, maar de acute pyelonefritis moet op de eerste plaats worden
vermeld wegens de oriëntatie van de behandeling.
590.10 “Acute pyelonephritis without lesion of renal medullary necrosis” (Acute pyelonefritis
zonder letsel van medullaire necrose) wordt vermeld als hoofddiagnose,
gevolgd door de code 562.11 “Diverticulitis of colon without mention of hemorrhage”
(Diverticulitis van het colon zonder vermelding van bloeding).

1.3. Symptoom gecodeerd als hoofddiagnose
Een symptoom wordt maar gecodeerd als hoofddiagnose wanneer er geen diagnose werd gesteld door
de arts die de patiënt behandelt. Wanneer verder onderzoek onmogelijk blijkt en de arts diverse hypotheses geeft ten opzichte van een symptoom, en geen diagnose wordt gesteld, vermeldt de codeerder
enkel het symptoom dat aan de oorsprong ligt van de hospitalisatie.
Voorbeeld C 10 a :
Een patiënt meldt zich aan bij de wachtdienst met buikpijn. De arts stelt diverse hypotheses voorop. De
volgende dag is de pijn verdwenen. De bijkomende onderzoeken hebben geen eensluidende diagnose
kunnen bevestigen. De patiënt keert terug naar huis zonder dat er een diagnose werd gesteld. In de
ontslagbrief vermeldt de arts : “abdominale pijn van onbekende oorsprong”.
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Als hoofddiagnose moet 789.0x “Abdominal pain” (Abdominale pijn) worden gecodeerd.
De diagnosehypothesen, vooropgesteld tijdens de opname, worden niet vermeld.
Voorbeeld C 10 b :
Een patiënt meldt zich aan bij de wachtdienst met buikpijn. De arts stelt diverse hypotheses voorop. De
volgende dag is de pijn verdwenen. Uit de bijkomende onderzoeken en op basis van het klinische
verloop wordt de waarschijnlijkheidsdiagnose van obstipatie gesteld die de symptomatologie kan
verklaren. In de ontslagbrief vermeldt de arts: “abdominale pijn door een obstipatie episode”.
Als hoofddiagnose moet 564.00 “Constipation, unspecified” (Obstipatie, niet gespecificeerd) worden
gecodeerd.

1.4. Niet uitgevoerde geplande behandeling
1.4.1. Chirurgische/medische behandeling (anders dan complicatie van
chemo/immuno- en radio-therapie)
Indien de geplande medische of chirurgische behandeling niet kon worden uitgevoerd ten gevolge van
onvoorziene omstandigheden, wijzigen de regels voor de keuze van de hoofddiagnose niet. De pathologie die de hospitalisatie van de patiënt rechtvaardigde, wordt vermeld als hoofddiagnose, zelfs als de
geplande behandeling niet wordt uitgevoerd. Er wordt een code V64.1-2-3 toegevoegd om de notie van
een niet uitgevoerde procedure mee te kunnen geven in de codering.
Voorbeeld C 11 :
Een patiënt met benigne hypertrofie van de prostaat met urinaire obstructie en symptomen van de lage
urinaire tractus wordt opgenomen voor een transuretrale resectie van de prostaat (TURP). Kort na zijn
hospitalisatie maar voordat hij naar de operatiezaal gaat, valt de patiënt en breekt hij zijn linker dijbeen.
De endoscopische resectie van de prostaat wordt niet uitgevoerd ; de volgende dag worden er schroeven in het dijbeen geplaatst.
De hoofddiagnose blijft 600.01 “Hypertrophy (benign) of prostate with urinary obstruction and other
lower urinary tract symptoms (LUTS)’’ [Prostaathypertrofie (benigne) met urinaire obstructie en andere
symptomen van de lage urinewegen (LUTS)], ook al werd deze pathologie niet behandeld.
Voorbeeld C 12 :
Een patiënte met borstkanker (bovenste binnenste kwadrant) wordt opgenomen voor een gemodificeerde radicale mastectomie. De volgende morgen besluit ze dat ze de operatie niet laat doorgaan. Ze
wil de mogelijke alternatieve behandelingen grondig onderzoeken. Er wordt geen enkele behandeling
gegeven en ze verlaat het ziekenhuis.
De diagnose van borstkanker blijft de hoofddiagnose omdat dit de pathologie is die verantwoordelijk is
voor de hospitalisatie, ook al werd er geen behandeling uitgevoerd.
HD : 174.2 “Malignant neoplasm of female breast, upper-inner quadrant”
(Maligne neoplasma van bovenste-binnenste kwadrant van de borst van de vrouw)
ND : V64.2 “Surgical or other procedure not carried out because of patient’s decision”
(Operatieve of andere ingreep niet uitgevoerd wegens beslissing van patiënt)

1.4.2. Chemo/immunotherapie – radiotherapie
Indien een chemo/immunotherapie of een radiotherapie niet kan plaatsvinden in het daghospitaal
wegens een bijkomende aandoening - die een contra-indicatie vormt voor de behandeling en de patiënt
verlaat het ziekenhuis, blijft V58 de hoofddiagnose met een code V64.1-2-3 als nevendiagnose. Als de
bijkomende aandoening echter een klassieke hospitalisatie vereist, zijn er 2 mogelijkheden: ofwel wordt
er een verblijf met 2 specialiteiten geregistreerd, ofwel worden er 2 verblijven geregistreerd. Hiermee
wordt gesteld dat, in functie van de facturatieregels die aanvaard worden door het RIZIV, 2 verblijven
naar analogie zullen aanvaard worden, voor zover dit door het RIZIV nog aanvaard blijft natuurlijk.
In het eerste geval (verblijf) wordt de code V58 de hoofddiagnose van de eerste specialiteit en de reden
van de klassieke ziekenhuisopname wordt vervolgens de hoofddiagnose van de tweede specialiteit.
Deze laatste pathologie is dan ook de geverifiëerde opnamediagonse (GOD) van het verblijf. In het
tweede geval op de afbeelding (2 verblijven), wordt de hoofddiagnose van het eerste verblijf V58 (met
een code V64.1-2-3) en wordt de hoofddiagnose van het tweede verblijf de aandoening die de klassieke
ziekenhuisopname noodzakelijk maakt.
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Voorbeeld C 13 :
Een patiënt wordt opgenomen voor chemotherapie in het kader van colonkanker. Er wordt een
belangrijke neutropenie aangetoond die de uitvoering van de chemotherapie contraindiceert. Hij keert
terug naar huis.
HD :
V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’
(Contact voor antineoplastische chemotherapie)
ND :
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(maligne neoplasma van het colon descendens)
288.03 ‘’Drug induced neutropenia’’
(medicamenteus geïnduceerde neutropenie)
V64.1 “surgical or other procedure not carried out because of contraindication”
(Heelkundige of andere ingreep niet uitgevoerd omwille van contra-indicatie)
Een gelijkaardige patiënt wordt opgenomen voor chemotherapie in het kader van een colonkanker. Er
wordt een aanzienlijke leukopenie ontdekt die de uitvoering van de chemotherapie contraindiceert. Maar
dit keer heeft de patiënt ook koorts en men beslist hem te hospitaliseren om hem intraveneus antibiotica
te kunnen toedienen.
Er zijn 2 mogelijkheden volgens de algemene regel voor elk ziekenhuis: hetzij één verblijf met
(minimum) 2 specialiteiten, hetzij 2 verblijven. We merken op dat de keuze van een particulier
ziekenhuis om het verblijf in 2 verblijven op te splitsen een algemene keuze moet zijn en niet mag
variëren van verblijf tot verblijf. (Registratiehandleiding van domein 5 / medische gegevens / diagnose /
p. 16 / verblijven in daghospitalisatie die omgezet worden in klassieke hospitalisatie)
Eerste mogelijkheid: 1 verblijf – 2 specialiteiten
Eerste specialiteit:
HD:
V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’
(Contact voor antineoplastische chemotherapie)
ND :
V64.1 ‘’surgical or other procedure not carried out because of contraindication’’
(Heelkundige of andere ingreep niet uitgevoerd omwille van contra-indicatie)
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(maligne neoplasma van het colon descendens)
Tweede specialiteit :
HD :
288.03 ‘’Drug induced neutropenia’’ (medicamenteus geïnduceerde neutropenie )
ND :
780.61 ’’Fever presenting with conditions classified elsewhere’’
(Koorts bij elders geclassificieerde pathologieën)
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(Maligne neoplasma van het colon descendens)
E 933.1 ‘’Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in therapeutic
use’’ (Antineoplastische geneesmiddelen en immunosuppressiva als oorzaak
van bijwerkingen bij therapeutisch gebruik)
GOD van het verblijf : 288.03
Tweede mogelijkheid : 2 verblijven
Eerste verblijf :
HD:
V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’
ND :
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(Maligne neoplasma van het colon descendens)
V64.1 ‘’surgical or other procedure not carried out because of contraindication’’
(Heelkundige of andere ingreep niet uitgevoerd omwille van contra-indicatie)
Tweede verblijf :
HD :
288.03 ‘’Drug induced neutropenia’’
(Medicamenteus geïnduceerde neutropenie )
ND :
780.61 ’’Fever presenting with conditions classified elsewhere’’
(Koorts bij elders geclassificieerde pathologieën)
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(Maligne neoplasma van het colon descendens)
E 933.1 ‘’Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in
therapeutic use’’ (Antineoplastische geneesmiddelen en immunosuppressiva als
oorzaak van bijwerkingen bij therapeutisch gebruik)

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

19

1.5. Acute en chronische gevallen
Ingeval van ziekenhuisopname in het kader van een acute en chronische pathologie, moet gewoonlijk
de acute pathologie als hoofddiagnose worden opgegeven, tenzij beide condities vervat zitten in de
code.
Voorbeeld C 14 :
577.0 “Acute pancreatitis” gevolgd door 577.1 “Chronic pancreatitis” : Acute pancreatitis in het kader
van een chronische pancreatitis.
Voorbeeld C 15 :
Verergering van een linker systolische hartdecompensatie op een chronische achtergrond :
HD : 428.1 ”Left heart failure” (Linker hartdecompensatie)
ND : 428.23 “Systolic heart failure, Acute on chronic” (Systolisch hartfalen, Acuut op chronic)

1.6. Speciale gevallen
Hieronder worden enkele situaties opgesomd waarbij wat betreft de keuze van hoofddiagnose verdere
precisering wordt uitgewerkt in de corresponderende specifieke hoofdstukken van het handboek.
-

-

Keizersnede (hoofdstuk 11)
Electieve procedures voor een manifestatie die deel uitmaakt van een grotere pathologie (hoofdstuk
16a)
Aan het licht stellen van een primitieve neoplasie na een opname voor een manifestatie van een
metastase (hoofdstuk 2)
Diabetes: oppuntstelling en de diabetische voet (hoofdstuk 3)
De syndromen: zie hoofdstuk 16b

2. Nevendiagnoses
De te vermelden nevendiagnoses (ND) zijn de pathologieën die naast elkaar bestaan op het ogenblik
van de opname of die verschijnen tijdens het verblijf en die de verleende zorgen aan de patiënt beïnvloeden tijdens deze zorgepisode. De pathologieën die geen impact hebben op de tijdens het ziekenhuisverblijf verleende zorgen, worden niet vermeld, ook al zijn ze aanwezig. Pathologieën die verwijzen
naar een eerdere zorgepisode en die geen impact hebben op de huidige hospitalisatie, worden niet
vermeld.
De omschrijving van “nevendiagnoses” omvat met het oog op de MG-MZG-registratie uitsluitend de pathologieën die de zorgen van de ziekenhuisfase beïnvloeden volgens minstens één van de volgende
criteria :
- klinische evaluatie
- behandeling
- aanvullende evaluatie voor verder onderzoek, medische handelingen of consultatie
- verlenging van de verblijfsduur
- verhoging van de verpleegkundige zorgen en/of ander toezicht.
Deze factoren zijn op zich expliciet, behalve de eerste. De klinische evaluatie betekent dat de arts er
zich van bewust is dat er een probleem is en dat hij dit evalueert aan de hand van tests, van consultaties en dat hij zorg draagt voor de toestand van de patiënt. In de meeste gevallen zal de patiënt die een
klinische evaluatie onderging, voldoen aan minstens één van de andere criteria. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het klinische onderzoek alleen - met name het routineonderzoek dat wordt uitgevoerd
tijdens elke hospitalisatie - geen klinische evaluatie betekent.
Er is geen specifieke volgorde vereist voor de opeenvolging van de nevendiagnoses.
De vraag naar de relevantie van een diagnose is vaak aan de orde tijdens het codeerwerk. Dit relevantiebegrip is immers vaag en men kan de codeerders niet vragen te beoordelen of een pathologie die oud
of chronisch is nog gevolgen heeft voor de patiënt. Ingeval van twijfel moet de arts worden geraadpleegd.
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De regels voor het coderen van de nevendiagnoses en de voorbeelden moeten grondig worden gelezen
om te begrijpen welke redenering wordt gebruikt bij de keuze van de te vermelden nevendiagnoses.

2.1. Vroegere pathologieën die worden vermeld als diagnose
Soms neemt de arts in zijn conclusies oude informatie of toestanden op die het resultaat zijn van chirurgische ingrepen die werden uitgevoerd tijdens een vroegere hospitalisatie en die geen invloed hebben op de huidige hospitalisatie. Dergelijke pathologieën hoeven niet te worden gecodeerd.
Voorbeeld C 16 :
Een patiënt wordt opgenomen wegens acuut hartinfarct en de arts vermeldt in de voorgeschiedenis dat
deze patiënt reeds een cholecystectomie onderging en het jaar ervoor reeds werd gehospitaliseerd voor
pneumonie. Bij het ontslag vermeldt de arts als diagnose het acute hartinfarct, de postcholecystectomiestatus en het antecedent van pneumonie. Alleen het acute hartinfarct moet worden gecodeerd, de
andere pathologieën hebben geen gevolgen voor de huidige zorgepisode.
HD : 410.91 ”Acute myocardial infarction, unspecified site, initial episode of care”
(Acuut myocard infarct, niet gespecificeerde lokalisatie, eerste behandelingsperiode)

2.2. Andere vermelde diagnoses die niet worden gedocumenteerd
Als een arts een diagnose vermeldt in zijn conclusies, moet deze normaal gesproken worden gecodeerd. Als geen enkele documentatie in het medisch dossier betrekking heeft op deze diagnose, moet
de arts worden geraadpleegd om te weten of de diagnose voldoet aan de registratiecriteria. Zo ja, dan
moet aan de arts bijkomende informatie worden gevraagd. Pathologieën coderen waarvoor er geen documentatie in het dossier van de patiënt voorhanden is, zou in strijd zijn met de registratiecriteria in de
MG-MZG.
Voorbeeld C 17 :
Een jongen van 10 jaar wordt opgenomen voor een open fractuur van tibia en fibula als gevolg van een
fietsongeval. Bij het klinisch onderzoek ziet de arts een nevus op het been en stelt hij vast dat de patiënt
een kleine asymptomatische liesbreuk heeft. Deze drie diagnoses worden vermeld in het document. De
fractuur wordt op open wijze gereduceerd met behulp van intern fixatiemateriaal ; de nevus en de liesbreuk worden niet behandeld en hoeven niet verder onderzocht te worden tijdens deze hospitalisatie.
De nevus en de liesbreuk kunnen niet worden vermeld omdat niets erop wijst dat ze enige invloed hadden op de zorgepisode.
HD : 823.92 “Fracture of tibia and fibula unspecified part, open, fibula with tibia”
(Fractuur van niet gespecificeerde deel van fibula en tibia, open, fibula met tibia)
Ingreep: 79.36 “Open reduction of fracture with internal fixation, tibia and fibula”
(Open repositie van een fractuur met inwendige fixatie, tibia en fibula)
Voorbeeld C 18 :
Een patiënt wordt opgenomen met een acuut hartinfarct. De arts vermeldt in zijn conclusies eveneens
strabisme en een “eeltknobbel” waarvoor er geen evaluatie of behandeling wordt gegeven. Om die reden moet er geen enkele code worden toegevoegd voor het strabisme of voor de "eeltknobbel”.
HD : 410.91 “Acute myocardial infarction, unspecified site, initial episode of care”
(Acuut myocard infarct, niet gespecificeerde lokalisatie, eerste behandelingsperiode)

2.3. Chronische pathologieën waarop de hoofdbehandeling niet gericht is
Sommige diagnoses zoals hypertensie, ziekte van Parkinson, hypothyreoïdie, chronische nierziekte of
diabetes mellitus zijn chronische systeemaandoeningen die gewoon moeten worden gecodeerd, zelfs
als er geen interventie of gedocumenteerde evaluatie plaatsvindt. Hoewel het geen systeemaandoeningen zijn, behoren de chronische obstructieve longziektes ook tot deze categorie. Dergelijke pathologieën vereisen bijna altijd een continue klinische evaluatie of een toezicht tijdens de hospitalisatie en
kunnen ook bijkomende verpleegkundige zorgen vereisen.
Voorbeeld C 19 :
Een patiënt wordt opgenomen na een heupfractuur; er wordt melding gemaakt van een diagnose van de
ziekte van Parkinson in de voorgeschiedenis en bij het klinisch onderzoek. Het verpleegkundig dossier
wijst erop dat de patiënt bijkomende zorgen nodig heeft wegens zijn ziekte van Parkinson. Deze zal gecodeerd worden.
HD 820.8 “Fracture of neck of femur, unspecified part of neck of femur, closed”
(Fractuur van niet gespecificeerd deel van de femurhals, gesloten)
ND : 332.0 ‘’Paralysis agitans’’ (Paralysis agitans)
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Voorbeeld C 20 :
Een patiënt wordt opgenomen voor pneumonie en de aanwezigheid van diabetes mellitus wordt vermeld
in het dossier. Er worden glycemiedoseringen uitgevoerd door het labo en het verplegend personeel
controleert ook de glycemie vóór elke maaltijd. De patiënt zet zijn diabetesdieet voort. Hoewel er geen
actieve behandeling wordt gegeven, wordt er wel continu toezicht gehouden. De diabetes zal gecodeerd
worden.
HD : 486 “Pneumonia, organism unspecified” (Pneumonie, niet gespecificeerde organisme)
ND : 250.00 “Diabetes mellitus without mention of complication, type 2 or unspecified type, not
stated as uncontrolled” (Diabetes mellitus zonder vermelding van complicatie, type 2 of niet gespecificeerde vorm, niet gespecificeerd als instabiel).
Voorbeeld C 21 :
Een patiënt wordt opgenomen voor acute diverticulitis, en de arts documenteert bij de opname een antecedent van benigne arteriële hypertensie. Het medisch dossier vermeldt dat geneesmiddelen tegen
hypertensie werden gegeven tijdens het verblijf. De hypertensie wordt vermeld in de MG-MZG en de
arts moet worden gevraagd deze diagnose toe te voegen aan zijn besluit.
HD : 562.11 “Diverticulitis of colon without mention of hemorrhage”
(Diverticulitis van het colon zonder vermelding van bloeding)
ND : 401.1 “Essential hypertension, benign” (Benigne essentiele hypertensie)
Andere pathologieën die aanwezig zijn op het ogenblik van de hospitalisatie en die een impact hebben
op de behandeling van de patiënt - zoals blindheid, status van amputatie onder de knie, perifere vasculaire ziekte - kunnen eveneens worden vermeld, omdat men erkent dat ze bijkomende verpleegkundige zorgen vereisen of een ander gebruik van middelen, zoals de volgende voorbeelden aantonen:
Voorbeeld C 22 :
Een patiënte van 30 jaar wordt opgenomen voor mastectomie wegens kanker in het bovenste binnenste
kwadrant van de borst die aan het licht kwam tijdens een vooraf uitgevoerde biopsie. De blindheid van
de patiënte wordt vermeld in de voorgeschiedenis en bij het klinisch onderzoek ; het verpleegkundig
dossier vermeldt dat de aanwezigheid van deze pathologie bijkomende verpleegkundige zorgen en toezicht vereiste. De blindheid zal gecodeerd worden.
HD : 174.2 “Malignant neoplasm of female breast, upper-inner quadrant”
(Maligne neoplasma van bovenste-binnenste kwadrant van de borst van de vrouw)
ND : 369.00 “Profound impairment, both eyes, impairment level not further specified”
(Diepgaande beperking, beide ogen, graad van beperking niet verder gespecifriceerd)
Voorbeeld C 23 :
Een patiënt van 60 jaar wordt overgebracht van een andere zorginstelling voor de behandeling van een
doorligwonde ter hoogte van het zitvlak. De arts vermeldt dat de patiënt een amputatie onder de knie
heeft gehad wegens perifeer vasculair lijden (atherosclerose van de onderste ledematen). Deze pathologie vereist een bijkomende verpleegkundige bijstand en wordt vermeld.
HD : 707.03 “Pressure ulcer, lower back” (Drukulcus, onderste deel van de rug)
ND : 440.20 “Atherosclerosis of the extremities unspecified”
(Atherosclerose van ledematen, niet gespecificeerd)
V49.75 “Lower limb amputation status, below knee”
(Onderste lidmaat amputatie status, onder knie)
707.22 ”pressure ulcer stage 2 (decubitus graad 2)
Bijkomende diagnoses zoals myopie of acne kunnen bestaan op het ogenblik van de hospitalisatie,
maar hebben geen impact op de huidige hospitalisatie. Dergelijke gelokaliseerde niet-acute pathologieën worden niet gecodeerd.

2.4. De symptomen die integraal deel uitmaken van een ziekte …
… hoeven niet te worden vermeld als nevendiagnoses.
Voorbeeld C 24 :
Een patiënt wordt opgenomen voor misselijkheid en braken wegens infectieuze gastro-enteritis. De misselijkheid en het braken zijn gebruikelijke symptomen bij een infectieuze gastro-enteritis en worden niet
gecodeerd.
Diagnose : 009.0 “Infectious colitis, enteritis, and gastroenteritis”
(Infectieuze colitis, enteritis en gastro-enteritis)
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Voorbeeld C 25 :
Een patiënt wordt opgenomen wegens ernstige gewrichtspijnen en reumatoïde artritis. De ernstige gewrichtspijn is een kenmerk van de reumatoïde artritis en wordt niet gecodeerd.
Diagnose : 714.0 “Rheumatoid arthritis” (Reumatoïde artritis)

2.5. De symptomen die niet integraal deel uitmaken van een ziekte
De bijkomende symptomen die gewoonlijk niet verbonden zijn aan een ziekte, moeten worden gecodeerd als ze aanwezig zijn.
Voorbeeld C 26 :
Een patiënt wordt gehospitaliseerd als gevolg van een cerebrovasculair accident dat zich voordeed op
de werkplek. De patiënt is in coma maar komt geleidelijk aan terug tot bewustzijn. De einddiagnose die
wordt vermeld is een cerebrovasculaire trombose met coma. In dit geval wordt de coma toegevoegd als
nevendiagnose omdat hij niet impliciet is bij cerebrovasculaire accidenten en niet altijd aanwezig is.
HD : 434.01 “Cerebral thrombosis with cerebral infarction”
(Cerebrale trombose met infarct van hersenen)
ND : 780.01 “Coma” (Coma)
Voorbeeld C 27 :
Een jongen van 5 jaar wordt gehospitaliseerd wegens koorts die gepaard gaat met een acute pneumonie. De eerste 24 uur ontwikkelt de patiënt koortsstuipen. De pneumonie en de stuipen moeten beide
worden gecodeerd omdat stuipen gewoonlijk niet voorkomen bij pneumonie. Koorts daarentegen is een
symptoom dat zich meestal wel voordoet bij pneumonie en moet niet worden gecodeerd.
HD : 486 “Pneumonia, organism unspecified” (Pneumonie, niet gespecificeerde organisme)
ND : 780.31 “Febrile convulsions, simple, unspecified”
(Koortsstuipen, eenvoudige, niet gespecificeerd)

2.6. Abnormale resultaten
De codes van categorieën 790 tot 796 “Abnormale niet specifieke onderzoeken” (labo, radiologie, pathologie en andere diagnoseresultaten) worden alleen gecodeerd als de arts geen corresponderende
diagnose kon stellen, maar aangeeft dat deze anomalie klinisch belangrijk is.
Voorbeeld C 28 :
Een arts vermeldt een abnormale sedimentatiesnelheid in zijn besluit. De arts kon geen definitieve diagnose stellen tijdens de hospitalisatie, ondanks een bijkomende evaluatie, en hij beschouwt dit abnormale resultaat als een belangrijk klinisch probleem. De code 790.1 “Elevated sedimentation rate” (Verhoogde sedimentatiesnelheid) moet worden toegekend.

2.7. Codering uitsluitend op basis van abnormale resultaten
(Geen diagnose gesteld door de arts in het medisch dossier)
De codeerder mag nooit een code toevoegen louter op basis van abnormale resultaten. Het is gevaarlijk
om een diagnose te stellen enkel op basis van laboratoriumresultaten of abnormale diagnostische
onderzoeken. Dit kan een bron zijn van fouten. Een lagere of hogere waarde dan de normale waarde
houdt niet noodzakelijk een pathologie in. Meerdere factoren beïnvloeden de waarden van de labresultaten. Bijvoorbeeld een gedehydrateerde patiënt kan een hoog hemoglobinegehalte hebben door een
stijging van de viscositeit van het bloed. Als de resultaten duidelijk buiten de normale waarden vallen en
de arts andere tests aanvraagt om de pathologie te evalueren of een behandeling voorschrijft zonder de
bijbehorende diagnoses te documenteren, dan moet men hem vragen of de diagnostiek dient te worden
toegevoegd en of de abnormale waarden dienen te worden vermeld in het besluit en dienen te worden
gecodeerd.
De symptomen die toevallig worden gevonden tijdens een radiografie, zoals een asymptomatische
maagbreuk, een sequel van tuberculose, pleuravocht, een divertikel... moeten niet worden vermeld,
tenzij een bijkomende evaluatie of een behandeling wordt uitgevoerd. Dezelfde redenering moet worden
gevolgd voor labwaarden, hartechografieverslagen, anatomo-pathologische resultaten, radiografieën.
Niet elk abnormaal resultaat vraagt om een code. Het automatisch coderen op basis van een labowaarde is onaanvaardbaar.
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Een labo-waarde die door de arts abnormaal wordt beoordeeld, zal in het dossier worden genoteerd,
een behandeling zal dikwijls worden voorgeschreven (per os of IV) en de opvolging van deze labowaarde is voorzien (controle van de afwijkende waarde).
In de mate dat de abnormale waarde het voorwerp heeft uitgemaakt van een specifieke oppuntstelling
door de arts, kan men die abnormale waarde als relevant beschouwen en kan ze gecodeerd worden.
Voorbeeld C 29 :
Een te laag kaliumgehalte dat intraveneus of per os wordt behandeld met kalium, zou klinisch belangrijk
kunnen zijn en moet onder de aandacht van de arts worden gebracht als er geen corresponderende
diagnose wordt vermeld.
Voorbeeld C 30 :
Een hematocriet van 28 %, ook al is die asymptomisch en wordt die niet behandeld, wordt geëvalueerd
met een reeks hematocrieten. Omdat de waarden buiten de normale labwaarden vallen en een bijkomend onderzoek werd uitgevoerd, moet aan de arts worden gevraagd of een bijhorende diagnose moet
worden gedocumenteerd.
Voorbeeld C 31 :
Een routine preoperatieve radiografie van de thorax bij een oudere patiënt wijst op een indeuking van
een wervellichaam. De patiënt is asymptomisch en er wordt geen bijkomende evaluatie of behandeling
vermeld in de ontslagbrief. Er moet aan de arts worden gevraagd of er reden is om deze pathologie te
coderen.
Voorbeeld C 32 :
In afwezigheid van een hartprobleem is een geïsoleerde bundeltakblok op het elektrocardiogram
meestal niet belangrijk, terwijl de ontdekking van een blok van het type Mobitz II significatieve gevolgen
kan hebben voor de verzorging van patiënt. Er moet aan de arts gevraagd worden of dit moet worden
gecodeerd in het kader van deze hospitalisatie.
Voorbeeld C33:
Het medische dossier van een patiënt vermeldt een laag hematocrietgehalte in zijn labo resultaten. Dit
laag hemoglobinegehalte staat in de verloopbladen maar wordt door de arts in de ontslagbrief niet
vermeld als diagnostiek of besluit. Het medicatievoorschrift in het dossier wijzen er op dat de patiënt
ijzersupplementen heeft gehad en een aanvullende test is uitgevoerd met lichte verbetering. De arts
beslist of een code moet worden toegevoegd voor anemie.

2.8. Diagnoses niet vermeld in de ontslagbrief
Wanneer een arts in een medisch dossier een diagnose heeft gedocumenteerd die zou kunnen vermeld
worden in de ontslagbrief, maar dit niet het geval is, deze diagnose die goed gedocumenteerd werd in
het dossier moet dan in de MG-MZG worden gecodeerd.
Voorbeeld C 34:
Een medisch dossier geeft aan dat de labresultaten van een patiënt een laag hemoglobinegehalte
vertonen; dit hemoglobinegehalte en de anemie worden expliciet door de arts vermeld op het
evolutieblad, maar staan niet in de ontslagbrief. De diagnose anemie werd gesteld door de arts in het
behandelend dossier en dient te worden gecodeerd.

3. Procedures
De registratie van de MG-MZG bij ontslag vereisen dat de procedures die belangrijk zijn voor het verblijf
worden gecodeerd. Er moet worden verwezen naar de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid in het
kader van de MZG.
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ETHICAL CODING AND REPORTING
DE GECODEERDE MEDISCHE GEGEVENS SPELEN NAAST HET GEBRUIK ERVAN IN DIVERSE SITUATIES OOK EEN
STEEDS GROTERE ROL BIJ DE FINANCIERING VAN DE GEZONDHEIDSZORG.
DE JUISTE KEUZE VAN DE HOOFDDIAGNOSE, DE JUISTE CODERING VAN DE NEVENDIAGNOSES EN VAN DE
PROCEDURES ZIJN DUS ELEMENTEN WAARMEE REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN.
EEN JUISTE EN ETHISCHE CODERING VERONDERSTELT DAT DE CODEERDER ALLE INSTRUCTIES IN DE CODEERHANDLEIDING NAUWGEZET VOLGT, MAAR OOK DE OFFICIËLE RICHTLIJNEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN DIT
HANDBOEK. HIERBIJ WORDT VERONDERSTELD DAT DE REGELS EN CRITERIA VAN DE MG-MZG WORDEN NAGELEEFD.
HET GEBRUIK DOOR SOMMIGE ZIEKENHUIZEN - OM INTERNE REDENEN - VAN BEPAALDE CODES BUITEN DE
CODEERRICHTLIJNEN IS TOEGELATEN VOOR ZOVER DEZE INFORMATIE KAN WORDEN BEWAARD BUITEN HET MGMZG REGISTRATIESYSTEEM EN ZE NIET WORDT DOORGEGEVEN AAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN EN MILIEU.
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D
Het medisch dossier als brondocument
Het brondocument voor het coderen van diagnoses en procedures is het patiëntendossier. Het patiëntendossier bestaat uit het medisch dossier en het verpleegkundig dossier. Het is belangrijk, maar ook
medisch en wettelijk verplicht om het dossier goed bij te houden. De minimale algemene voorwaarden
waaraan het medisch dossier moet voldoen zijn weergegeven in het K.B. van 3 mei 1999 (Zie hierna in
bijlage).
Het medisch dossier van de patiënt bestaat uit de volgende stukken :
- de identiteit van de patiënt
- de familiale en persoonlijke antecedenten, de geschiedenis van de huidige ziekte, de gegevens van
de eerdere consultaties en hospitalisaties
- de resultaten van de klinische, radiologische, biologische, functionele en histo-pathologische onderzoeken
- de adviezen van de geconsulteerde artsen
- de voorlopige en definitieve diagnoses
- de ingestelde behandeling en - ingeval van chirurgische ingreep - het operatieprotocol en het anesthesieprotocol
- de evolutie van de aandoening
- het verslag van de eventuele lijkschouwing
- een afschrift van het ontslagverslag
Het medisch dossier en meer bepaald het ontslagverslag vormen de getrouwe weergave van de diagnostische en therapeutische stappen.
De elementen die zijn opgenomen in het ontslagverslag zijn ook terug te vinden in het patiëntendossier.
Een MG-MZG-formulier wordt in sommige ziekenhuizen gebruikt als hulp bij het coderen. Ook al is het
ondertekend door de arts, toch kan dit formulier het medisch dossier niet vervangen en zal het bijgevolg
niet in aanmerking worden genomen tijdens een audit door de FOD Volksgezondheid.
Zelfs ondertekend kan het MG-MZG-formulier niet als argument dienen tijdens audits.

MG-MZG-codering
Hoewel de uiteindelijke diagnoses gewoonlijk zijn opgenomen in het ontslagverslag, laat een opnieuw
bekijken van het medisch dossier toe zich ervan te verzekeren dat de codering volledig en correct is. De
procedures en operaties worden niet altijd opgenomen in het ontslagverslag of worden niet met voldoende details beschreven. Bijgevolg is het absoluut noodzakelijk om de operatieverslagen opnieuw te
bekijken, en om een lijst met de verschillende ingrepen en andere verslagen te maken.
Bijvoorbeeld kan het lezen van het operatieverslag verduidelijken of het gaat om een cholecystectomie
via laparoscopische weg of via laparotomie :
51.23 : “Laparoscopic cholecystectomy” (Laparoscopische cholecystectomie)
51.22 : “Cholecystectomy” (Cholecystectomie)
De artsen vergeten in het eindverslag soms pathologieën te vermelden die optraden tijdens het verblijf,
maar die afwezig zijn bij het verlaten van het ziekenhuis. Op die manier worden aandoeningen zoals
een infectie van de urinewegen of een dehydratatie vaak vergeten in de diagnoses, hoewel ze voorkomen in het dossier via handgeschreven nota's, behandelingsopdrachten, labresultaten (Zie hoofdstuk C:
Nevendiagnoses).
Deze pathologieën die wel gedocumenteerd worden in het medisch dossier maar niet in de ontslagbrief
staan, moeten in de MG-MZG worden gecodeerd voor zover deze relevant zijn.
Als er voldoende informatie is die erop wijst dat een ontbrekende diagnose moet worden gecodeerd,
dan moet de arts worden geraadpleegd: er mag geen enkele diagnose worden toegevoegd zonder de
toestemming van de arts.
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Voorbeeld D 1 :
Een radiografie van de thorax vermeldt ‘enig pleuravocht met passieve atelectase’. De analyse van
het medisch dossier vermeldt geen enkel respiratoir probleem. Noch het pleuravocht, en nog minder
de atelectase, mogen worden gecodeerd.
De conclusies bevatten soms antecedenten of diagnoses die niet voldoen aan de coderingscriteria van
de MG-MZG. Daarom is het belangrijk om het medisch dossier te herlezen, rekening houdend met de
coderingsregels, om te bepalen welke diagnoses werkelijk kunnen worden gecodeerd voor het verblijf.
Het is gebruikelijk de eerste diagnose van de lijst te nemen als hoofddiagnose; vele artsen kennen echter de coderingsregels niet en daarom kan deze werkwijze niet altijd worden gevolgd. Gezien het belang
van de juiste aanduiding van de hoofddiagnose bij de registratie van de pathologieën, verzekert de codeerder zich ervan dat deze laatste goed gedocumenteerd is in het medisch dossier. Als blijkt dat een
andere diagnose moet worden aangeduid als hoofddiagnose of als een pathologie niet kan worden
vermeld, moet de codeerder de regels volgen voor het bekomen van de hoofddiagnose en zich tot de
arts wenden voor goedkeuring.
Een goed opgesteld ontslagverslag biedt een overzicht van het ziekenhuisverblijf: het bevat de reden
van de opname, de vastgestelde significante pathologieën, de toegepaste behandelingen, de evolutie
van de patiënt, de conclusies, de nodige opvolging en het eindverslag van de diagnoses.
Aan de hand van de analyse van de stukken in het medisch dossier kan de codering nauwkeuriger gebeuren. Een diagnose van een fractuur geeft wel vaak weer om welk bot het gaat, maar niet altijd de
precieze plaats van de fractuur : de visualisatie van de radiografie en het operatieverslag kunnen deze
informatie verschaffen. Deze informatie die minder nauwkeurig was in het ontslagverslag, is nauwkeuriger opgenomen in het medisch dossier.
Door de analyse van het medisch dossier vermijdt men dat bepaalde informatie over het hoofd wordt
gezien. Dit geeft de codeerder echter geen toestemming om een diagnose af te leiden zonder eerst de
arts te raadplegen. Als de behandelingsfiche preciseert welke behandeling werd gegeven, kan de codeerder geen diagnose afleiden louter op basis van de toediening van een geneesmiddel.
Voorbeeld D 2 :
Een diagnose van pneumonie verduidelijkt niet altijd welke kiem verantwoordelijk is. Het resultaat van
de analyse van de expectoraties kan deze informatie soms leveren (1 kiem). De arts moet worden gevraagd deze informatie te bevestigen. De codeerders mogen een aandoening niet systematisch koppelen aan een kiem. Het advies van de arts is nodig. Hij is hiervoor verantwoordelijk.
Tot slot moet men voorzichtig zijn bij de analyse van de stukken in het dossier. Indien het resultaat van
het verslag verschilt van de door de arts gestelde diagnose, heeft de diagnose van de arts die de patiënt
behandelde de overhand op de resultaten van de verslagen. De aanvullende onderzoeken kunnen een
diagnose meer preciseren, maar kunnen niet ingaan tegen de informatie die eerder is vermeld door de
arts.
Voorbeeld D 3 :
De ontslagbrief van de chirurg vermeldt als diagnose een acute appendicitis. Niets in het dossier
spreekt deze verklaring tegen. Het anatomopathologisch onderzoek vermeldt tot slot ‘Acute appendicitis
met peritoneale reactie’. In deze situatie is het verkeerd om een veralgemeende peritonitis te coderen.
Een veralgemeende peritonitis is een klinisch begrip en dus niet relevant op basis van een anatomopathologisch verslag.
De code 540.9 “Acute appendicitis without mention of peritonitis” (Acute appendicitis zonder vermelding
van peritonitis) wordt toegekend.
In sommige gevallen maakt het histologische resultaat echter de keuze van een nauwkeurigere code die
in overeenstemming is met de door de behandelende clinicus gestelde diagnose, mogelijk. De codeerder mag in dit geval nauwkeuriger coderen.
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Voorbeelden D 4:
1. In de conclusies van de ontslagbrief vermeldt de arts een massa die zich situeert ter hoogte van het
onderste binnenste kwadrant van de borst, zonder de aard ervan te preciseren. Het histologisch resultaat verduidelijkt dat het gaat om een kwaadaardige tumor.
De codeerder mag in dit geval 174.3 coderen “Malignant neoplasm of female breast lower-inner quadrant” (Maligne neoplasma van onderste-binnenste kwadrant van de borst van de vrouw).
2. Een patiënt wordt gehospitaliseerd om een prostatectomie via transuretrale weg te laten uitvoeren
wegens een benigne hypertrofie van de prostaat. De analyse van de histologische stukken wijst op de
aanwezigheid van carcinoma in situ.
HD : 600.00 “Hypertrophy benign of prostate without urinary obstruction and other lower urinary
tract symptoms (LUTS)” [Prostaathypertrofie (benigne) zonder urinaire obstructie noch andere
symptomen van de lage urinewegen (LUTS)]
ND : 233.4 “Carcinoma in situ of prostate” (Carcinoma in situ van prostaat)
Ingreep : 60.29 “Other transurethral prostatectomy” (Andere transurethrale prostatectomie)
3. Een patiënt lijdt aan chronische colitis. De resultaten van de biopsie die werd uitgevoerd tijdens een
colonoscopie zijn formeel : de patiënt lijdt aan de ziekte van Crohn ter hoogte van de dikke darm.
Diagnose : 555.1 “Regional enteritis, Large intestine” (Enteritis regionalis, dikke darm)
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E
Basisstappen van codering
De eerste stap bij het coderen bestaat erin het medisch dossier door te nemen en uit te zoeken welke
diagnoses en interventies in MG-MZG dienen geregistreerd te worden. Na deze voorafgaande stap kan
men beginnen met het coderen door eerst de belangrijkste termen in de alfabetische lijst op te zoeken
en vervolgens de geschiktheid van de voorgestelde code na te gaan in de systematische lijst.
1. Lokalisatie van de hoofdterm in de alfabetische lijst
 Kijk de subtermen en de niet-essentiële modificatoren van de hoofdterm na
 Volg de instructies op m.b.t. ‘crossreferenties’
 Hou rekening met de toelichtingen in de alfabetische lijst
2. Verifieer de code in de systematische lijst
 Lees de hoofding van de code
 Lees en volg alle instructies. Gebruik desgevallend andere codes indien dit in de instructies wordt aangeduid
 Ga de noodzakelijkheid van een vijfcijfercode na
3. Registreer de geverifieerde code(s)
Het is aangewezen om altijd al deze stappen te doorlopen. Zich op zijn geheugen baseren of enkel gebruik maken van de alfabetische lijst of van de systematische lijst kan tot fouten leiden.

1. Lokalisatie van de hoofdterm in de alfabetische lijst
De alfabetische lijst vermeldt de hoofdtermen bij voorkeur per pathologie en niet volgens de anatomische lokalisatie. Soms wordt een pathologie gerangschikt onder een anatomische lokalisatie, maar gewoonlijk wordt de codeerder via “see” verwezen naar de aandoening.
Voorbeeld E 1:
Spastisch colon:
Colon - see condition
Irritability (nervous) 799.22
colon
564.1
psychogenic 306.4
Voor sommige pathologieën kunnen meerdere hoofdtermen voorkomen.
Voorbeeld E 2:
Angstreactie:
Anxiety (neurosis) (reaction) (state)
Reaction
anxiety

300.00

300.00

Algemene termen zoals “admission”, “encounter” of “examination” laten toe om de V codes op te
zoeken.
Hoewel de hoofdterm dikwijls een algemene term is zoals “excision”, “incision” of “removal” kan, wat de
interventies betreft, een ingreep ook geclassificeerd zijn via zijn specifieke naamgeving.
Voorbeeld E 3:
Adenoidectomie zonder amygdalectomie:
Adenoidectomy (without tonsillectomy) : 28.6
Of
Excision
adenoids (tag): 28.6
with tonsillectomy : 28.3
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Als de hoofdterm niet terug te vinden is, dient de codeerder een synoniem, een eponiem of een
alternatieve benaming op te zoeken.
Als men de hoofdterm teruggevonden heeft, is de volgende stap het volgen van al de aanwijzingen van
de alfabetische lijst, het nagaan van de subtermen en van de niet-essentiële modificatoren van de
hoofdterm en de instructies m.b.t. crossreferenties te volgen.
Tijdens deze stap is het soms nodig om opnieuw het medisch dossier te raadplegen om te verifiëren of
de aanwezigheid van bepaalde informatie niet toelaat een meer precieze code te vinden.

2. Verificatie van de code in de systematische lijst
Na de code te hebben opgezocht via de alfabetische lijst, dient men deze te verifiëren in de
systematische lijst alvorens de code definitief toe te wijzen. Deze verificatie impliceert het nakijken van
de hoofding van de code en de naburige codes, alsook van de titel van de sectie en het hoofdstuk. Het
lezen van de toelichtingen (inclusies, exclusies, …), het opvolgen van de instructies, het zich richten
naar andere codes indien aangeduid en het nagaan van de noodzaak van een vijfcijfercode, zijn
onontbeerlijke stappen voor een kwaliteitsvolle codering.
Voorbeeld E 4:
Acute streptokokkenbronchiolitis (groep B)
Alfabetische lijst : Bronchiolitis (Acute): 466.19
Systematische lijst : de toelichting “use additional code to identify organism” verwijst naar de
alfabetische index
Alfabetische index : Infection, streptoccocal, NEC 041.00
Group
B 041.02 (bacteriële streptococcen infectie, groep B)
Alhoewel de hoofding in de systematische lijst niet altijd overeenkomt met de term die in de alfabetische
lijst is opgenomen, spreekt het meestal voor zich wanneer deze dient gebruikt te worden.
Voorbeeld E 5:
Menorrhalgia
Alfabetisch lijst : Menorrhalgia 625.3
Systematische lijst: 625.3 Dysmenorrhea
Hoewel de hoofding in de systematische lijst verschillend is van de benoeming die gebruikt is in
de alfabetische lijst, is het duidelijk dat het hier de juiste code betreft.
Over het algemeen is de code die door de alfabetische lijst aan de hoofdterm gegeven is, voorbehouden
voor de niet specifieke pathologieën. Zo nodig is het dus belangrijk de naburige codes te raadplegen om
een meer precieze code te zoeken.
Voorbeeld E 6:
Appendicitis
Alfabetische lijst: Appendicitis (541)
Systematische lijst: 541 Appendicitis, unqualified.
Deze term zou de codeerder moeten aansporen om op zoek te gaan naar bijkomende
informatie om het type appendicitis nader te kunnen preciseren.
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F
Basiscodeerrichtlijnen
De basiscodeerrichtlijnen die worden besproken in dit hoofdstuk zijn van toepassing op het volledige
ICD-9-CM classificatiesysteem. Het volgen van deze regels is essentieel om de juiste code te selecteren en om tot een correcte volgorde van de codes te komen. Richtlijnen die van toepassing zijn op
specifieke hoofdstukken van de ICD-9-CM classificatie zullen worden besproken in de overeenkomstige
hoofdstukken van dit handboek. Echter, niet alle specifieke gevallen kunnen exhaustief behandeld
worden. In die gevallen dient men terug te vallen op deze basiscodeerrichtlijnen. Ook de diverse
groepeersystemen (bvb APR-DRG versie 15, 20, 24 en 28) zijn gebouwd op deze regels. Zondigen
tegen deze fundamentele codeerrichtlijnen raakt dan ook aan de fundamenten van de pathologie
gestuurde financiering en is dus niet aanvaardbaar.

1. Gebruik zowel de alfabetische index als de systematische lijst
Het eerste principe is dat zowel de alfabetische lijst of “index” als de systematische lijst moeten gebruikt
worden om de aangewezen codes te lokaliseren en toe te kennen. De aandoening of de procedure die
gecodeerd dient te worden moet eerst gelokaliseerd worden in de index, en de gevonden code moet
dan geverifieerd worden in de systematische lijst (tabellen).
De codeerder/codeerster moet alle instructies volgen om zich ervan te vergewissen dat meer specifieke
codes of belangrijke opmerkingen niet vergeten worden.
Ervaren codeerders/codeersters werken soms enkel op basis van hun geheugen voor frequente codes,
maar een frequent consulteren van de alfabetische index en de systematische lijst is belangrijk, zelfs
voor ervaren codeerders/codeersters.

2. Ken codes toe op het hoogste niveau van detail
Een tweede basisprincipe is dat zo specifiek mogelijke codes moeten gebruikt worden, dus ook het laatste cijfer moet gebruikt worden. M.a.w. als er een specifiekere code is in een categorie moet die
gebruikt worden. Een 3-cijferige code kan enkel gebruikt worden als er geen 4 of 5-cijferige code is in
die categorie, een 4-cijferige enkel als er geen 5-cijferige code is. En als er 5 cijfers beschikbaar zijn in
een categorie moeten ze ook alle 5 gebruikt worden.
Voor procedurecodes geldt hetzelfde principe. 2-cijferige codes worden niet aanvaard, en 3 cijfers zijn
enkel voldoende als er geen 4-cijferige code is in de desbetreffende subcategorie.
Met andere woorden : alle cijfers moeten gebruikt worden. Er kunnen er geen toegevoegd worden en er
kunnen er geen weggelaten worden. De enige uitzondering zijn de codes die een 5de cijfer vereisen,
maar die geen 4de cijfer hebben – daar moet op de 4de plaats een 0 ingevuld worden.
Onderstaande voorbeelden aan de hand van het ICD-9-CM handboek illustreren deze principes:
1. Volume 1, categorie 540: “Acute appendicitis” (Acute appendicitis). Hier is er een
onderverdeling aangeduid met een 4de cijfer [bvb 540.0 “Acute appendicitis with generalized
peritonitis” (Acute appendicitis met gegeneraliseerde peritonitis)].
Omdat er een 4 cijferige onderverdeling aanwezig is, kan de code 540 niet toegekend worden.
De code 540.0, 540.1 of 540.9 dient gebruikt te worden.
2. Volume 1, categorie 491, chronische bronchitis heeft 5 4-cijferige onderverdelingen (491.0,
491.1, 491.2, 491.8, 491.9). Enkel subcategorie 491.2 heeft ook een 5de cijfer (491.20, 491.21
en 491.22). Voor deze subcategorie moeten er 5 cijfers gebruikt worden, voor de andere
subcategorieën uit deze reeks moeten er maar 4 gebruikt worden.
3. Volume 3, code 74.1: “Low cervical cesarean section” (Laag cervicale keizersnede). Deze code
is volledig met zijn 3 cijfers, daar er geen onderverdelingen zijn.
4. Volume 3, categorie 79: “Reduction of fracture and dislocation” (Repositie van fractuur en
luxatie). Hier staat voor diverse 3-cijferige subcategorieën [beginnende met 79.0 “Closed reduction of fracture without internal fixation” (Gesloten repositie van fractuur zonder interne fixatie)]
een verplicht te gebruiken 4de cijfer dat de anatomische plaats aanduidt. Dit is om plaats te
besparen in het boek niet herhaald bij iedere subcategorie.
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3. Wijs de residuele codes (NEC en NOS) toe indien aangewezen
De hoofdtermen in de alfabetische index worden meestal gevolgd door het codenummer van een niet
anders gespecificeerde aandoening (NOS – “not otherwise specified”) en/of een code voor een niet
elders geclassificeerde aandoening (NEC – “not elsewhere classified”). Deze codes mogen nooit
worden toegekend zonder dat er zorgvuldig is onderzocht of de andere meer specifieke codes niet van
toepassing zijn.
Als de codeerder/codeerster in de index geen specifiekere code vindt dan moeten de titels en
inclusienota’s in de subdivisies van de 3 of 4-cijferige codes onderzocht worden. De residuele
NOS/NEC code mag nooit toegekend worden als er een meer specifieke code aanwezig is.
Voorbeelden F 1 :
• Lokaliseer in de alfabetische lijst of index in volume 2 “Hematoma of breast, nontraumatic”
(Hematoom van de borst, niet traumatisch). Deze wordt als 611.89 geclassificeerd. Dit is gedefinieerd als “Other specified disorders of breast” (Andere gespecificeerde stoornis van de
borst). Alhoewel de diagnose zeer specifiek is, is er geen aparte code voorzien.
• Lokaliseer in de alfabetische index in volume 2 “Phlebitis” (Flebitis). Merk op dat in de
systematische lijst, flebitis NOS toegewezen is aan code 451.9 “Phlebitis en thrombophlebitis, of
unspecified site” (Flebitis en tromboflebitis van niet gespecificeerde lokalisatie). Verder onderzoek van het medisch dossier leert dat het een flebitis van de onderste ledematen is. De meest
geschikte code is aldus 451.2 “Phlebitis en thrombophlebitis of lower extremities, unspecified”
(Flebitis en tromboflebitis van onderste ledematen, niet gespecificeerd).
• In de codes voor mycoses (110-118) zijn er specifieke categorieën voor diverse schimmelinfecties. De categorie 117 “Other mycoses” (Andere mycosen) omvat een reeks subcategorieën
gaande van 117.0 “Rhinosporidiosis” (Rhinosporidiose) tot 117.9 “Other and unspecified mycoses” (Andere en niet gespecificeerde mycosen). De 'severity' (ernstgraad) van deze codes
verschilt sterk. Het is dus belangrijk dat de codeerder/codeerster voldoende informatie zoekt om
de schimmel te kunnen identificeren, zodat de juiste code toegewezen kan worden. In dit geval
zou slordig codeerwerk immers een onterecht zwaardere financiering veroorzaken, wat bij audit
ongetwijfeld aan het licht zal komen.

4. Wijs combinatiecodes toe als ze beschikbaar zijn
Een combinatiecode slaat op een combinatie van 2 diagnoses, ofwel een diagnose samen met een geassocieerde nevendiagnose ofwel een diagnose met een geassocieerde complicatie.
Combinatiecodes kunnen in de index gelokaliseerd worden door die omschrijvingen te vinden met een
subterm beginnende met “with”, “due to”, “in”, “associated with”. Andere combinatiecodes kunnen geïdentificeerd worden via het lezen van de inclusie en exclusie nota’s in de systematische lijst.
De combinatiecode dient gebruikt te worden indien die code volledig de desbetreffende diagnostische
condities beschrijft of wanneer de alfabetische lijst of index u daarnaar toe brengt.
Voorbeelden F 2 :
574.00 “Calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without mention of obstruction”
(Galblaassteen met acute cholecystitis, zonder vermelding van obstructie)
518.84 “Acute & chronic respiratory failure” (Acuut & chronisch respiratoir falen)
551.03 “Femoral hernia with gangrene, bilateral, recurrent” (Hernia femoralis met gangreen,
dubbelzijdig, recidiverend)
365.82 “Glaucoma with increased episcleral venous pressure” (Glaucoom met verhoogde episclerale veneuze druk)
491.22 “Obstructive chronic bronchitis with acute bronchitis” (Obstructieve chronische bronchitis met
acute bronchitis)
Soms gebeurt het dat een combinatiecode onvoldoende specifiek is om de manifestatie of complicatie
te beschrijven. In dergelijke gevallen kan een bijkomende code toegekend worden. De
codeerder/codeerster kan geleid worden door de systematische lijst. Bijvoorbeeld, code 648.2x
classificeert “Anemie complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Anemie, complicatie van
zwangerschap, bevalling of puerperium). Omdat het niet het soort anemie beschrijft, kan een
bijkomende code toegekend worden om dit aan te duiden (bvb anemie omwille van ijzergebrek 280.9).
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Wat niet mag, is de twee aandoeningen die samen horen, apart beschrijven: 466.0 “Acute bronchitis”
(Acute bronchitis) en 491.20 “Obstructive chronic bronchitis, without exacerbation” (Obstructieve chronische bronchitis zonder verergering) moeten dus steeds gecombineerd worden tot 491.22 “Obstructive
chronic bronchitis, with acute bronchitis” (Obstructieve chronische bronchitis met acute bronchitis). Maar
omgekeerd is het ook niet zo dat indien er een combinatiecode aanwezig is deze steeds dient gebruikt
te worden. Een patiënt die opgenomen wordt met een acuut cerebraal infarct omwille van een trombose
en die ook een gekende bilaterale stenose van de a. carotis heeft, wordt gecodeerd met 434.01 “Cerebral thrombosis with cerebral infarction” (Cerebrale trombose met infarct van hersenen) als
hoofddiagnose en 433.30 “Multiple and bilateral occlusion and stenosis of precerebral arteries without
mention of cerebral infarction" (Multipele en bilaterale afsluiting en stenose van precerebrale arterie,
zonder vermelding van infarct van de hersenen) als nevendiagnose.
Een ander voorbeeld is hypertensie en nierfalen. Acuut nierfalen kan onafhankelijk zijn van hypertensie,
en kan al dan niet het gevolg zijn van een progressieve nierziekte. Maar indien een patiënt met hypertensie (401.1) een chronische nierziekte (585.x) heeft, wordt er van uitgegaan dat er steeds een oorzakelijk verband is, tenzij anders vermeld in het medisch dossier. Als dus niet expliciet vermeld is in het
medisch dossier dat de chronische nierziekte niet te wijten is aan de hypertensie, moet de combinatiecode 403.xy gebruikt worden. Bij acuut nierfalen wordt er echter niet automatisch vanuit gegaan dat dit
gelinkt is aan een hypertensie.

5. Ken meerdere codes toe indien vereist
Multipel coderen is het gebruik van meer dan 1 code om een volledige beschrijving te geven van een
complexe diagnostische of procedurele uitspraak. Een complexe uitspraak omvat woorden zoals
“vergezeld van”, “ten gevolge van”, “incidenteel aan”, “secundair aan”, of gelijkaardige terminologie. De
codeerder/codeerster dient geleid te worden door de aanwijzingen in de systematische lijst om een
bijkomende code of codes die meer specifiek zijn te gebruiken. Als er geen combinatiecode beschikbaar
is, dienen de multipele codes geregistreerd te worden die nodig zijn om de aandoening volledig te
beschrijven, of er een indicatie in de systematische lijst staat of niet.

5.1. Verplicht gebruik van meerdere codes
De term “duale classificatie” is de term die wordt gebruikt om de verplichte toekenning van twee codes
te beschrijven om informatie te verstrekken omtrent zowel de manifestatie als de geassocieerde
onderliggende ziekte.
Het verplicht gebruik van meerdere codes wordt in de alfabetische index aangeduid door een tweede
code in vierkante haakjes. De eerste code identificeert de onderliggende aandoening en de tweede beschrijft de manifestatie. Beide codes dienen geregistreerd te worden, en dit in de daarnet aangegeven
volgorde.
In de systematische lijst is de noodzaak van twee codes aangegeven door de aanwezigheid van een
“Use additional code” (Gebruik bijkomende code) opmerking bij de code voor de onderliggende
aandoening, en een “Code first underlying condition” (Codeer eerst onderliggende aandoening)
opmerking bij de manifestatiecode. In het ICD-9-CM handboek is de manifestatiecode weergegeven in
‘italic’. Manifestatiecodes kunnen geen hoofddiagnose zijn en de code voor de onderliggende
aandoening dient altijd eerst vermeld te worden (er zijn uitzonderingen op deze regel, deze worden later
nog besproken). Een code in vierkante haakjes in de alfabetische lijst of index kan gebruikt worden als
een nevendiagnose bij de code voor de specifieke aandoening of procedure die als dusdanig werd
aangeduid.
Voorbeelden F 3 :
• Diabetische (insuline-dependente) polyneuropathie : 250.61 “Diabetes mellitus with neurologic
manifestations, type 1 (juvenile type), not stated as uncontrolled” (Diabetes mellitus met neurologische afwijkingen, type 1, (juveniele vorm), niet gespecificeerd als instabiel) + 357.2 “Polyneuropathy in diabetes” (Polyneuropathie bij diabetes)
• Arthropathy, Behçet’s : 136.1 “Behçet’s syndrome” + 711.21 “Arthropathy in Behçet’s syndrome,
shoulder region” (Artropathie bij het syndroom van Behçet, schouderstreek)

5.2. Mogelijks meerdere codes
De zinsnede “Code, if applicable, any causal conditions first” wijst erop dat meerdere codes enkel toegewezen dienen te worden als de oorzakelijke aandoening als aanwezig werd gedocumenteerd.
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Voorbeeld : 707.1x “Ulcer of lower limbs, except pressure ulcer” (Ulcus van de onderste extremiteit, behalve decubitus) : deze vereist dat de code voor een postflebitisch syndroom met ulcus (459.11) als
eerste wordt gecodeerd, maar enkel als ze de oorzaak is van het ulcus. Het toevoegen van 707.1x laat
toe om de anatomische lokalisatie te preciseren.
De opdracht “Use additional code” wijst erop dat meerdere codes mogelijk zijn, maar uiteraard enkel als
de pathologieën aanwezig zijn.
Voorbeelden F 4 :
• Raynaud’s syndroom (443.0) vereist een bijkomende code om gangreen te registreren (785.4),
maar enkel als het gangreen vermeld werd in het medisch dossier
• “Urinary tract infection, site not specified” (Urineweginfectie, lokalisatie niet gespecificeerd)
(599.0) vereist een bijkomende code voor het infectieus agens, als het gedocumenteerd is,
zoals bijvoorbeeld een E.Coli (041.4)

5.3. Vermijd onoordeelkundig toekennen van meerdere codes
Onoordeelkundig coderen van irrelevante informatie dient vermeden te worden. Bijvoorbeeld, codes
voor symptomen of tekens die kenmerkend zijn voor de diagnose en er een integraal deel van uitmaken
mogen niet geregistreerd te worden.
Codes worden nooit toegekend enkel op basis van technische onderzoeken, zoals labo, RX, EKG, tenzij
de diagnose bevestigd wordt door de arts en beantwoordt aan de criteria van nevendiagnose.
Codes mogen niet geregistreerd worden als ze niet voldoen aan de MG-MZG criteria. Bijv.,
diagnostische rapporten vermelden vaak zaken zoals hiatale hernia, atelectase en rechter
bundeltakblok zonder indicatie van enige relevantie voor de gegeven zorgen. Deze code toekennen is
niet aangewezen, tenzij de arts documentatie verschaft die het belang van de aandoening voor de
verblijfsepisode aantoont.
Niet specifieke codes worden nooit gebruikt indien een meer specifieke code al toegekend is. Zo wordt
voor een zelfde aandoening niet de code van een urineweginfectie zonder gekende lokalisatie (599.0)
toegekend als er al de code 590.80 “Pyelonephritis, unspecified” (Niet gespecificeerde pyelonefritis)
voor is gebruikt tijdens dat verblijf.

Aanvullende informatie
▪ Code 780.39 in het geval van convulsies ten gevolge van een methadon ontwenning coderen?
Enkel voor de alcohol ontwenning worden de convulsies niet bijgecodeerd, daar ze immers deel uitmaken van het ontwenningssyndroom. (Cf. beschrijving in de DSM-IV).
Cave : een alcoholicus kan ook epilepsie hebben! De epilepsie wordt in dat geval dan ook als
dusdanig gecodeerd (345.xx) en niet als convulsies (780.39).
▪ 251.1 niet toevoegen voor een hypoglycemie na gastro-intestinale chirurgie (579.3).
De code 579.3 is van toepassing bij een hypoglycemie na gastro-intestinale chirurgie (cf. ICD-9-CM,
systematische lijst). De 251.1 toevoegen is redundant.
▪ Dient men steeds de urinaire incontinentie toe te voegen wanneer de oorzakelijke pathologie
gekend is? Cf. de ICD-9-CM instructies onder 788.3x : “Code, if applicable any causal condition first’’.
Cf. ook onder de code 600.xx (Hyperplasia of prostate) : ‘’Use additional code to identify symptoms : urinary incontinence’’.
Er bestaat geen “kookboek recept” om te weten of men een code dient toe te voegen indien er geen
enkele instructie bestaat. Coderen is immers ook een zaak van gezond verstand en men dient dus na te
gaan, eventueel samen met de arts, of het nuttig ofwel redundant is om een manifestatiecode toe te
voegen. Bijv. men voegt ze toe als de manifestatie niet altijd deel uitmaakt van een pathologie, als ze
een specifieke belang heeft tijdens het verblijf (specifieke handelingen) enz. Daarentegen, men voegt ze
niet toe indien de manifestatie deel uitmaakt van de definitie van de ziekte of het syndroom, tenzij de
patiënt hoofdzakelijk binnenkomt voor de behandeling ervan.

6. Codeer niet bevestigde diagnoses alsof ze wel bevestigd zijn
Als de diagnose voor een opgenomen patiënt in het ontslagverslag als “waarschijnlijk”, “mogelijk”,
“vermoedelijk”, “twijfelachtig”, “ ? ”, “uit te sluiten” geklasseerd wordt, dan dient de aandoening
gecodeerd te worden alsof de diagnose bevestigd is.
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Artsen zijn er zich vaak niet van bewust dat de officiële codeerrichtlijnen vereisen dat een vermoedelijke
diagnose gecodeerd dient te worden alsof ze bevestigd is.
Voorbeelden F 5:
• Een patiënt wordt opgenomen met zware gegeneraliseerde abdominale pijn. De diagnostische
conclusie van de arts is abdominale pijn, waarschijnlijk ten gevolge van acute gastritis (535.00).
Enkel de code voor de gastritis wordt toegekend, daar de pijn impliciet in de diagnose zit.
• Patiënt opgenomen met de vermoedelijke diagnose van peptisch ulcus : 533.90
• Patiënt met de diagnose van mogelijk “Postconcussion syndrome” (Postcommotioneel
syndroom) 310.2.
Onderscheid tussen “uit te sluiten” en “uitgesloten”
Het is belangrijk een verschil te maken tussen de termen “uit te sluiten”, wat aangeeft dat een bepaalde
diagnose nog steeds als mogelijk wordt beschouwd, en “uitgesloten”, wat aangeeft dat een diagnose,
die aanvankelijk als mogelijk werd beschouwd, nu niet langer als optie wordt weerhouden.
Diagnoses voorafgegaan door de woorden “uit te sluiten” worden voor overnachtende patiënten
gecodeerd alsof ze waarschijnlijk of vermoedelijk zijn. Een diagnose omschreven als “uitgesloten” wordt
nooit gecodeerd. Als er een andere diagnose werd geïdentificeerd, dan dient die weerhouden te
worden; anders kan enkel een code voor het zich voordoend symptoom of voor de voorafgaande
aandoening toegewezen worden.
Voorbeelden F 6 :
• Acute appendicitis is uitgesloten. Een divertikel van Meckel werd peroperatief aangetroffen: 751.0
• De diagnose van angiodysplasie van het colon is uit te sluiten: 569.84
Aanvullende informatie
▪ De cardioloog hospitaliseert een patiënt die lijdt aan atypische thoracale pijnen; na onderzoek
wordt een cardiologische oorzaak uitgesloten. De patiënt verlaat het ziekenhuis, maar krijgt de dag na
zijn ontslag ambulant een gastroscopie om een gastro-intestinale oorzaak uit te sluiten.
Wat is de hoofddiagnose van de opname als:
-

de ambulante gastroscopie effectief een gastro-intestinale oorzaak aan het licht bracht, bijv. een
oesofagitis.
de ambulante gastroscopie niet toeliet om te differentiëren: men heeft niets gevonden.
idem als 1 en 2 maar de gastroscopie werd pas 2 weken na het ontslag uitgevoerd.
idem, maar de arts vermeldt in het medisch dossier enkel dat er een afspraak voor een
gastroscopie gepland is, zonder de reden waarom hij dit doet te vermelden: mag de
codeerder/codeerster zelf een besluit nemen omtrent het vermoeden van de arts en dit registreren,
zelfs als het niet letterlijk werd vermeld?

Antwoord : als de arts geen enkele diagnose heeft gesteld op het moment van ontslag, dan wordt de
code voor het symptoom als hoofddiagnose vermeld (cf. hoofdstuk C). Als hij de diagnose van
oesofagitis vermeldt als “mogelijk, uit te sluiten”, dan wordt dit de hoofddiagnose, ongeacht wat het
resultaat is van een onderzoek dat na het ontslag werd uitgevoerd (cf. hoofdstuk F). Als de arts voorstelt
om een bijkomend onderzoek uit te voeren na het ontslag zonder specifieke diagnose om te bevestigen
of uit te sluiten, dan is er niets om te coderen.

7. Acute en chronische toestanden
Indien een aandoening als zowel acuut (of subacuut) als chronisch wordt beschreven, dan dient ze
gecodeerd te worden volgens de termen in de alfabetische lijst of index. Als aparte subtermen voor
acuut (en subacuut) en chronisch worden vermeld op hetzelfde niveau van inspringen in de alfabetische
index, worden beide codes toegekend, en de code voor de acute toestand wordt eerst vermeld. Een
aandoening die beschreven wordt als subacuut wordt gecodeerd als acuut indien er geen aparte entry is
voor subacuut.
Voorbeeld F 7 :
osteomyelitis
acuut of subacuut 730.0
chronisch 730.1
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Omdat beide termen op hetzelfde niveau van inspringen staan, worden beide toegekend, en wordt de
code 730.0 als eerste vermeld.
Als er slechts een term vermeld wordt als subterm, en de andere tussen haakjes als een niet essentiële
nuance, wordt enkel de code voor de subterm toegekend.
Voorbeeld F 8 :
de diagnose van acute en chronische poliomyelitis
“Poliomyelitis (acute)(anterior)(epidemic)” [Poliomyelitis (acuut)(anterior)(epidemisch)] 045.9
“Chronic” (Chronisch) 335.21
In dit geval wordt er slechts één code toegekend : 335.21 “Progressive muscular atrophy” (Progressieve
spieratrofie).
In sommige gevallen bestaat er een combinatiecode die zowel de acute als de chronische aandoening
beschrijft. Bijvoorbeeld, code 518.84 omvat zowel het acuut als het chronisch respiratoir falen.
Als er geen 'subentries' zijn voor acute (of subacute) of chronische, dan worden deze niet in overweging
genomen bij het coderen van de aandoening. Bijvoorbeeld, als we “Fibrocystic disease, breast” (Diffuse
mastopathia cystica) opzoeken, dan is er noch een onderverdeling voor acuut, noch voor chronisch, en
wordt dus steeds de code 610.1 gebruikt.

8. Dreigende of nakende toestand
Soms wordt een aandoening op het moment van ontslag beschreven als dreigend of als een toestand
die de patiënt boven het hoofd hangt. Het coderen hiervan hangt af van het feit of de dreigende of
boven het hoofd hangende aandoening effectief is voorgekomen. Zo ja, dan wordt ze gecodeerd als een
bevestigde diagnose.
Zo kan er bijv. in een medisch dossier vermeld staan dat er een dreigende premature arbeid was in de
28ste week van de zwangerschap. Verder nazicht leert dat er een doodgeboren kind was tijdens dat
verblijf. Dit wordt dan ook gecodeerd als 644.21 “Early onset of labor, delivered” (Vroeg begin van de
bevalling, bevallen) omdat de dreigende premature arbeid effectief is voorgevallen.
Als echter noch de dreigende/nakende, noch een verwante aandoening optrad, dan dient de
codeerder/codeerster naar de alfabetische index te gaan om 2 vragen te kunnen beantwoorden:
−
−

is de aandoening geïndexeerd onder de hoofdterm voor de aandoening?
is er een subterm voor de dreigende of nakende vorm onder de term voor de aandoening?

Zo ja, dan dient de codeerder/codeerster deze code te gebruiken, er zijn immers diverse codes voor
beide toestanden. Bijv., als de patiënt is opgenomen met een dreigende abortus, maar de abortus is
vermeden kunnen worden, wordt de code 640.0x “Threatened abortion” (Dreigende abortus) gebruikt. In
de index is er immers een 'entry' voor “dreigende” onder de 'hoofdentry' “Abortion” (Abortus).
Zo neen, dan dient enkel de voorafgaande aandoening, die wel opgetreden is, gecodeerd te worden; en
er wordt geen code toegekend voor de aandoening die dreigend was of er zat aan te komen. Bijv., een
patiënt wordt opgenomen met de diagnose van dreigend gangreen van de onderste ledematen, maar
het optreden van het gangreen is voorkomen kunnen worden. Omdat het gangreen zich uiteindelijk niet
voordeed, en er geen code is voor dreigend gangreen, dient de code gebruikt te worden voor de situatie
die zich voordeed en de mogelijkheid van gangreen suggereert, bvd. roodheid of zwelling van het onderste lidmaat.

9. Laat gevolg
Een laat gevolg is een residuele aandoening die blijft bestaan nadat de acute fase van een ziekte of
kwetsuur voorbij is. Een dergelijke aandoening kan zich op gelijk welk moment na een acute ziekte of
kwetsuur voordoen. Er is geen bepaalde tijdsduur die voorbij moet gegaan zijn vooraleer de aandoening
als laat gevolg wordt geklasseerd. Soms treden ze vroeg op, soms pas lang nadat de acute fase voorbij
is. Sommige aandoeningen zoals malunion, nonunion en littekenvorming zijn inherent late gevolgen,
ongeacht hoe vroeg ze optreden. De groep van late gevolgen omvat ook de aandoeningen die
beschreven worden als de sequelen van een vroegere ziekte of kwetsuur.
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Het feit dat een aandoening een laat gevolg is kan afgeleid worden uit zinsneden zoals :
− laat
− oude
− ten gevolge van een vroegere ziekte of ongeval
− volgend op een vroegere ziekte of ongeval
− traumatisch, tenzij er aanwijzingen zijn voor een huidige kwetsuur
Lokaliseren van “Laat gevolg codes”
Codes die de oorzaak van een laat gevolg aanduiden kunnen gevonden worden via het opzoeken van
de hoofdterm “Late” en de subterm "effects" in de alfabetische lijst of index van ziekten en kwetsuren
(volume2). Merk op dat er in de ICD-9-CM slechts een beperkt aantal codes voorzien zijn om de oorzaak van een laat gevolg aan te duiden.
Twee codes vereist
Om een laat gevolg volledig te coderen zijn er twee codes vereist :
− de residuele aandoening of de aard van het laat gevolg
− de oorzaak van het laat gevolg
Het laat gevolg wordt als eerste vermeld, gevolgd door de code die de oorzaak beschrijft, tenzij voor de
zeldzame gevallen dat de alfabetische index of de systematische lijst anders aangeeft. Als het laat gevolg te wijten is aan een ongeval dient een laat gevolg E code ook gebruikt te worden (E929.x).
Voorbeelden F 9 :
• Traumatische artritis van de rechter schouder ten gevolge van een oude fractuur van de rechter
humerus : 716.11 + 905.2 + E929.9
• Paralyse van het linker been ten gevolge van een vroeger doorgemaakte poliomyelitis 344.30 +
138
• Scoliosis ten gevolge van een poliomyelitis toen de patiënt 12 jaar was 138 + 737.43
Er zijn drie uitzonderingen op de algemene regel dat er 2 codes noodzakelijk zijn voor een laat gevolg:
− als enkel de laat gevolg code wordt vermeld, zonder dat de residuele aandoening wordt
vermeld.
− als er geen laat gevolg code beschikbaar is in ICD-9-CM, maar de aandoening is beschreven
als een laat gevolg in het medisch dossier. Dan dient er enkel de residuele aandoening
gecodeerd te worden. Merk op dat aandoeningen ten gevolge van een vroeger chirurgisch
ingrijpen niet gecodeerd worden als laat gevolg, maar wel als “history of” of “complications of”
voorafgaand operatief ingrijpen, en dit in functie van de specifieke situatie.
− als de laat gevolg code tot op het 4de of 5de cijfer werden vastgelegd zodat het laat gevolg zelf
ook reeds is opgenomen in de code, dan wordt enkel de oorzaak van het laat gevolg
toegekend. In de ICD-9-CM is enkel de categorie 438 “late effects of cerebrovascular disease”
(late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte) als dusdanig opgesteld.

10. Laat gevolg versus huidige aandoening of letsel
Voor eenzelfde aandoening wordt tijdens één verblijf nooit zowel de code voor een huidige aandoening
of kwetsuur als de laat gevolg code gebruikt. De laat gevolg code kan enkel gebruikt worden in een volgend verblijf.
Hierop bestaat 1 uitzondering. Een code van de reeks 438.xx “Late effects of cerebrovascular disease”
(Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte) wordt toegekend als bijkomende code als een patiënt met
late gevolgen van een eerder cerebrovasculaire aandoening terugkomt voor een nieuwe
cerebrovasculaire aandoening. Bijvoorbeeld, een patiënt met afasie ten gevolge van een subdurale
bloeding 2 jaar geleden wordt opnieuw opgenomen met een acute cerebrale trombose. Hij krijgt als
codes :
434.01 “Cerebral thrombosis, with cerebral infarction”
(Cerebrale trombose, met cerebraal infarct)
438.11 “Late effects of cerebrovascular disease, with speech and language deficits, aphasia”
(Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte, spraak- en taalstoornissen, afasie)
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Aanvullende informatie
Een code voor de acute pathologie en een code voor het sequeel mogen niet tijdens hetzelfde verblijf
gebruikt worden. Hoe dient men dan transfers naar een revalidatieafdeling te coderen wanneer deze
revalidatie in het zelfde ziekenhuis plaatsvindt. Bijv.: CVA met hemiplegie en daarna transfer naar revalidatie voor de sequelen van het CVA , tijdens één zelfde verblijf.
Antwoord: Als de patiënt getransfereerd werd naar een revalidatieafdeling, zelfs indien deze dienst in
hetzelfde ziekenhuis gelegen is, dan codeert men voor dit specialisme V57.xx als hoofddiagnose en
438.xx als nevendiagnose. Cave: om de codes V57 te gebruiken moeten zeer specifieke voorwaarden
gerespecteerd worden (Cf. hoofdstuk V & E Codes).

Conclusies
Registratie
Om een pathologie te registreren moet deze pathologie duidelijk vermeld zijn in het patiëntendossier en
beantwoorden aan de criteria van hoofd- of nevendiagnose.
Duidelijk vermeld in het patiëntendossier:
 Voor de MZG-registratie wordt het volledige patiëntendossier als bron gebruikt, dus ook voor
de medische registratie die een onderdeel is van de MZG. Met andere woorden: ook
pathologieën die niet hernomen worden in het hospitalisatieverslag (vaak onder de vorm van
een ontslagbrief), maar wel terug te vinden zijn in de rest van het dossier moeten geregistreerd
worden, op voorwaarde dat ze relevant zijn voor het verblijf.
 Duidelijk: vage omschrijvingen mogen in principe niet gecodeerd worden als pathologie. De
codeerder mag immers niet zelf deze omschrijvingen interpreteren en vertalen als een
pathologie. Bijvoorbeeld: "belangrijke hematocrietdaling" mag niet gecodeerd worden als
anemie, zelfs niet wanneer deze behandeld werd met bloedtransfusies (Zie verdere opmerking).
 Diagnosen die opgenomen zijn in het hospitalisatieverslag/de ontslagbrief of in de persoonlijke
anamnese van de patiënt in het dossier en die relevant zijn voor het verblijf, mogen gecodeerd
worden.
 Een diagnoselijst op een MG-MZG-registratieformulier maakt voor audits geen deel uit van het
patiëntendossier, zelfs als het door de behandelende arts ondertekend wordt.
 Een degelijk patiëntendossier is dus noodzakelijk voor een correcte codering. Dit is bovendien
een wettelijke verplichting (KB van 3 mei 1999). Het is de behandelende arts die hiervoor
verantwoordelijk is.
Beantwoorden aan de criteria van hoofd- of nevendiagnose
 Dit betekent dat ze aanleiding gegeven hebben tot bijkomende onderzoeken, zorg, therapie,
toezicht, of een verlenging van de verblijfsduur.
 Opgelet: het louter vermelden van een pathologie of afwijkend onderzoek in het
hospitalisatieverslag/de ontslagbrief rechtvaardigt geenszins automatisch de codering van deze
pathologie of afwijking. De pathologie moet steeds relevant zijn voor het verblijf.
 Resultaten van een labonderzoek of een radiologisch onderzoek, die als dusdanig vermeld worden in het hospitalisatieverslag/de ontslagbrief of in het patiëntendossier mogen dus niet
automatisch gecodeerd worden.
 Soms gebeurt het dat het resultaat van een onderzoek niet opgenomen werd in het
hospitalisatieverslag/ontslagbrief (omdat het nog niet bekend was op het moment dat deze
geschreven werd), terwijl het staal voor onderzoek wel afgenomen werd tijdens het verblijf en
het onderzoek ook relevant is voor het verblijf. Uiteraard mag voor de codering van dit verblijf
hier wel rekening gehouden worden met het resultaat van dit onderzoek.
Coderen van symptomen:
 Symptomen worden niet apart gecodeerd wanneer ze inherent zijn aan een reeds voor dit verblijf gecodeerde pathologie, behalve wanneer deze symptomen aanleiding geven tot een belangrijke toename van zorg (therapie) of middelenverbruik (extra onderzoeken).
 Inherent aan de pathologie: dit betekent dat het betreffende symptoom vaak deel uitmaakt van
de symptomatologie van deze pathologie (bijvoorbeeld slaapstoornissen bij depressie). "Inherent" betekent dus geenszins dat dit symptoom altijd moet aanwezig zijn bij deze pathologie.
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Coderen van "vermoedelijke diagnosen"
 Pathologieën die in het dossier opgenomen zijn als "vermoedelijke diagnose", mogen voor de
medische registratie gecodeerd worden met de ICD-9-CM code van de pathologie (en niet met
een vagere symptoomcode). Als "graad van zekerheid" geeft men deze vermoedelijke diagnosen uiteraard wel het cijfer 1 "waarschijnlijk".
 Pathologieën die deel uitmaken van de differentiaal diagnosen van de aandoening waarvoor de
patiënt opgenomen werd, en die op het einde van het verblijf niet uitgesloten kunnen worden,
terwijl er ook geen andere pathologie is die met zekerheid verantwoordelijk is voor de volledige
symptomatologie, mogen voor de medische registratie eveneens gecodeerd worden met de
ICD-9-CM code van de pathologie (en niet met een vagere symptoomcode).
Coderen van "onder therapie genormaliseerde pathologieën"
1. Een chronische pathologie kan onder chronische behandeling symptoomvrij zijn of bij metingen
genormaliseerde waarden vertonen (Bijvoorbeeld: bij een patiënt met hypertensie kan dankzij de
chronische inname van antihypertensiva de bloeddruk genormaliseerd zijn). Deze chronische
pathologieën blijven echter wel nog steeds aanwezig: bij stopzetten van de medicatie zullen de
symptomen vrijwel steeds opnieuw verschijnen. Daarom mogen deze chronische pathologieën
toegevoegd worden als nevendiagnose, tenzij ze duidelijk niet relevant zijn voor het verblijf
(bijvoorbeeld: een patiënt met chronische artrose die opgenomen wordt voor een myocardinfarct, en
die tijdens het verblijf geen enkele specifieke therapie of investigatie in verband met deze artrose
ondergaat: geen registratie van de artrose).
2. Opgelet: soms is de in het dossier gebruikte terminologie misleidend:
o "euthyroïdie onder substitutie met schildklierhormoon": hier wordt uiteraard de hypothyroïdie
waarvoor schildklierhormoon ingenomen wordt, gecodeerd.
o "patiënt is normotensief": wanneer deze patiënt chronisch antihypertensiva inneemt, dan
wordt de hypertensie gecodeerd.

Rol van de behandelende arts








Het is de taak van de behandelende arts om de diagnose te stellen en om te bepalen welke
pathologieën relevant zijn voor het verblijf.
Het goed bijhouden van een goed gedocumenteerd patiëntendossier waarin de diagnoses
duidelijk vermeld staan, is essentieel om een goede codering mogelijk te maken.
De behandelende arts moet er zich bewust van zijn dat vaagheid of slordigheid bij het noteren
van pathologieën aanleiding geven tot het niet kunnen coderen van deze pathologieën die
mogelijk wel aanwezig zijn bij de patiënt, maar niet duidelijk vermeld werden in het dossier.
Wanneer in het patiëntendossier duidelijke aanwijzingen van voor het verblijf relevante
pathologie terug te vinden zijn, dan kan de codeerder contact opnemen met de behandelende
arts met de vraag of deze pathologie effectief aanwezig is en of ze relevant is voor het verblijf.
Indien de behandelende arts deze vragen positief beantwoordt, dan is het zijn taak om het
patiëntendossier in die zin aan te passen.
Het is niet toegelaten dat de codeerder zelf bepaalde onderzoeken of labwaarden interpreteert
en als pathologie codeert.
Ook het toedienen van bepaalde medicatie wijst niet steeds op de aanwezigheid van bepaalde
pathologieën. Bijvoorbeeld: bij patiënten met belangrijke klepletsels wordt bij een chirurgische
ingreep preventief antibiotica gegeven. Het geven van deze antibiotica wijst hier niet op een
bestaande infectie, en er mag derhalve ook geen infectie gecodeerd worden.

Hoe moet de arts de dossierwijzigingen na een vraag vanuit de codeerafdeling aangeven?
De manier waarop de interactie codeerder-behandelende arts geregeld wordt, is een interne zaak voor
elk ziekenhuis. De ziekenhuizen moeten dit zelf oplossen op de wijze die hen het best past.
De rol van de behandelende arts is primordiaal. Bijvoorbeeld, als de behandelende arts het over een
“belangrijke hematocrietdaling” heeft als hij een echte ‘anemie’ bedoelt, is de elegantste oplossing nog
altijd dat de MG-MZG-cel van het ziekenhuis hem vraagt om voortaan ‘anemie’ te schrijven als hij
anemie bedoelt. Aan de andere kant mag men in geen geval gebruik maken van lijsten of instructies
voor automatische codering [zoals bijvoorbeeld: zal als anemie gecodeerd worden: elke toestand
waarbij een volwassen man een hemoglobinegehalte onder de 11gr./dl (nl 12,5) vertoont en waar een
behandeling wordt voorgeschreven (transfusie, ijzer)].
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Voor de MG-MZG cellen zou een belangrijke taak bestaan uit het nemen van het initiatief tot
communicatie met de behandelende artsen van hun ziekenhuis. Het vooraf en naar de toekomst toe
maken van afspraken met de artsen van het ziekenhuis inzake patiëntendossier, lijkt beter dan telkens
achteraf naar de artsen te gaan.
In dit opzicht kan de MG-MZG arts, wanneer hij aanwezig is in het ziekenhuis, een belangrijke rol spelen.
Voor welke oplossing het ziekenhuis ook heeft gekozen, als er op het moment van de audit een code is
toegekend voor een pathologie waarvan er geen enkel objectief spoor in het medisch dossier kan worden teruggevonden, dan zal deze code niet worden aanvaard.

Registratie van specialismen
Wat te doen wanneer een patiënt naar een andere dienst wordt overgebracht ?
De regel is dat voor de registratie van de hoofddiagnoses en nevendiagnoses van de specialismen op
verschillende diensten, dezelfde richtlijnen van toepassing zijn dan deze die gelden voor een verblijf in
één en dezelfde dienst.
De vraag stelt zich met name voor een geopereerde patiënt die nadien naar intensieve zorgen
overgebracht wordt, en later terugkeert naar de dienst: de V-codes van "status van" worden niet
gebruikt, omdat de patiënt het ziekenhuismilieu niet verlaten heeft, en het niet gaat over revalidatie maar
over een vervolg.

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

40

Classificatie van aandoeningen
en trauma’s

1
Infectieuze en parasitaire ziekten
Hoofdstuk 1 van de systematische classificatie heeft betrekking op de overdraagbare infectieuze en parasitaire ziekten ongeacht het aangetaste systeem of orgaan. Dit hoofdstuk is in dit opzicht buitengewoon
t.o.v. de andere hoofdstukken.
Multipele codering
De regels voor multipele codering zijn van toepassing voor de codering van infectieziekten en worden
vaak gebruikt. De bacteriële infecties die geassocieerd zijn aan pathologieën die elders worden geclassificeerd en/of niet worden gepreciseerd worden gecodeerd met de codes van categorie 041. De virale
infecties die geassocieerd zijn aan pathologieën die elders worden geclassificeerd en/of niet worden
gepreciseerd worden gecodeerd met de codes van categorie 079.
Combinatiecodes
De regels voor de combinatiecodes zijn van toepassing bij de codering van de infectieziekten en worden
vaak gebruikt.
Etiologie versus anatomie
Een precisering die de etiologie van de pathologie beschrijft legt steeds meer gewicht in de schaal dan
een precisering die andere informatie aanbrengt.
Voorbeeld 1 1 : Chronische cystitis, te wijten aan een candida
Cystitis (bacillary) (coli) ...
chronic 595.2
monilial 112.2
112.2

"Candidiasis of other urogenital sites" (Candidose (moniliase) van andere
urogenitale lokalisaties)
Alleen code 112.2 moet worden toegekend, een multipele codering is niet nodig.

1. Het Severe Acute Respiratory Syndroom (SARS)
Dit is een respiratoire aandoening die wordt veroorzaakt door een coronavirus. Het meest voorkomend
symptoom van SARS is een vrij plots optredende koorts boven de 38°C na een incubatieperiode van 2
tot 10 dagen. De koorts kan gepaard gaan met rillingen, myalgieën, algemene malaise en hoofdpijn. Bij
sommige patiënten, gaat dit gepaard met respiratoire symptomen, zoals een droge hoest en ademhalingsproblemen.
-

de blootstelling aan SARS wordt gecodeerd als : V01.82 ‘’Exposure to SARS-associated
coronavirus’’ (Blootstelling aan SARS-gerelateerde coronavirus)
SARS infectie : 079.82 ‘’SARS associated coronavirus’’ (SARS geassocieerd met het coronavirus)
pneumonie te wijten aan SARS : 480.3 ‘’Pneumonia due to SARS-associated coronavirus’’
(Pneumonie door het SARS-gerelateerde coronavirus)

2. Sequellen van infectieziekten
Drie categorieën van codes van hoofdstuk 1 worden voorbehouden voor het coderen van de oorzaak van
sequellen :
137 ‘’Late effects of tuberculosis’’
(Sequellen van tuberculose)
138 “Late effects of acute poliomyelitis”
(Sequellen van acute poliomyelitis)
139 “Late effects of other infectious and parasitic diseases” (Sequellen van andere infectieuze en
parasitaire ziekten)
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De aard van een sequel wordt op de eerste plaats gecodeerd gevolgd door de oorzaak van het sequel
(zie voorbeeld 1 2) behalve als de index andere richtlijnen geeft (zie voorbeeld 1 3).
De oorspronkelijke infectie moet niet meer worden gecodeerd omdat ze niet meer bestaat.
Voorbeeld 1 2 : Encefalopathie die ontstaat als gevolg van een eerder doorgemaakte virale encefalitis
348.30 "Encephalopathy, unspecified" (Encefalopathie, niet gespecificeerd)
139.0 "Late effects of viral encephalitis" (Sequellen van virale encefalitis)
Voorbeeld 1 3 : Scoliose ten gevolge van een vroegere poliomyelitis :
138 “Late effects of acute poliomyelitis" (Sequellen van poliomyelitis)
737.43 "Scoliosis" (Scoliose)

3. Tuberculose
Tuberculose wordt gecodeerd met behulp van de codes van categorieën 010-018 die de lokalisatie en
de
het type van de tuberculose preciseren. Het 5 cijfer geeft de methode aan die de ziekte heeft aangetoond of de afwezigheid van een opsporingsonderzoek.
‘1’: specifieke vermelding in het dossier dat er geen histologisch of bacteriologisch onderzoek is geweest
‘2’: er werd een onderzoek uitgevoerd maar de methode is onbekend
‘3’: positief rechtstreeks onderzoek van expectoraties
‘4’: positieve expectoraties, negatief rechtstreeks onderzoek maar positieve cultuur
‘5’: tuberculose histologisch bevestigd
‘0’: wanneer de informatie in het medisch dossier niet opgenomen is
Code 795.5 ‘’Non specific reaction to tuberculine skin test without active tuberculosis” (Niet specifieke
reactie op de huidtest met tuberculine in afwezigheid van actieve tuberculose) wordt gebruikt bij een niet
specifieke of positieve reactie op de huidtest met tuberculine in afwezigheid van actieve tubercu-lose.
Late gevolgen van tuberculose : categorie 137 ‘’Late effects of tuberculosis’’ (Sequellen van tuberculose)
Congenitale tuberculose wordt als volgt gecodeerd : 771.2 “Other congenital infections, tuberculosis”
(Andere congenitale infecties, tuberculose)
Blootstelling aan de bacil van Koch wordt als volgt gecodeerd : V01.1 “Contact with or exposure to communicable diseases, tuberculosis” (Contact met of blootstelling aan tuberculose)
De noodzaak om te vaccineren tegen tuberculose : V03.2 “Need for prophylactic vaccination and inoculation against bacterial diseases, tuberculosis [BCG]” (Behoefte aan profylactische vaccinatie of inenting tegen tuberculose [BCG])
Een persoonlijke voorgeschiedenis van tuberculose : V12.01 “Personal history of certain other diseases,
tuberculosis’’ (Persoonlijke voorgeschiedenis van bepaalde andere ziekten, tuberculose)
De observatie voor een verdacht geval van tuberculose dat echter niet bevestigd werd : V71.2 “Observation for suspected tuberculosis” (Observatie in verband met verdenking op tuberculose)
NB : Sequellen van tuberculose
Voorbeeld 1 4 : Een patiënt die wordt gehospitaliseerd om een prostatectomie te ondergaan in het kader van prostaatkanker, vertoont een radiologisch beeld van pulmonale calcificaties, die waarschijnlijk
een sequel zijn van een tijdens de adolescentie doorgemaakte longtuberculose.
Alleen code 185 “Malignant neoplasm of prostate” (Maligne neoplasma van prostaat) wordt gecodeerd,
het is niet gepast om het sequel van tuberculose te coderen.
Inderdaad, de definitie van nevendiagnose includeert enkel die pathologieën die de toegediende zorg
tijdens de hospitalisatieperiode beïnvloeden volgens een van de volgende criteria : klinische evaluatie,
behandeling, complementaire oppuntstelling, verlenging van de verblijfsduur, toename van de verpleegkundige zorgen en/of ander toezicht.

4. Veralgemeende systemische infectie
Inleiding
Het spectrum van de infecties gaat van een benigne lokale, beperkte ontsteking, via een systemisch
ontstekingssyndroom tot de vaak dodelijke septische shock. De meeste symptomen worden niet veroorzaakt door de kiemen zelf, maar paradoxaal genoeg, door de immunologische afweermechanismen
van de gastheer.

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

42

De septische toestand, wat de ernst er ook van is, wordt gedefiniëerd door de aanwezigheid van een
infectie en van tekens die het inflammatoire antwoord van het lichaam kenmerken.
De classificatie van septische toestanden die sinds 1992 ingevoerd is, is gebaseerd op de intensiteit van
het antwoord van het organisme op de infectie. Ze onderscheidt “niet gecompliceerde sepsis” van ernstige septische syndromen en septische shock, die gekarakteriseerd zijn door het verschijnen van respectievelijk orgaandysfuncties en hypotensie, die persisteert, ondanks correcte vasculaire
vochtaanvulling. Deze drie syndromen worden beschouwd als de opeenvolgende fasen van ernst van de
infectie en het inflammatoire antwoord hierop en de prognose is zeker verschillend voor de drie stadia.
Deze classificatie is gebaseerd op 4 zeer eenvoudige en “brede” klinische tekens die karakteristiek zijn
voor het “Systemic Inflammatory Response Syndrome” (Systemisch ontstekingssyndroom) (SIRS) :
koorts, tachycardie, tachypneu en hyperleucocytose. Hun eenvoud heeft juist als doel de vroegtijdige
identificatie van septische toestanden mogelijk te maken, vooral dan van ernstige septische toestanden,
zodat snel de gepaste therapeutische maatregelen kunnen worden genomen. Om te mogen spreken van
SIRS of sepsis is de aanwezigheid van minstens twee van deze criteria noodzakelijk.
Er werden echter snel twee belemmeringen voor het gebruik van de term SIRS bij zieken op een reanimatieafdeling opgemerkt.
- De SIRS-criteria zijn zo ruim dat ze geen enkele specificiteit bezitten. Ondanks deze vrij ruime
criteria, bestaat er een aanzienlijk aantal zieken die niet voldoen aan de SIRS-criteria terwijl ze
duidelijk een ernstige infectie en tekens van ernstige sepsis vertonen.
- Tevens zorgt de empirische definiëring van deze criteria ervoor, dat de waarde ervan ter discussie staat.
De SIRS-criteria blijven echter voor septische toestanden een eenvoudig maar weinig specifiek opsporings- en vergelijkingsmiddel.
Tabel : SIRS-criteria en sepsis
Bacteriëmie

SIRS

Aanwezigheid (tijdelijk) van kiemen in
het bloed
Koorts

Positieve hemocultuur

Hartslag

>90/min

Ademhalingsfrequentie
PaCO2

of

Leucocytose
Systemische infectie
Sepsis/septicemie
SIRS + gedocumenteerde infectie

>38,3°C of <36°C

>20/min
<32mmHg
>12000 of <4000/mm³
of>10% immature vormen
Klinisch en/of
microbiologisch gedocumenteerd

Het volgende stadium van ernst is, dat van een ingesteld ernstig septisch syndroom of ernstige sepsis.
Per definitie, is het ernstig septisch syndroom het samengaan van een sepsis/septicemie met een of
meerdere orgaandysfuncties. De aanwezigheid van één enkele dysfunctie samen met de infectie volstaat
om de diagnose te bevestigen van ernstig septisch syndroom of ernstige sepsis.
Septische shock wordt gedefiniëerd als het ontstaan of persisteren van hypotensie of duidelijke tekens
van hypoperfusie ondanks initiële intraveneuze vochttoediening tijdens het verloop van een ernstige
sepsis of van in het begin bij een zieke die tekenen van infectie vertoont.
De volgende codeerrichtlijnen zijn ‘nieuw’ en houden rekening met het al dan niet aanwezig zijn
van een orgaandysfunctie.
De codeerders zullen zich in geen geval alleen baseren op de SIRS-criteria om een eventuele septische toestand te coderen.

4.1. Veralgemeende infectie zonder orgaandysfunctie(s)
Als er geen sprake is van een orgaandysfunctie, impliceert elke veralgemeende systeeminfectie - of deze
nu wordt beschreven met de term “septicemie” of “sepsis” in het medisch dossier - het gebruik van
slechts één code : 038.x. De termen “septicemie” en “sepsis” worden dus als gelijkwaardig beschouwd
voor de MG-MZG-codering.
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Code 995.91 “Sepsis” wordt in dit geval niet gebruikt. Deze zienswijze is voorbestemd om te evolueren
in de tijd.
De volgede codeerrichtlijnen gelden voor mannen en voor niet zwangere vrouwen, alsook, vanaf 2009,
voor pasgeborenen. Er bestaan afzonderlijke codes voor zwangere vrouwen.
De codes voor septicemie-sepsis zijn terug te vinden op vijf plaatsen in de ICD-9-CM classificatie.

4.1.1. De bacteriële septicemieën
Deze aandoeningen worden geclassificeerd in categorie 038 met een vierde en vijfde cijfer om de kiem
te preciseren. Als er geen kiem werd gespecificeerd, codeert men 038.9 “Unspecified septicemia” (Niet
gespecificeerde septicemie).
Voorbeeld 1 5 :
• Septicemie met staphylococcus aureus: 038.11 “Methicillin susceptible staphylococcal aureus
(MSSA) septicemia” (Methicilline gevoelige stafylococcus aureus septicemie)
• Septicemie met MRSA : 038.12 ‘’ Methicillin resistant staphylococcus aureus septicemia’’
(Methicilline resistente stafylococcus aureus septicemie)
Soms zet de door de bloedstroom meegevoerde kiem zich vast op een afstand van de oorspronkelijke
ingangspoort en geeft aanleiding tot een infectie op een nieuwe plaats. In dat geval spreekt men van een
septisch embool. Sinds 2009 zijn er 2 codes ter beschikking om septische embolen te coderen :
- 449 : “Septic arterial embolism” (Arterieel septisch embool)
- 415.12 : “Septic pulmonary embolism” (Septisch pulmonaal embool).
Bij deze twee codes moet eerst de onderliggende infectie worden gecodeerd die verantwoordelijk is voor
de septische embolen (Code first underlying infection). Eventueel kan een code worden toegevoegd om
de lokalisatie van het embool te preciseren (Use additional code to identify the site of the embolism).
Voorbeeld : acute endocarditis verantwoordelijk voor een arterieel septisch embool ter hoogte van het
onderste lidmaat
- 421.0 “Acute and subacute bacterial endocarditis” (Acute en subacute bacteriële endocarditis)
- 449 “Septic arterial embolism” (Arterieel septisch embool)
- 444.22 “Arterial embolism and thrombosis, of arteries of extremities, lower extremity”
(Arterieel embool en trombose van de arterien van onderste extremiteit)

4.1.2. Septicemieën die te wijten zijn aan niet bacteriële organismen
Deze aandoeningenworden gecodeerd als infecties door deze oorzakelijke organismen (codes van het
eerste hoofdstuk van de classificatie) en niet meer door een code van categorie 038.
Voorbeeld 1 6 :
• Septicemie met Candida albicans : 112.5 ”Candidiasis, disseminated”
(Candidose, gedissemineerde moniliase)
• Sepsis door Herpes simplex : 054.5 “Herpetic septicemia” (Herpetische septicemie)

4.1.3. Andere septicemieën
Anthrax :
Gonokok :
Meningokok :
Pest :
Salmonella :
Shigella :

022.3 “Anthrax septicemia” (Septicemie door Anthrax)
098.89 “Gonococcal infection of other specified sites, other”
(Gonokokkeninfectie van andere gespecificeerde lokalisaties, andere)
036.2 “Meningococcemia” (Meningokokemie)
020.2 “Plague septicemic” (Septicemie door de pest)
003.1 “Salmonella septicemia” (Septicemie door salmonella)
004.9 “Shigellosis, unspecified” (Shigellose, niet gespecificeerd)

4.1.4. Septicemieën geassocieerd aan andere pathologieën
4.1.4.1. SEPTICEMIE EN ZWANGERSCHAP
Als de septicemie ontstaat tijdens de zwangerschap, wordt code 647.8x “Infectious and parasitic conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium“
(Infectieuze en parasitaire aandoeningen van de moeder, die elders worden geclassificeerd, maar die de
zwangerschap, de bevalling, of het puerperium compliceren) vermeld. Ze kan worden geassocieerd aan
een code van categorie 038.
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Als de septicemie ontstaat tijdens de arbeid, gebruikt men code 659.3x “Generalized infection during
labor” (Veralgemeende infectie tijdens de arbeid). Er wordt geen code uit de categorie 038 toegevoegd.
Als de kiem in het dossier is vermeld, kan deze worden gepreciseerd met een code uit de categorie 041.
Als de septicemie het postpartum compliceert:
- registreerde men tot 2011 een code van categorie 670.0x “Major puerperal infection” (Majeure
infectie van het puerperium). Er werd geen code uit de categorie 038 toegevoegd maar als de kiem in
het dossier werd vermeld, kon deze worden gepreciseerd met een code uit de categorie 041.
- Maar vanaf 2011 wordt de diagnostische code 670.2x “puerperal sepsis” gebruikt, zonder deze te
associëren aan een code van categorie 038 (de notie van sepsis zit vervat in de titel van de code).
Als de kiem in het dossier is vermeld, kan deze worden toegevoegd met een code uit de categorie
041.
4.1.4.2. SEPTICEMIE BIJ PASGEBORENEN
771.81 “Septicemia (sepsis) of newborn” (Septicemie (sepsis) van de pasgeborene) + de code van het
verantwoordelijke organisme.
4.1.4.3. SEPTICEMIE NA AANPAK VAN EEN ABORTUS OF EEN ECTOPISCHE OF MOLA-ZWANGERSCHAP
Septicemie/sepsis die ontstaan bij een abortus, ectopische zwangerschap en mola-zwangerschap
worden geclassificeerd met codes van de categorie 630-639 van hoofdstuk 11.
Wanneer een patiënte wordt gehospitaliseerd voor een septicemie ten gevolge van een abortus (een
abortus geregistreerd in een vorig verblijf), dan wordt dit gecodeerd met code 639.0 ‘’Complications
following abortion and ectopic and molar pregnancies, Genital tract and pelvic infection’’ (Infectie van
tractus genitalis en bekken, Complicaties na abortus, ectopische en mola-zwangerschap).
Er wordt geen code uit de categorie 038 toegevoegd, maar de kiem kan worden gepreciseerd met een
code uit de categorie 041, als deze in het dossier is vermeld.
Zo zijn ook alle genitale infecties (endometritis, parametritis, salpingitis,..) vervat in de code 639.0 en
wordt er hiervoor geen aparte code meegegeven.

4.1.5. Septicemie als zorgcomplicatie: categorieën 996-999 + een code van categorie
038
998.59x: “Other postoperative infection” (Andere postoperatieve infectie)
“Septicemia postoperative” (Postoperatieve septicemie)
999.3x : “Other infection” (Andere infectie)
”Infection/sepsis/septicemia following infusion, injection, transfusion, or vaccination” (Infectie/sepsis/septicemie na infusie, injectie, transfusie of vaccinatie)
Een bijkomende code toevoegen om de septicemie te preciseren.
Voorbeelden 1 7 :
•

(Biliaire) septicemie op cholangiografie : 998.59 “Other postoperative infection” (Andere
postoperatieve infectie) + 038.9 “Unspecified septicemia” (Niet gespecificeerde septicemie)

•

Septicemie op urinaire sonde: 996.64 “Infection and inflammatory reaction due to internal
prosthetic device, implant, and graft, due to indwelling urinary catheter” (Infectie en inflammatoire
reactie te wijten aan intern prothesemateriaal, implantaat en greffe, te wijten aan een urinaire
verblijfskatheter) + 038.x “ Septicemia” (Septicemie)

•

Septicemie op arterio-veneuze fistula : 996.62 “Infection and inflammatory reaction due to
internal prosthetic device, implant, and graft, due to other vascular device, implant and graft”
(Infectie en inflammatoire reactie te wijten aan intern prothesemateriaal, implantaat en greffe, te
wijten aan ander vasculair materiaal, implantaat en greffe) + 038.x “Septicemia” (Septicemie)

•

Septicemie door centraal veneuze katheter : 999.31 “Infection due to central venous catheter”
(Infectie door centraal veneuze katheter) + 038.x Septicemia” (Septicemie)

•

Septicemie op injectie, transfusie : 999.39 ”Infection/sepsis/septicemia following other infusion,
injection, transfusion, or vaccination” (Infectie/sepsis/septicemie na andere infusie, injectie,
transfusie of vaccinatie) + 038.x “Septicemia” (Septicemie) + E879.8 "Other specified procedures,
without mention of misadventure at the time of procedure, as the cause of abnormal reaction of
patient, or of later complication"
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Uitzonderingen :
- Septicemie op colostomie: 569.61 “Infection of colostomy or enterostomy” (Infectie van colostomie of
enterostomie) + 038.x “Septicemia” (Septicemie)
- Septicemie op gastrostomie: 536.41 “Infection of gastrostomy” (Infectie van gastrostomie) + 038.x
“Septicemia” (Septicemie)
- Septicemie op tracheostomie: 519.01 “Infection of tracheostomy” (Infectie van tracheostomie) + 038.x
“Septicemia” (Septicemie)
- Septicemie met neutropenie die verband houdt met de infectie: : 038.9 “Unspecified septicemia” (Niet
gespecificeerde septicemie ) + 288.04 “Neutropenia due to infection” (Neutropenie door infectie)

4.1.6. Vier opmerkingen
(1). Septicemie en negatieve hemocultuur
Zelfs als de patiënt duidelijke tekens vertoont van een septicemie, kan de hemocultuur negatief zijn doordat sommige micro-organismen moeilijk kunnen gekweekt worden, ten gevolge van de werking van
groeifactorinhibitoren in het bloed of van het vooraf opstarten van een antibioticabehandeling.
Opmerking : een septicemie met negatieve hemocultuur is mogelijk omdat de diagnose van septicemie
een klinische diagnose is maar een bacteriëmie met negatieve hemocultuur is echter niet mogelijk omdat
bacteriëmie een laboratoriumgegeven is.
Negatieve hemoculturen sluiten de diagnose van septicemie of sepsis dus niet uit !
Een diagnose van septicemie of sepsis kan echter ook niet enkel op basis van de positieve resultaten
van hemoculturen gesteld worden. Septicemie en sepsis worden enkel gecodeerd, als de arts de diagnose ervan heeft gesteld en als ze worden gedocumenteerd in het medisch dossier.
(2). Sepsis en gelokaliseerde infectie
Opgelet, de term sepsis wordt niet noodzakelijk gebruikt als synoniem voor systemische infectie. De term
dekt soms de onnauwkeurige diagnose van een eenvoudige infectieuze toestand die beperkt is tot één
plaats of orgaan. Men mag zich niet laten misleiden door een eventueel minder goed taalgebruik door
sommige artsen en de term “sepsis” is soms misleidend ! Ingeval van een dubbelzinnige diagnose, is het
cruciaal om aan de arts te vragen om welke infectie het gaat.
Om dit probleem te illustreren, kan men het gebruik van de term “Urosepsis” als voorbeeld geven :
- ofwel wordt hij gebruikt voor wat een acute cystitis blijkt te zijn die wordt gecodeerd als 595.0
“Acute cystitis” + code voor de verantwoordelijke kiem
- ofwel wordt hij gebruikt voor een situatie waarbij de pyurie is geëvolueerd naar een septicemie te wijten aan de overgang van de kiemen van de urinaire infectie naar de bloedsomloop.
De code is dan 038.x “Septicemia” (Septicemie) + 599.0 “Urinary tract infection, site not specified” (Urineweginfectie, lokalisatie niet gespecificeerd).
In zo'n geval moet de codeerder in het medisch dossier elementen zoeken ten gunste van de ene of de
andere mogelijkheid en indien nodig aan de behandelende arts vragen wat hij verstaat onder urosepsis.
(3). Bacteriëmie en septicemie
Een diagnose van bacteriëmie (790.7 “Bacteremia” + de code van de kiem 041) verwijst naar de aanwezigheid van bacteriën in het bloed als gevolg van een trauma of van een goedaardige infectie.
Om een bacteriëmie te coderen is een positieve hemocultuur nodig.
Bacteriëmie is gebaseerd op een laboresultaat (positieve hemocultuur), septicemie daarentegen is een
klinisch begrip.
De codeerder moet zich bewust zijn van dit verschil en moet de arts raadplegen wanneer de verstrekte
informatie niet nauwkeurig genoeg is.
In elk geval worden bacteriëmie en septicemie nooit samen gecodeerd.
Bacteriëmie bij pasgeborenen wordt gecodeerd : 771.83 “Bacteremia of newborn” (Bacteriëmie van de
pasgeborene) + de code van de kiem als deze gekend is.
(4). endocarditis en septicemie
Endocarditis gaat vaak gepaard met passage van micro-organismen in de circulatie. Sommige dokters
zullen het dan ook hebben over septicemie geassocieerd aan de endocarditis.
In het belang van de harmonisering van de codering, werd er beslist dat men deze laatste enkel mag
coderen indien ze gepaard gaat met een orgaanfalen in het kader van de sepsis.
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4.2. Veralgemeende infectie met orgaandysfunctie(s) of “ernstige sepsis”
De orgaandysfuncties zijn onder andere :
- Neurologisch: verwardheid, stupor, zelfs coma
- Renaal: oligurie < 0,5 ml/kg/uur, gedurende meer dan één uur, terwijl er voldoende vochtaanvoer is
- Hematologisch: plaatjes < 30.000 of daling van meer dan 50 %
- Ademhaling: verhouding PaO2/FiO2 < 300 ( < 200 indien pneumonie), hypoxemie
- Metabool: melkzuuracidose
- Hepatisch: bilirubine > 3mg/dl
- Circulatoir: systolische arteriële bloeddruk < 90 mmHg of gemiddelde arteriële bloeddruk < 60 mmHg
ondanks een gepaste vochtaanvoer, hypotensie
- Veralgemeende Intravasale Coagulatie (DIC)
Om een SIRS met orgaandysfunctie 995.92 “Ernstige sepsis” te coderen moet het verband tussen de
infectie en de orgaandysfunctie(s) worden gedocumenteerd in het dossier.

4.2.1. Bijzondere gevallen:
4.2.1.1. ERNSTIGE SEPSIS (MET ORGAANFALEN) VAN DE BORELING :
771.81 “septicemia of newborn” + vanaf 2009: 995.92 “severe sepsis” + code(s) van orgaanfalen
(+ micro-organisme zo gekend, geen code uit categorie 038)
4.2.1.2. ERNSTIGE SEPSIS EN ZWANGERSCHAP :
- tot 2011 mochten de SIRS codes niet worden gebruikt in het kader van een ernstige sepsis
die in verband stond met de zwangerschap.
- Vanaf 2011:
De nota « use additional code to identify severe sepsis and any associate acute organ dysfonction if
applicable » verschijnt onder de code 670.2 “puerperal sepsis” en laat vanaf 2011 het gebruik toe van
code 995.92 en de codes voor het orgaanfalen als deze laatste beschreven worden in het dossier in
deze situatie. De vermelding van deze nota omhelst de facto dat de codeerrichtlijnen in 2011
betreffende ernstige sepsis in het kader van zwangerschap moeten aangepast worden. Bij
uitbreiding en om een zekere coherentie in de codering te behouden, kunnen SIRS-codes alsook
codes van orgaanfalen, vanaf 2011, gebruikt worden in het kader van ernstige sepsis in verband
met zwangerschap.
Samenvattend kunnen we stellen:
- SIRS codes kunnen gebruikt worden
- Te gebruiken codes voor orgaanfalen geassocieerd aan 995.92 “severe sepsis” zijn niet
specifieke codes voor zwangerschap, t.t.z. codes die geen deel uitmaken van hoofdstuk 11 van
zwangerschap.
Voorbeeld van het gebruik van codes van orgaanfalen
Shock, andere dan septische, bij de bevalling met acute nierinsufficiëntie in het postpartum
669.1x ’’shock during / following labor and delivery’’
669.3x ’’acute kidney failure following labor and delivery’’
Septische shock bij de bevalling gecompliceerd met acute nierinsufficiëntie
659.3x ‘’generalized infection during labor’’
995.92 ‘’severe sepsis’’
584.9 ‘’acute kidney failure, unspecified’’
785.52 ‘’septic shock’’
4.2.1.3. ERNSTIGE SEPSIS EN ABORTUS/ECTOPISCHE ZWANGERSCHAP/MOLA-ZWANGERSCHAP
Septicemie/sepsis en septische shock geassocieerd met abortus, ectopische zwangerschap en molazwangerschappen worden gecodeerd met codes van de categorien 630-639 van hoofdstuk 11.
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- Tot 2011 mocht geen enkele code van de subcategorie 995.9x hier worden gebruikt.
- Vanaf 2011: mogen SIRS codes en codes voor orgaanfalen worden gebruikt voor ernstige
sepsis en abortus. Zoals bij zwangerschap, zijn de codes voor orgaanfalen die geassocieerd
zijn aan 995.92, dus codes die buiten hoofdstuk 11 van zwangerschap vallen.
Hetzelfde geldt voor ernstige sepsis bij ectopische zwangerschap en molazwangerschappen.
In paragraaf 4.6 worden de regels verduidelijkt die de keuze van de hoofddiagnose bepalen.

4.3. SIRS van niet infectieuze oorsprong met orgaandysfuncties
SIRS kan voorkomen als gevolg van een niet infectieuze pathologie of van een trauma.
Voorbeelden 1 8 :
• Acute pancreatitis gecompliceerd door MOF (Multiple organe failure - Multipel orgaanfalen)
577.0 “Acute pancreatitis” (Acute pancreatitis)
995.94 “SIRS due to non-infectious process with acute organ dysfunction” (SIRS te wijten
aan een niet-infectieus proces met acute orgaandysfunctie) + de orgaandysfunctie(s).
• Schedelbasisfractuur met bloeding, coma en gecompliceerd door MOF met acute nierinsufficiëntie en shocklong
801.36 “Fracture of base of skull, closed with other and unspecified intracranial hemorrhage, with loss of consciousness of unspecified duration” (Schedelbasisfractuur, gesloten, met andere en niet gespecificeerde intracraniële hemorragie, met bewustzijnsverlies
van niet gespecificeerde duur)
995.94 “SIRS due to non-infectious process with acute organ dysfunction” (SIRS te wijten
aan een niet-infectieus proces met orgaandysfunctie)
+ de codes van nier- en longinsufficiëntie
In paragraaf 4.6 worden de regels verduidelijkt die de keuze van de hoofddiagnose bepalen.

4.4. Septische shock
Septische shock is een sepsis met hypotensie. Om de septische shock te mogen coderen moet de arts
deze diagnose noteren in het dossier. De vermelding in het medisch dossier van hypotensie en van sepsis heeft niet dezelfde waarde als septische shock. De diagnose van septische shock steunt voornamelijk
op het klinisch onderzoek en de geschiedenis van de patiënt. Deze pathologie is uiterst ernstig en gaat
gepaard met een verhoogd sterfterisico. Wanneer de diagnose van septische shock wordt gedocumenteerd, dan moet men eerst de oorzakelijke infectie coderen, gevolgd door een SIRS-code en de code
van septische shock 785.52 ”Septic shock” (Septische shock).
Hoewel het in de strikte betekenis niet om een orgaanfalen gaat, wordt bij een septische shock de code
995.92 “Severe sepsis” toegevoegd.
Voorbeeld 1 9 :
Septicemie met MSSA staphylococcus aureus die gecompliceerd wordt door een septische shock
HD: 038.11 “Methicillin susceptible Staphylococcus aureus septicemia’’ (Methicilline
gevoelige Staphylococcus aureus septicemie)
ND: 995.92 “Severe sepsis” (Ernstige sepsis)
ND: 785.52 “Septic shock” (Septische shock)
Voorbeeld 1 10 :
Septische shock op ernstige sepsis:
HD : 038.9 “Unspecified septicemia” (Niet gespecificeerde septicemie)
ND: 995.92 “Severe sepsis” (Ernstige sepsis)
ND: 785.52 “Septic shock” (Septische shock)
De septische shock impliceert gewoonlijk een aanhoudende hypotensie, ondanks een adequate vochtaanvoer en manifestaties van perfusiestoornissen zoals bijvoorbeeld melkzuuracidose, oligurie en wijziging van de bewustzijnstoestand. De shock wordt veroorzaakt door het vasthouden van bloed ter
hoogte van de kleine bloedvaatjes, ten gevolge van een functiestoornis van de door bacteriële toxines
aangetaste cellen en weefsels. Een inadequate perfusie van de hersenen, de nieren, de longen en het
hart kan leiden tot nier-, long- en hartinsufficiëntie en coma.
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De termen endotoxische shock en shock met Gram-negatieve (bacteriën) zijn synoniemen voor septische
shock. Sinds 2005 staan ze in de index onder code 785.52 ”Septic shock” (Septische shock).

4.5. MOF (Multiple organe failure) of MODS (Multiple organ dysfunction syndrome)
MOF wordt gedefinieerd als een slechte werking van meerdere organen die zich ontwikkelt tijdens een
ernstige sepsis of tijdens een septische shock. Er bestaat echter ook MOF van niet infectieuze oorsprong.
De aandoening die de oorzaak is van MOF wordt gecodeerd als hoofddiagnose, gevolgd door de code
995.92 of 995.94, afhankelijk of de MOF van infectieuze oorsprong is of niet.
De codes 995.92 en 995.94 komen alleen maar voor in nevendiagnose.
Als het dossier de insufficiënties die gepaard gaan met MOF preciseert, mag de codeerder code 995.92
(Ernstige sepsis) of 995.94 (SIRS te wijten aan een niet-infectieus proces met acute orgaandysfunctie)
gebruiken, evenals het beschreven orgaanfalen als nevendiagnoses:
- Hartinsufficiëntie: 428.9 “ Heart failure unspecified” (Hartfalen, niet gespecificeerd)
- Longinsufficiëntie: 518.81 “Acute respiratory failure” (Acute respiratoire insufficiëntie)
- Leverinsufficiëntie: 570 “Acute and subacute necrosis of liver” (Acute en subacute levernecrose)
- Acute nierinsufficiëntie: 584.5-9 “Acute kidney failure” (Acute nierinsufficiëntie)

4.6. Keuze van de hoofddiagnose
4.6.1. Als de veralgemeende infectie met orgaanfalen (= ernstige sepsis) aanwezig is bij opname en beantwoordt aan de criteria van de hoofddiagnose, dan wordt de veralgemeende infectie (bijvoorbeeld
038.xx) als hoofddiagnose weerhouden, gevolgd door de code van de ernstige sepsis (995.92) en de
codes van het orgaanfalen. De infectie die aan de oorsprong ligt van het septische ziektebeeld wordt
meegecodeerd als nevendiagnose indien deze aandoening gekend is.
4.6.2. Als de reden van opname tegelijkertijd de ernstige sepsis is en een gelocaliseerde infectie (bijv.
pneumonie, cellulitis), dan worden de codes van de veralgemeende infectie en van de ernstige sepsis als
hoofddiagnose gecodeerd, gevolgd door de code van de lokale infectie.
4.6.3. Als de veralgemeende infectie met orgaanfalen (= ernstige sepsis) verschijnt na opname in het
ziekenhuis, dan worden de codes van de veralgemeende infectie en van de ernstige sepsis logischerwijze als nevendiagnose gecodeerd.
4.6.4. Als het niet duidelijk is of de ernstige sepsis al dan niet aanwezig is bij opname, moet men de behandelende arts raadplegen om dit uit te klaren.
4.6.5. Wanneer een sepsis optreedt als gevolg van een complicatie van een procedure : de codeerder
volgt de algemene regel voor toewijzing van de hoofddiagnose die zegt dat de complicatie als hoofddiagnose wordt gecodeerd. De code van de complicatie - bijv. 998.59 “Other postoperative infection’’
(Andere postoperatieve infectie) of 674.3x “Other complications of obstetrical surgical wounds” (Andere
complicaties van obstetrische operatiewonden) - wordt in hoofddiagnose geplaatst gevolgd door de codes die overeenstemmen met de ernstige sepsis.
4.6.6. In het geval van ernstige sepsis door een infectie van een vasculaire katheter, wordt de overeenkomstige code van deze complicatie als hoofddiagnose gebruikt - 999.31 “Infection due to central venous
catheter” (Infectie door centraal veneuze katheter) of 996.62 “Infection and inflammatory reaction due to
other vascular device, implant and graft” (Infectie of onsteking door ander vasculair materiaal, implant of
greffe) gevolgd door de toepasselijke codes voor de ernstige sepsis.
4.6.7. Als een niet-infectieus proces aanwezig is bij opname dat beanwoordt aan de criteria van hoofddiagnose waardoor uiteindelijk een infectie ontstaat die evolueert naar een ernstige sepsis, dan wordt de
code die overeenkomt met het niet-infectieus proces in hoofddiagnose geplaatst (bijv.: brandwonde,
majeur trauma) gevolgd door de codes van de veralgemeende infectie 995.92 en de codes van orgaanfalen die in het dossier worden teruggevonden.
4.6.8. Als de ernstige sepsis beantwoordt aan de criteria van hoofddiagnose en het gevolg is van een
niet-infectieuze aandoening dan wordt de code van een veralgemeende infectie als hoofddiagnose gebruikt en wordt het niet-infectieuze event in nevendiagnose meegegeven.
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4.6.9. Als zowel het niet-infectieus proces als de ernstige sepsis aan de criteria van hoofddiagnose voldoen, dan heeft de codeerder de keuze tussen de niet-infectieuze aandoening en de ernstige sepsis.
Slechts één code van de categorie SIRS wordt gebruikt in deze situatie en deze is afhankelijk van de
code van de hoofddiagnose. Als de veralgemeende infectie als hoofddiagnose wordt weerhouden, dan is
de overeenkomende SIRS code 995.92. Als de niet-infectieuze aandoening de hoofddiagnose is, dan is
de toepasselijke code 995.94 “Systemic inflammatory response syndrome due to non infectious process
with acute organ dysfunction” (SIRS, niet infectieus met acute orgaandysfunctie).
Enkele voorbeelden om af te sluiten :
Voorbeelden 1 11:
• Septicemie/sepsis door stafylococcus aureus (MSSA)
038.11 “Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia” (Methicilline gevoelige
stafylococcus aureus septicemie)
• Septicemie door stafylococcus aureus en orgaandysfunctie (MOF)
038.11 "Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia" (Methicilline gevoelige
stafylococcus aureus septicemie)
995.92 "Severe sepsis" (Ernstige sepsis)
• Septicemie door stafylococcus aureus en MOF die zich manifesteert door een acute
nierinsufficiëntie en leverdecompensatie
038.11 "Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia" (Methicilline gevoelige
stafylococcus aureus septicemie)
995.92 "Severe sepsis " (Ernstige sepsis)
584.9 “Acute kidney failure, unspecified” (Acute nierinsufficiëntie, niet gespecificeerd)
570 “Acute and subacute necrosis of liver” (Acute en subacute levernecrose)
• Septicemie door staphylococcus aureus MSSA die wordt gecompliceerd door een septische
shock
038.11 "Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia" (Methicilline gevoelige
stafylococcus aureus septicemie)
995.92 "Severe sepsis" (Ernstige sepsis)
758.52 "Septic shock" (Septische shock)
• Patiënt die bij opname een sepsis en een MOF vertoont op pneumonie door stafylococcus
aureus, gecompliceerd door defibrinatiesyndroom (DIC)
038.9 "Unspecified septicemia" (Septicemie, niet gespecificeerd)
995.92 "Severe sepsis" (Ernstige sepsis)
482.41 "Methicillin susceptible pneumonia due to staphylococcus aureus" (Methicilline
gevoelige pneumonie te wijten aan stafylococcus aureus)
286.6 "Defibrination syndrome" (Defibrinatiesyndroom - DIC)
• Patiënt opgenomen voor pneumonie door stafylococcus aureus MSSA en die 5 dagen na zijn opname een septicemie door stafylococcus vertoont, die wordt gecompliceerd door DIC
482.41 ‘’Methicillin susceptible pneumonia due to staphylococcus aureus’’ (Pneumonie te
wijten aan Methicilline gevoelige stafylococcus aureus)
038.11 ‘’Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia’’ (Methicilline gevoelige
stafylococcus aureus septicemie)
995.92 ‘’Severe sepsis” (Ernstige sepsis)
286.6 Defibrination syndrome (Defibrinatie syndroom -DIC)
• Patiënt opgenomen met een ernstige sepsis tengevolge van een postoperatieve infectie,
gecompliceerd door DIC :
998.59 “Other postoperative infection” (Andere postoperatieve infectie)
038.9 “Unspecified septicemia” (Septicemie, niet gespecificeerd)
995.92 “Sepsis severe” (Ernstige sepsis)
286.6 “Defibrination syndrome” (Defibrinatie syndroom)
• Opname voor een septicemie door een stafylococcus aureus MSSA die wordt gecompliceerd
door een septische shock op een geinfecteerde Port-a-cath ® :
999.31 “Infection due to central venous catheter” (Infectie door centraal veneuze
katheter)
038.11 “Methicillin susceptible Staphyloccal aureus septicemia” (Methicilline gevoelige
stafylococcus aureus septicemie)
995.92 “Sepsis severe” (Ernstige sepsis)
785.52 “Septic shock” (Septische shock)
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5. Toxisch shocksyndroom (040.82 "Toxic shock syndrome")
Het toxische shocksyndroom (TSS) is een zeldzame maar ernstige ziekte die ontstaat wanneer de toxines, die worden geproduceerd door bepaalde stammen van stafylococcus aureus, in de bloedsomloop
terechtkomen. De eerste symptomen gelijken op die van griep en kunnen bestaan uit koorts, misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid, flauwvallen en verwarring. Ook arteriële hypotensie, tekens van
shock, dehydratatie, … komen voor. Het toxisch shocksyndroom kan fataal zijn als het niet onmiddellijk
gediagnosticeerd en behandeld wordt.
In het begin werd het uitsluitend beschreven als een syndroom dat veroorzaakt werd door stafylococcus
aureus bij menstruerende vrouwen die tampons gebruiken. Nadien werd een gelijkaardig syndroom geïdentificeerd bij kinderen en mannen, dat echter veroorzaakt werd door een streptokok van groep A.
Een code van categorie 041 kan worden toegevoegd aan code 040.82 "Toxic shock syndrome" (Toxisch
shock syndroom) om het verantwoordelijke organisme te preciseren.

6. Infecties met Gram-negatieve bacteriën
Infecties met Gram-negatieve bacteriën vertonen gelijkenissen wat hun klinische uiting betreft en worden
beschouwd als één enkele groep. De infecties door Gram-negatieve bacteriën zijn meestal ernstiger en
vereisen meer zorgen dan infecties met Gram-positieve bacteriën.
Een code wordt nooit alleen op basis van een resultaat van een cultuur toegekend, de codering steunt op
een evaluatie van de arts. De regels voor multipele codering en combinatiecodes zijn hier ook van
toepassing. Als het micro-organisme werd geïdentificeerd, wordt de specifieke code gebruikt. In andere
gevallen bestaan er combinatiecodes of bijkomende codes.
Voorbeelden 1 12 :
• Pneumonie te wijten aan een anaërobe Gram-negatieve bacterie: 482.81 "Pneumonia due to
other specified bacteria, anaerobes" (Pneumonie te wijten aan andere gespecificeerde bacteriën, anaëroben)
• Chronische pyelonefritis met Gram-negatieve bacterie: 590.00 "Chronic pyelonephritis without
lesion of renal medullary necrosis" (Chronische pyelonefritis zonder letsel van niermerg-necrose)
+ 041.85 "Other specified bacterial infections, other gram-negative organisms" (Andere
gespecificeerde bacteriële infecties, andere gramnegatieve organismen)
GRAM-negatieve bacterie

GRAM-positieve bacterie

Bacteroïden
Bordetella
Branhamella
Brucella
Campylobacter
Citrobacter
E.Coli
Enterobacter
Francisella
Fusobacterium (anaëroob)
Gardnerella
Helicobacter
Hemophilus
Klebsiella
Legionella
Morganella
Neisseria
Proteus
Pseudomonas
Salmonella
Shigella
Vellonella (anaëroob)
Yersinia

Actinomycen
Corynebacterium
Lactobacillus
Listeria
Mycobacterium
Nocardia
Peptococcus
Peptostreptococcus
Staphylococcus
Streptococcus

Opgelet: niet exhaustieve lijst
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Infecties met resistente kiemen
Met de codes van categorie V09 die worden vermeld als nevendiagnose kan worden gepreciseerd wanneer er sprake is van een infectie door een resistente kiem. Het vierde cijfer preciseert tegen welk type
geneesmiddel de kiem resistent is. Wanneer verschillende geneesmiddelen worden gepreciseerd wordt
de code voor elk ervan vermeld. Het opzoeken van deze codes in de index gebeurt via de term ‘‘Resistance’’ (Resistentie).
Voor sommige types geneesmiddelen (V09.5x, V09.7x tot V09.9x) maakt het vijfde cijfer het mogelijk te
melden of er al dan niet een meervoudige resistentie is tegen deze geneesmiddelen. De codes van categorie V09 worden enkel toegekend als nevendiagnose en enkel wanneer de arts specifiek preciseert dat
de infectie resistent is geworden tegen een geneesmiddel.
Termen zoals “multiresistente kiemen” of “kiem, resistent tegen X” zijn regelmatig terug te vinden in het
dossier. Deze informatie is onnauwkeurig en de codering op basis van dergelijke informatie moet worden
vermeden.
Als er geen enkele bijzonderheid over het product wordt teruggevonden, kan code V09.9x "Infection with
drug-resistant microorganisms, unspecified" (Infectie met resistente kiemen, niet gespecificeerd) worden
gebruikt.
Voorbeeld 1 13 :
• Resistent tegen penicillines V09.0 "Infection with microorganisms resistant to penicillins” (Infectie
met micro-organismen, resistent aan penicilline)
• Pneumonie door stafylokokken, die resistent zijn tegen penicillines en bacitracine :
482.40 "Pneumonia due to staphylococcus unspecified" (Pneumonie door stafylokokken, niet gespecificeerd) + V09.0 "Infection with microorganisms resistant to penicillins" (Infectie met microorganismen resistent aan penicillines) + V09.80 "Infection with microorganisms resistant to other
specified drugs without mention of resistance to multiple drugs" (Infectie met micro-organismen
resistent aan andere gespecificeerde medicatie zonder vermelding van resistentie aan meerdere
producten)
Alle of bijna alle stafylokokken zijn resistent tegen penicilline. Men vindt vaak de vermelding “resistent
tegen methicilline (dat niet meer te verkrijgen is) of tegen oxacilline, cloxacilline, flucloxacilline’’. Het is
vooral interessant om de gevallen van ‘’resistentie tegen methicilline of tegen vancomycine’’, die men
tegenkomt in ziekenhuizen in het kader van infecties met Stafylococcus aureus MRSA “Methicillin
resistant Staphylococcus aureus” (Stafylococcus aureus resistent tegen methicilline), te coderen, evenals
pneumokokken die resistent zijn tegen penicilline.

7. Opportunistische schimmelinfecties
Opportunistische mycoses zijn enkel pathogeen bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Opportunistische schimmelinfecties die niet worden geclassificeerd onder een precieze code worden ondergebracht in categorie 118.

8. AIDS of verworven immunodeficiëntiesyndroom
Code 042 "Human immunodeficiency virus [HIV] disease" (Ziekte door humaan immunodeficiëntie virus
[HIV]) wordt toegekend voor HIV-infecties die worden beschreven met volgende termen:
- AIDS
- Acquired immune deficiency syndrome (Verworven immunodeficiëntiesyndroom)
- Acquired immunodeficiency syndrome (Verworven immunodeficiëntiesyndroom)
- AIDS-like syndrome
- AIDS-like disease
- AIDS-related complex (ARC)
- AIDS-related conditions
- Pre AIDS
- Prodromal AIDS (Prodromaal AIDS)
- HIV disease (HIV Ziekte)
Het begrip risicogroep kan worden gecodeerd door als nevendiagnose code V69.8 "Other problems
related to lifestyle" (Andere problemen gerelateerd aan lifestyle) te vermelden.
Wanneer de HIV-test positief is en de patiënt geen symptoom van de ziekte vertoont, er geen complicaties met betrekking tot de infectie worden vermeld en de diagnose van symptomatische HIV-besmetting niet werd gesteld, dan is code V08 "Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection
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status" (Status van asymptomatische humaan immunodeficiëntie virus [HIV] infectie) vereist. Men
gebruikt de termen: “HIV positief”, “HIV-test positief”, “gekende HIV”.
Code V08 "Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status" (Status van asymptomatische humaan immunodeficiëntie virus [HIV] infectie) wordt niet gebruikt wanneer de term AIDS wordt
vermeld, wanneer de patiënt in behandeling is voor een ziekte in verband met HIV-besmetting of wanneer de patiënt wordt beschreven als lijdend aan een aandoening in verband met de HIV-besmetting.
Voor die gevallen is de gepaste code 042 "Human immunodeficiency virus [HIV] disease" (Ziekte door
humaan immunodeficiëntie virus [HIV]). De benamingen “Verworven immunodeficiëntiesyndroom” en
“AIDS” impliceren de toekenning van code 042.
Eens code 042 werd toegekend voor een patiënt, behoudt deze laatste deze code ook voor latere hospitalisaties.
Code 795.71 "Nonspecific serologic evidence of human immunodeficiency virus [HIV]" (Niet-specifieke
serologische evidentie van humaan immunodeficiëntie virus [HIV]) wordt gebruikt ingeval van twijfelachtige HIV-serologie.
Men gebruikt deze code ook bij pasgeborenen van HIV-positieve moeders met positieve Elisa-test of
Western Blot-test. De anti-HIV antilichamen van de moeder kunnen door de placenta gaan en blijven
detecteerbaar in de bloedsomloop van het kind tot 18 maanden na de geboorte, zonder daarom besmet
te zijn. De aanwezigheid van antilichamen in het bloed van de baby weerspiegelt eerder de immunologische status van de moeder, dan een infectie van de pasgeborene.
Volgorde van de HIV-codes
Wanneer de patiënt wordt opgenomen voor de behandeling van een HIV-infectie of van een complicatie
met betrekking tot deze infectie wordt code 042 als hoofddiagnose geplaatst, gevolgd door de codes die
de geassocieerde pathologieën preciseren. De lijsten in de bijlage bevatten de gebruikelijke complicaties
van AIDS. Wanneer één ervan voorkomt in het dossier, moet men eerst 042 coderen en dan de complicatie.
Wanneer een patiënt die lijdt aan AIDS of seropositief is wordt opgenomen voor de behandeling van een
aandoening die absoluut niets te maken heeft met zijn HIV-besmetting, zoals een trauma, dan wordt de
pathologie die verantwoordelijk is voor de opname vermeld als hoofddiagnose met code 042 of V08 als
nevendiagnose. Hetzelfde principe geldt voor de V-codes.
Voorbeeld:
Opname voor chemotherapie in het kader van een Kaposi sarcoma in de mondholte bij een seropositieve patiënt:
V58.11 encounter for antineoplastic chemotherapy
176.8 Kaposi’s sarcoma, specified site
042 human immunodeficiency virus (HIV) disease
M9140/3 Kaposi’s sarcoma
Het feit dat de patiënt voor het eerst wordt gediagnosticeerd of dat de diagnose reeds vroeger werd gesteld verandert niets aan de logica voor de toekenning van de hoofddiagnose.
Men gebruikt code 647.6x "Infectious and parasitic conditions in the mother, classifiable elsewhere, but
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, other viral diseases" (Infectieuze en parasitaire
aandoeningen bij de moeder, die elders geclassificeerd worden, maar die de zwangerschap, de bevalling
of het puerperium compliceren, andere virale ziekten) in het kader van een zwangerschap die wordt
gecompliceerd door HIV-besmetting gevolgd door code 042 of V08 al naargelang de patiënte al dan niet
symptomen vertoont.

9. Virale hepatitis
9.1. Virale hepatitis type B
De diagnose van virale hepatitis B steunt vooral op serologische gegevens (verhoging van de transaminases of hepatische enzymes) en virologische gegevens (aanwezigheid van virale markers of positieve
virale serologie, opsporing van viraal hepatitis B DNA of van de virale belasting).
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Heel vaak, gaat de acute infectie ongemerkt voorbij en wordt hepatitis B ontdekt in het stadium van de
chronische infectie bij een bloedafname die de aanwezigheid van een antigeen van het hepatitis B-virus
aan het licht brengt, antigeen HBs (HBsAg). Als het antigeen HBs meer dan zes maanden in het bloed
blijft zitten, dan wijst dit op een chronische infectie.
Deze chronische infectie kent een variabel, natuurlijk verloop gaande van het gewoon inactief dragen van
HBsAg (het virus blijft in de lever zitten zonder letsels te veroorzaken) tot een min of meer actieve hepatitis, die kan evolueren naar cirrose en naar leverkanker.
Chronische hepatitis B (positief HBsAg, verstoring van de leverenzymes, histologische anomalie bij de
biopsie) vereist een code van categorie 070 "Viral hepatitis" (Virale hepatitis).
Code V02.61 "Hepatitis B carrier" (Hepatitis B drager) is voorbehouden voor de inactieve drager (positief
HbsAg, maar zonder klinische, biologische of histologische weerslag).

9.2. Virale hepatitis type C
De genezing van hepatitis C wordt gekenmerkt door een verdwijning na 3 maanden van het virus uit het
bloed en door een normalisering van de transaminases. De antilichamen, die tegen het virus gericht zijn
blijven vele jaren in het bloed zitten.
Chronische virale hepatitis C wordt bevestigd door de aanhoudende aanwezigheid van het genoom van
het virus (positief hepatitis C viraal RNA) in het bloed. De transaminases kunnen verhoogd zijn. Men
vindt ook antilichamen, die wijzen op contact van het immuunsysteem met het virus.
Chronische hepatitis C vereist een code van categorie 070 "Viral hepatitis" (Virale hepatitis). In andere
gevallen dan acute en chronische hepatitis C, gebruikt men code V02.62 "Hepatitis C carrier" (Hepatitis C
drager). Deze code V02.62 is dus voorbehouden voor de inactieve drager van hepatitis C. Deze situatie
is uitzonderlijk.

10. Nieuwe codes vanaf 2009
10.1. Encefalitis, encefalomyelitis en myelitis
Bepaalde codes uit de categorie 323 zijn uitgebreid met een vijfde cijfer wat de mogelijkheid biedt de
neurologische aandoening beter te preciseren (beter onderscheid tussen de drie aandoeningen).

10.2. Infectie door een Methicilline resistente Stafylococcus Aureus (MRSA) of een
Methicilline gevoelige Stafylococcus Aureus (MSSA)
In de versie 2009 zijn er 2 nieuwe combinatiecodes :
-septicemie door MRSA : 038.12 (Methicillin resistant staphylococcus aureus septicemia)
-pneumonie door MRSA : 482.42 (Methicillin resistant pneumonia due to staphylococcus aureus)
Conform de gebruikelijke codeerrichtlijnen, wordt er in deze situaties geen gebruik gemaakt van 041.12
(Methicillin resistant staphylococcus aureus) noch van code V09.0 (Infection with microorganisms resistant to penicillins) aangezien deze vervat zijn in de combinatiecode.
Wanneer er sprake is van een infectie door MRSA en er geen combinatiecodes bestaan om dit te coderen, wordt de infectie gecodeerd en aangevuld met de code 041.12 om de kiem te preciseren.
De resistentie tegen methicilline is begrepen in de code 041.12. De code V09.0 wordt niet toegevoegd.
Enige waakzaamheid is geboden om het onderscheid te maken tussen een patiënt die een infectie
doormaakt door een kiem enerzijds en een patiënt die drager is van of gekoloniseerd wordt door een
kiem anderzijds.
- De kolonisatie bij een patiënt door MRSA wordt gecodeerd met V02.54 “Carrier or suspected carrier of
Methicillin resistant staphylococcus aureus” (Drager of persoon verdacht van het dragen van MRSA)
- De kolonisatie bij een patiënt door MSSA wordt gecodeerd met V02.53 “Carrier or suspected carrier of
Methicillin susceptible staphylococcus aureus” (Drager of persoon verdacht van het dragen van MSSA)
- De code V02.59 “Carrier or suspected carrier of other specified bacterial diseases” (Drager of persoon
verdacht van het dragen van andere gespecificeerde bacteriële ziekten) wordt gebruikt voor kolonisaties
door een andere Stafylococcusstam (staphylococcus epidermidis, staphylococcus saprophyticus) en voor
andere bacteriën.
Als een dossier tegelijkertijd een infectie door MRSA vermeld en een kolonisatie door MRSA, dan worden
zowel de code V02.54 “Carrier or suspected carrier, Methicillin resistant staphylococcus aureus” (Drager
of persoon verdacht van het dragen van MRSA) als de infectiecodes gebruikt.
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De code V12.04 ‘’Personal history of methicillin resistant staphylococcus aureus‘’ (Persoonlijke voorgeschiedenis van MRSA) wordt gebruikt om een antecedent van een MRSA infectie te coderen.

10.3. Nieuwe infecties
Categorie 058 : infectie door het humaan herpesvirus
Categorie 059 : infectie door poxvirussen (orthopoxvirus, parapoxvirus, yatapoxvirus…)

10.4. Septische embolen / Sepsis :
zie tekst supra
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Bijlage : Classificatie AIDS - CDC-classificatie
Klasse A
asymptomatisch
Klasse B (stadium 2 en 3 van de WGO-classificatie) symptomatische HIV
Zona
Multidermatomale Zoster
Zosteraandoening van het CZS
Dysplasie van cervix / CIN
Buccale mycose
Hairy leukoplakia
Idiopathische Trombocytopenische Purpura
Listeriose
Bacillaire angiomatose
Klasse C (AIDS)
Pneumonie met pneumocystis carinii - Pneumocystose
Cryptosporidiose
Cerebrale toxoplasmose
Coccidioidomycose
Isosporiase
Oesofagale candidose
Cryptococcose
Histoplasmose
Extrapulmonale infectie met Mycobacterium avium of kansasii
CMV infectie van retina, colon of een ander orgaan
Muco-cutane herpes simplex (met een duur > 1 maand) of gedissemineerd
Progressieve leuko-encefalitis
Recidiverende septicemie met salmonella
Wasting syndrome
Pulmonale of extra-pulmonale tuberculose
Pneumonie: 2e episode in 1 jaar
Kaposi
Non-Hodgkin lymfoom
Cerebraal lymfoom
Invasieve cervicale kanker
Encefalitis door HIV
Viscerale Leishmaniose
Microsporidiose
Ziekte van Hodgkin
Cerebrale massa van ongekende oorsprong
Veralgemeende toxoplasmose
Pulmonale, extra-pulmonale mycobacteriose
Non-Hodgkin lymfoom: Burkitt, immunoblastisch, ongekende histologie of andere
Deze lijst wordt ter informatie gegeven, en is niet exhaustief.
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2
Neoplasmata
Maligne neoplasmata worden geclassificeerd als primaire (codes 140 tot 195) en secundaire (codes 196
tot 199) tumoren. Maligne neoplasieën van het hematopoïetisch en lymfatisch weefsel worden geregistreerd met de codes 200 tot 208, neuro-endocriene tumoren met een code uit categorie 209. Benigne
neoplasmata worden beschreven door codes 210 tot 229.
Als de behandelend arts de aandacht vestigt op een “massa” waar hij de plaats van vermeldt, kan de
adequate code via de index gevonden worden via de term “mass” (massa). De toevallige ontdekking
van een “radiologische massa” die door de behandelende arts niet in beschouwing wordt genomen,
wordt niet gecodeerd.
Carcinomata in situ (codes 230 tot 234) of intra-epitheliale, niet-infiltrerende, niet-invasieve en preinvasieve carcinomen vertonen een verhoogd risico om invasief te worden na doorbraak van de basale
membraan. In de praktijk worden de termen carcinoma in situ en ernstige (hooggradige) dysplasie
gebruikt als synoniemen voor bepaalde lokalisaties. Met name cervicale, vulvaire, vaginale, prostatische
en anale dysplasieën graad III (CIN III, VIN III, VAIN III, PIN III en AIN III) worden gecodeerd als
carcinomata in situ.
Voor dysplasieën op andere lokalisaties, zowel hoog- als laaggradig, verwijst de index echter naar
codes voor goedaardige tumoren. Zo wordt voor een dysplastische colonpoliep, zelfs hooggradig, door
de index verwezen naar de code voor een goedaardige colonpoliep.
Een tumor met een onvoorspelbare evolutie (categorieën 235 tot 238) betekent dat op het ogenblik
waarop de tumor wordt ontdekt, men nog niet kan voorspellen hoe hij gaat evolueren (kwaad- of goedaardig). Het gaat hier om een klein aantal tumoren waarvan het histologische type goed gedetermineerd
kan worden, maar waarvan in de literatuur geweten is dat de evolutie onvoorspelbaar is.
De aard is niet gepreciseerd (codes 239) wanneer men bij gebrek aan informatie niet vermeldt of de tumor goedaardig of kwaadaardig is.

In tegenstelling tot de algemene regels die het mogelijk maken om in MG-MZG een waarschijnlijke pathologie te coderen, volgt de codering van een massa ‘’die verdacht is voor neoplasma’’ andere conventies. Als de arts de aandacht vestigt op deze ‘’massa’’, wordt ze aldus geregistreerd met behulp van
een code van categorie 239.x (Tumor, zonder andere precisering). De registratie van een neoplasma in
MG-MZG wordt aanvaard vanaf het verblijf waarbij het onderzoek toeliet de diagnose te stellen.
Voorbeelden 2 1 :
• Tijdens een hospitalisatie voor een bacteriële pneumonie vestigt de arts de aandacht op een
massa in de borst, die verdacht is voor neoplasma. De arts stelt de patiënte een latere hospitalisatie voor met het oog op biopsie en een bijkomende oppuntstelling. Op dat ogenblik voert de
arts een percutane biopsie uit, die bevestigt dat het gaat om een adenocarcinoom van het bovenste buitenste kwadrant.
Eerste verblijf:
HD: 482.9 ‘’Bacterial pneumonia, unspecified’’
(Bacteriële pneumonie, niet gespecificeerd)
ND: 239.3 ‘’Neoplasm of unspecified nature of breast’’
(Borstneoplasma van niet gespecificeerde natuur)
Tweede verblijf:
HD: 174.4 ‘’Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of female
breast’’ (Maligne neoplasma van het bovenste buitenste
kwadrant van de borst bij de vrouw)
ND: M8140/3 “Adenocarcinoma” (Adenocarcinoma)
P: 85.11 ‘’Closed (percutaneous/needle) biopsy of breast’’
(Gesloten percutane /naald biopsie van de borst)
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•

Tijdens een hospitalisatie voor een bacteriële pneumonie vestigt de arts de aandacht op een
massa in de borst, die verdacht is voor neoplasie. Hij doet meteen een biopsie waarvan het resultaat nog niet gekend is wanneer de patiënte het ziekenhuis verlaat en dus niet wordt vermeld
in de einddiagnostiek. Wanneer de arts de histologische resultaten ontvangt die bevestigen dat
het gaat om een adenocarcinoom van het bovenste buitenste kwadrant, neemt hij contact op
met de patiënte en stelt hij een hospitalisatie voor met het oog op bijkomende oppuntstelling.
Eerste verblijf:
HD: 482.9 ‘’Bacterial pneumonia, unspecified’’
(Bacteriële pneumonie, niet gespecificeerd)
ND: 174.4 ‘’Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of female
Breast’’ (Maligne neoplasma van het bovenste buitenste
kwadrant van de borst bij de vrouw)
M8140/3 “Adenocarcinoma” (Adenocarcinoma)
P: 85.11 ‘’Closed (percutaneous/needle) biopsy of breast’’
(Gesloten percutane/naald biopsie van de borst)
In dit geval mag het neoplasma van de borst worden gecodeerd omdat de oppuntstelling (hier
de biopsie) die de diagnose bevestigt, werd uitgevoerd tijdens dit verblijf.

1. Morfologie van tumoren
In ICD-9-CM bestaan er M codes die de morfologie van een tumor aangeven (terug te vinden in
Appendix A). Ze moeten in de MG-MZG geregistreerd worden indien ze van toepassing zijn.
De M-codes hebben een modulaire opbouw: de vier eerste cijfers preciseren het histologische type en
het vijfde cijfer wijst op de aard van de tumor. De mogelijke waarden voor dit laatste cijfer zijn:
0
1
2
3
6

Benigne
Onzeker, op de grens van maligniteit
In situ
Maligne, primaire haard
Maligne, metastatisch (secundaire haard).

Het goedaardig of kwaadaardig gedrag dat in het medisch verslag wordt gepreciseerd, prevaleert op de
morfologiecodes die opgelijst staan in ICD-9-CM. Voor ‘’Chordoma’’ staat in Appendix A alleen een
code met laatste cijfer 3 (maligne). Als het verslag preciseert dat het gaat om een goedaardige tumor,
dan mag de codeerder zelf dit laatste cijfer aanpassen naar een 0 (benigne). Het is echter niet
toegelaten om ICD-O-codes gebruikt in de kankerregistratie die niet figureren in ICD-9-CM te coderen in
de MG-MZG. In dat geval wordt de M-code best weggelaten.
Wanneer de anatomopathologische beschrijving twee kwalitatieve adjectieven gebruikt die overeenstemmen met twee verschillende morfologiecodes, dan moet men de hoogste code kiezen, die vaak
specifieker is. Zo kan een epidermoïd carcinoom met overgangsepitheelcellen moeilijkheden veroorzaken omdat:
Transitional cell Carcinoom, NOS
M8120/3
Squamous cell Carcinoom, NOS
M8070/3
In dit geval kiest men
M8120/3.
Zo ook voor grootcellig adenocarcinoma omdat:
Large cell carcinoma
M8012/3
Adenocarcinoma
M8140/3
In dit geval kiest men
M8140/3

2. Codes voor tumoren opzoeken in de index
De eerste stap bestaat erin de hoofdterm op te zoeken in de index die overeenstemt met de morfologie
van het neoplasma. Als de anatomische locatie niet wordt vermeld onder deze hoofdterm, verwijst een
kruisreferentie naar de neoplasmatabel van Volume 2 (see also 'Neoplasm X, by site').
Voorbeelden 2 2 :
• Voor een niercelcarcinoom van de nier:
Carcinoom (M8010/3) - see also
Neoplasm, by site, malignant
renal cell (M8312/3) 189.0
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•

Voor een osteochondroom:
Osteochondroma (M9210/0) - see also
Neoplasm, bone, benign 213.x

Bij de term 'Neoplasm, by site' geeft de index een tabel met tumoren die voor elke anatomische plaats
een code vermeldt naargelang het gaat om een primaire (kwaadaardige) of secundaire (kwaadaardige)
tumor, een tumor in situ, een goedaardige tumor, een tumor met onvoorspelbare evolutie of een tumor
van niet gespecificeerde aard.

3. Codes voor maligne neoplasmata van de vaste organen
De tumoren van vaste organen vertonen één enkel punt van oorsprong dat wordt beschouwd als de
primaire tumor. Deze primaire tumoren hebben de neiging om zich lokaal of op afstand te verspreiden
naar locaties die dan beschouwd worden als secundair of metastatisch.

3.1. Neoplasma van de slokdarm
Voor de verschillende terminologieën die worden gebruikt om neoplasmata van de slokdarm te beschrijven, stelt ICD-9-CM een bijzondere classificatie voor. De neoplasmata worden beschreven als cervicaal
(150.0), thoracaal (150.1) en abdominaal (150.2) of van het bovenste (150.3), middelste (150.4) of
onderste (150.5) derde.

3.2. Aangrenzende locaties
De classificatie levert codes voor kwaadaardige primaire neoplasmata waarvan de oorsprong niet kan
worden bepaald en die meerdere locaties omvatten.
We vinden ze terug in verschillende categorieën, maar steeds met een vierde cijfer ‘8’.
Voorbeeld 2 3 :
• 149.8 ‘’Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx,
other’’ (Maligne neoplasmata van andere en slecht gepreciseerde plaatsen ter hoogte van de
lip, de mondholte en de farynx, andere)
• 159.8 ‘’Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum, other sites of digestive system and intra-abdominal organs’’ (Maligne neoplasmata van
andere en slecht gepreciseerde plaatsen ter hoogte van de digestieve organen en het peritoneum, andere locaties van het digestief system en de intra-abdominale organen)
Er bestaan geen specifieke codes voor elk orgaan ; neoplasmata die verschillende locaties omvatten en
die niet elders worden geclassificeerd, worden ondergebracht in categorie 195.x ‘’Malignant neoplasm
of other and ill-defined sites’’ (Maligne neoplasmata van andere en slecht gepreciseerde locaties).
Sommige kankers van aangrenzende locaties kunnen ook worden teruggevonden in de tabel met neoplasmata per anatomische locaties. Bijvoorbeeld, een laryngopharyngale aantasting wordt gecodeerd
door 148.9 ‘’Malignant neoplasm of hypopharynx, unspecified’’ (Maligne neoplasma van de hypofarynx,
niet gespecificeerd).
Binnen hetzelfde orgaan worden maligne aantastingen apart gecodeerd als ze niet aan elkaar grenzen.
Voorbeeld 2 4 :
Een patiënt vertoont een maligne neoplasma van de rechter bovenste en onderste longkwab.
HD: 162.3 ‘‘Upper lobe, bronchus or lung’’ (Maligne neoplasma, bovenkwab, bronchus of long)
ND: 162.5 ‘’Lower lobe, bronchus or lung’’ (Maligne neoplasma, onderkwab, bronchus of long)
Termen zoals “mastitis carcinomatosa” en “lymfangitis carcinimatosa” wijzen niet op begeleidende
infectie maar wel op diffuse tumorale aantasting van een bepaald orgaan. Helaas kan dit gegeven niet
worden meegegeven en dus blijft de codering hiervan beperkt tot de primaire tumor.
Een lymfangitis carcinomatosa op afstand van het primair aangetast orgaan wordt daarentegen als
secundaire aantasting gecodeerd. In de index vindt men onder neoplasm, lymph channel de instructie –
see also neoplasm connective tissue.

3.3. Metastases
Een ‘’vast’’ neoplasma kan zich verspreiden vanaf de oorspronkelijke locatie naar een andere site door
lokale uitbreiding of door metastase. De classificatie ICD-9-CM beschouwt zowel lokale uitbreidingen als
metastases op afstand als secundair neoplasma.
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Voorbeelden 2 5 :
• Een patiënte vertoont een neoplasma van de baarmoederhals met een uitbreiding naar de
vaginawand.
HD: 180.9 ‘’Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified’’
(Maligne neoplasma van de cervix uteri, niet gespecificeerd)
ND: 198.82 ‘’Secondary malignant neoplasm of genital organs’’
(Secundaire maligne neoplasma van de genitale organen)
• Een patiënt ondergaat een rechter hemicolectomie in het kader van een colonneoplasma. Bij de
ontslagbrief meldt de behandelende arts dat het histologisch resultaat een uitbreiding aan het
licht bracht naar het pericolisch vetweefsel.
HD: 153.6 ‘’Malignant neoplasm of ascending colon’’
(Maligne neoplasma van het colon ascendens)
Zelfs als de TNM classificatie voor een invasie van het vetweefsel T3 is en de prognose verergert, wordt ervan uitgegaan dat het pericolisch vet ten opzichte van de tumor deel uitmaakt van
de dikke darm. Deze invasie moet dus niet worden gecodeerd als een metastase.
Veneuze, lymfatische en vetinfiltratie binnen het aangetaste orgaan worden niet beschouwd als metastases. Maar dezelfde infiltraties op afstand van het primair aangetaste orgaan, worden wel als metastases gecodeerd.
Wanneer verschillende locaties worden beschreven als metastatisch, dan moet elk ervan worden gecodeerd. Men moet de code van de primaire site toevoegen als deze gekend is, of anders 199.1 ‘’Malignant neoplasm without specification of site, other’’ (Maligne neoplasma zonder specificatie van de site,
andere). Men gebruikt een code van categorie V10.x wanneer de primaire site voordien volledig werd
geëradiceerd.
Metastase zonder precisering over de plaats:
- Unieke metastase: 199.1 ‘’Malignant neoplasm without specification of site, other’’
(Maligne neoplasma zonder specificatie van de site, andere).
- Multiple metastatische haarden: 199.0 ‘’Malignant neoplasm without specification of site,
Disseminated’’ (Maligne neoplasma zonder specificatie van de site, gedissemineerd).
Code 199.1 kan dus zowel worden gebruikt voor het primaire als metastatische neoplasma wanneer de
plaats niet wordt gespecificeerd.
Het morfologische type maakt het soms mogelijk de juiste code te gebruiken wanneer het dossier geen
enkele locatie vermeldt. Bijvoorbeeld, een metastatisch apocrien adenocarcinoom wordt gecodeerd
door 173.9 ‘’Other malignant neoplasm of the skin, site unspecified’’ (Ander maligne neoplasma van de
huid, lokalisatie niet gespecificeerd) en 199.1 voor de metastatische locatie.
Inderdaad, volgens de index :
Adenocarcinoma (Adenocarcinoom)
Apocrine (M8401/3) (Apocrien)
Unspecified site 173.9 (niet gespecificeerde lokalisatie)
Een niet als primair of secundair gespecificeerde kwaadaardige tumor wordt gecodeerd als een primaire
tumor, behalve als de lokalisatie één van de volgende is: bot, hersenen, diafragma, hart, lymfeklier, mediastinum, meningen, peritoneum, pleura, retroperitoneum, ruggenmerg en sites die worden geclassificeerd onder 195.x. Dus voor al deze lokalisaties wordt een maligne tumor NOS gecodeerd als een
metastase.
Kwaadaardige tumoren van de lever daarentegen, die niet worden gespecificeerd als primair of secundair, worden geclassificeerd met behulp van code 155.2 ‘’Liver, not specified as primary or secondary’’
(Neoplasma van de lever, niet gespecificeerd als primair of secundair).

4. Neoplasmata van de hematopoëtische of lymfatische systemen
In tegenstelling tot ‘’vaste’’ tumoren, kunnen neoplasmata van de hematopoëtische en lymfatische systemen een of meerdere sites tegelijk aantasten (de kankercellen in de bloedsomloop en lymfatische circulatie zijn niet beperkt tot één plaats).
De verspreiding naar meerdere locaties wordt dus niet beschouwd als een metastase.
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4.1. Myelodysplastische syndromen (MDS)
Het betreft een ziekte van het bloed en het beenmerg die de bloedcelproductie aantast. Normaal
produceert het beenmerg stamcellen die zich ontwikkelen tot mature celvormen van rode bloedcellen,
witte bloedcellen en bloedplaatjes. In MDS rijpen vele stamcellen niet uit. Het aantal onrijpe cellen
(blasten) is een indicator van het type MDS. De symptomen zijn soms afwezig in het begin van de
ziekte. In een later stadium kan de patiënt klachten ontwikkelen van vermoeidheid, frequente infecties
en abnormale bloedingen. MDS kan een gevolg zijn van radio- of chemotherapie.
De categorie 238.7 ‘’Other lymphatic and hematopoietic tissues’’ (Andere lymfatische en hematopoiëtische weefsels) heeft nu een vijfde cijfer dat het mogelijk maakt om essentiële trombocytose en de verschillende vormen van het myelodysplastisch syndroom te coderen. Ondanks het feit dat myeloproliferatieve afwijkingen en dysplastische syndromen nu als maligne neoplasmata worden beschouwd, blijven
ze voor ICD-9-CM geklasseerd als neoplasmata met onvoorzienbare evolutie.
Essentiële trombocytemie (238.71) is een pathologie van de stamcellen die een overproductie van de
trombocyten induceert, soms geassocieerd met een toename van de witte bloedcellen. Sommige
patiënten zijn asymptomatisch, anderen hebben symptomen als gevolg van een staat van hypercoagulabiliteit. De pathologie kan evolueren naar een ernstiger myeloproliferatief syndroom zoals myelofibrose of een acute myeloïde leukemie. In dat geval moet enkel nog de uiteindelijke pathologie worden
gecodeerd zonder vermelding van de intermediaire stappen. Andere veel gebruikte termen zijn: essentiële trombocytose, idiopathische trombocytemie of primaire trombocytose.
238.71 “Essential thrombocythemia” (Essentiële trombocytemie)
238.72 “Low grade myelodysplastic syndrome lesions” (MDS met laaggradige laesies)
“Refractory anemia” (Refractaire anemie)
238.73 “High grade myelodysplastic syndrome lesions” (MDS met hooggradige laesies)
238.74 “Myelodysplastic syndrome with 5q deletion” (MDS met 5q deletie)
238.75 “Myelodysplastic syndrome, unspecified” (MDS, niet gespecificeerd)
238.76 “Myelofibrosis with myeloid metaplasia” (Myelofibrose met myeloide metaplasie)
238.77 “Post-transplant lymphoproliferative disorder” (Lymfoproliferatieve posttransplantatieziekte - PTLD)
In dit geval, wordt eerst de code voor complicatie van transplantatie geregistreerd.
(996.80 tot 996.89)
238.79 “Other lymphatic and hematopoietic tissues” (Andere lymfatische en hematopoiëtische
weefsels)
Een pancytopenie, zelfs al is deze niet altijd aanwezig bij patiënten met een myelodysplastisch
syndroom, mag evenwel niet worden toegevoegd. Ook separate aantasting van één of twee cellijnen
worden niet gecodeerd.

4.2. Primaire kwaadaardige tumoren van de lymfeklieren
Deze aandoeningen worden geclassificeerd in de categorieën 200 tot 202 ‘’Lymphosarcoma and
reticulosarcoma and other specified malignant tumors of lymphatic tissue’’ (Lymphosarcoma,
reticulosarcoma en anders gespecificeerde lymfetumoren), in tegenstelling tot lymfekliermetastasen van
een vaste tumor die worden gecodeerd met behulp van categorie 196.
De lymfomen kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. De codes voor goedaardige lymfomen staan in
de tabel met neoplasmata. De codes voor kwaadaardige lymfomen zijn terug te vinden via de index
onder ‘Lymphoma’.
Het vierde cijfer van categorieën 200 tot 202 preciseert het bijzondere type van het neoplasma en het
vijfde wijst op de anatomische lokalisatie. Wanneer de anatomische haard niet wordt gepreciseerd of
wanneer de oorsprong zich buiten een lymfeklier bevindt, krijgt dit cijfer de waarde ‘0’ voor ‘’Unspecified
site, extranodal and solid organ sites’’ (Niet gespecificeerde lokalisatie, extranodale sites en ter hoogte
van de vaste organen). Wanneer verschillende lymfeklierhaarden zijn aangetast, krijgt dit cijfer de
waarde ‘8’ voor ‘’Lymph nodes of multiples sites’’ (lymfeklieren van multipele sites). In tegenstelling
hiermee moeten voor vaste neoplasmata bij multiple metastatische klieraantasting alle aangetaste
locaties apart worden gecodeerd.
Het is mogelijk om twee keer dezelfde code te gebruiken met een verschillend vijfde cijfer als het neoplasma tegelijkertijd een vast orgaan en een of meerdere lymfeklierzones aantast.
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Voorbeeld 2 6 :
Een jonge patiënt vertoont een lymfoom van Hodgkin met beginpunt in de darm. Het onderzoek brengt
een multipele lymfeklieraandoening aan het licht.
201.90 “Hodgkin’s disease, unspecified site, extranodal and solid organ sites”
(Ziekte van Hodgkin, niet gespecificeerde, extranodale sites en aantasting
van de vaste organen)
201.98 “Hodgkin’s disease, lymph nodes of multiples sites”
(Ziekte van Hodgkin, lymfeklieraantasting ter hoogte van multipele lokalisaties)
De ziekte van Hodgkin
De ziekte van Hodgkin, die we nu liever Hodgkinlymfoom noemen (HL) wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van grote atypische cellen, de cellen van Reed-Sternberg. Het Epstein-Barr-virus,
verantwoordelijk voor mononucleosis, lijkt een rol te spelen in het ontstaan van bepaalde vormen van
deze kwaadaardige pathologie. Het feit dat dit lymfoom als eerste goed gekarakteriseerd kon worden
heeft ertoe geleid om alle andere types van lymfoom te groeperen onder de naam Non-Hodkinlymfomen
(NHL).
In tegenstelling tot andere lymfomen waarvan de incidentie toeneemt met de leeftijd, komen
Hodgkinlymfomen voornamelijk voor bij twee leeftijdscategorieën: de eerste die van jongvolwassenen
tussen 20 en 30 jaar, de tweede rond de 70 jaar.
Zoals de neoplasmata van de oesofagus, geeft ICD-9-CM de mogelijkheid op twee assen te coderen
om beter rekening te kunnen houden met de verschillen in terminologie. Bijvoorbeeld kan een arts
spreken van het paragranuloma van Hodgkin (201.00) terwijl een andere arts de term Hodgkinlymfoom
met gemengde cellulariteit (201.60) zal gebruiken.
Non-Hodgkinlymfomen zijn een heterogene groep van maligne lymfomen die een gelijkaardig klinisch
beeld vertonen als dat van een Hodgkinlymfoom maar in afwezigheid van de cellen van ReedSternberg. Deze lymfomen ontwikkelen zich vanuit lymfoïde bestanddelen van het immuunsysteem (B
en T lymfocyten). Er bestaan 30 subtypes van Non-Hodkinlymfomen in functie van de chemische en
genetische karakteristieken.
Recentelijk is deze categorie aangepast om de codering van deze lymfomen te actualiseren:
200.3x ‘’Marginal zone lymphoma’’ (Marginale zone lymfoom)
200.4x ‘’Mantle cell lymphoma’’ (Mantelcellymfoom)
200.5x ‘’Primary central nervous system lymphoma’’ (Primair centraal zenuwstelsel lymfoom)
200.6x ‘’Anaplastic large cell lymphoma’’ (Anaplastisch grootcellig lymfoom)
200.7x ‘‘Large cell lymphoma’’ (Grootcellig lymfoom)

4.3. Multipele myelomen en andere immunoproliferatieve neoplasmata
Deze aandoeningen worden geclassificeerd in categorie 203 met een vierde cijfer dat wijst op het
specifieke type van het neoplasma.

4.4. De leukemieën
Deze aandoeningen bevinden zich in categorieën 204 tot 208, met een vierde cijfer dat wijst op de
acute, chronische of subacute aard.
De categorieën 203 tot 208 vereisen een vijfde cijfer met de volgende drie mogelijkheden :
0: zonder vermelding van remissie
1: in remissie
2: herval
Dit vijfde cijfer biedt dus de mogelijkheid om te preciseren of de hematologische tumor zich in remissie
of herval bevindt, maar enkel als dit duidelijk in het patiëntendossier wordt vermeld.
In geval van ‘’remissie’’ is de ziekte nog aanwezig in mildere vorm. De toediening van een ‘’consoliderende’’ chemotherapie bij een leukemiepatiënt in remissie is geen contra-indicatie voor het gebruik van
het vijfde cijfer ‘’in remissie’’.
Zoals bij vaste tumoren wordt de code van antecedent van hematologisch neoplasma (V10.x)
geregistreerd wanneer het neoplasma wordt beschouwd als uitgeroeid en de patiënt geen antitumorale
therapie meer krijgt.
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5. De neuro-endocriene tumoren
Deze zijn opgenomen in de categorie 209 die zowel de maligne primaire (209.0x-209.3x) en
metastatische (209.7x) als de benigne (209.4x-209.6x) carcinoïde tumoren bevat. Deze categorie is
echter van recente datum en bepaalde specifieke endocriene tumoren (zoals insulinomen) moeten
worden gecodeerd als “gewone” vastweefseltumoren (in geval van insulinoom met 157.4 “Malignant
neoplasm of Islets of Langerhans” (Maligne neoplasma van eilandjes van Langerhans)). Als de
behandelende arts echter spreekt van een neuro-endocriene tumor van het pancreas, moet een code
van de categorie 209 worden gebruikt.
Tot en met 2010 moesten metastases van neuro-endocriene tumoren gecodeerd worden met de
categorieën 196-198 (zoals voor andere vastweefseltumoren). Vanaf 2011 is er een nieuwe categorie
specifiek voor deze metastases met de volgende mogelijkheden:
209.70 Secundaire neuro-endocriene tumor, zonder gespecificeerde lokalisatie
209.71 Secundaire neuro-endocriene tumor in verafgelegen lymfeklieren
209.72 Secundaire neuro-endocriene tumor van de lever
209.73 Secundaire neuro-endocriene tumor van de beenderen
209.74 Secundaire neuro-endocriene tumor van het peritoneum
209.75 Secundair Merkelcelcarcinoma
209.79 Secundaire neuro-endocriene tumor ter hoogte van andere lokalisaties
In het geval dat er een multiple endocriene neoplasie syndroom geassocieerd is aan een neuroendocriene tumor, wordt steeds op de eerste plaats dit syndroom met de categorie 258.0 ‘’Polyglandular
activity in multiple endocrine adenomatosis’’ (Polyglandulaire activiteit in multipele endocriene
adenomatose) gecodeerd die de MEN-syndromen type I, IIA en IIB omvat. Geassocieerde endocriene
syndromen zoals 259.2 carcinoïdsyndroom worden erna toegevoegd.
Zo bijvoorbeeld wordt een maligne carcinoïdtumor van de maag geassocieerd aan het Wermer- en carcinoïd syndroom gecodeerd als:
HD: 258.01 ‘’Wermer’s syndrome’’ (Wermer syndroom)
ND: 209.23 ‘’Malignant carcinoid tumor of the stomach’’ (Maligne carcinoïd tumor van de maag)
ND: 259.2 ‘’Carcinoid syndrome’’ (Carcinoïd syndroom)
Merkelcelcarcinomata worden geklasseerd onder de zeldzame neuro-endocriene tumoren van de huid.
De prognose is vrij somber. De ziekte wordt ingedeeld (volgens de AJCC classificatie) in 4 stadia:
• Stadium I: primaire tumor kleiner dan 2 cm diameter, geen metastasen
• Stadium II: primaire tumor groter dan 2 cm diameter, geen metastasen
• Stadium III: één of meer metastatische lymfeklieren, geen metastasen op afstand
• Stadium IV: één of meer metastases op afstand
De primaire tumor presenteert zich als een cutane of subcutane nodule, in de vorm van een papel of
vlak, pijnloos en niet jeukend, en is vaak blauwachtig, paars of roodbruin van kleur, met een glad
oppervlak. Het epiderm over de tumor is intact. De grootte varieert van 0.3 cm tot 12 cm.

6. Metastatische vochtuitstortingen
In aanwezigheid van maligne ascites, bijvoorbeeld op peritoneale metastases, moet bij de code 197.6
‘’Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum’’ (Secundaire maligne neoplasma
van retroperitoneum en peritoneum) de code 789.51 “Malignant ascites” (Maligne ascites) worden toegevoegd.
Maligne pleuritis wordt gecodeerd met 511.81 “Malignant pleural effusion” (Maligne pleuravochtuitstorting). Dit kan voorkomen bij pleurale metastases 197.2 ‘’Secondary malignant neoplasm of pleura’’ (Secundaire maligne neoplasma van pleura), maar ook in afwezigheid hiervan zoals bij een mediastinale tumor die interfereert met de lymfatische drainage (typisch bij lymfomen – zie verder hieronder).
In alle gevallen is het aan de behandelende arts om de aard van deze vochtuitstortingen te preciseren.

7. Opeenvolging van de codes voor tumoren
De hospitalisatieomstandigheden van de patiënt bepalen steeds de keuze van de hoofddiagnose die
voor MG-MZG is gedefinieerd als ‘’de pathologie, die werd vastgesteld na onderzoek, als de
hoofdverantwoordelijke voor de opname van de patiënt in het ziekenhuis’’. In functie van het stadium
van de tumor, van het type behandeling en de aanwezigheid van complicaties, worden de codes
gebruikt in verschillende volgordes.
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Er bestaat geen enkele regel die toelaat altijd een code voor neoplasma als hoofddiagnose te zetten.
Voor de registratie van de ziekenhuisopname waarin voor de eerste keer een primaire neoplasie
gediagnosticeerd wordt, zijn de regels evenwel duidelijk : zelfs als de reden van opname gerelateerd is
aan een metastase, dan nog wordt de primaire lokalisatie als hoofddiagnose geregistreerd, tenzij het
neoplasma en zijn eventuele metastases een toevallige vondst zijn zonder verband met de
oorspronkelijke reden van opname !
Bijvoorbeeld, bij de oppuntstelling van een patiënte die opgenomen werd voor een epileptische crisis
wordt een cerebrale metastase van een melanoom ontdekt. Deze huidneoplasie moet als
hoofddiagnose gecodeerd worden. Als de primaire haard niet kan worden gelokaliseerd, wordt de code
199.1 “Malignant neoplasm without specification of site, other” (maligne neoplasma zonder specificatie
van plaats, andere) als hoofddiagnose geplaatst, gevolgd door de code voor de metastase.
Soms zijn twee primaire locaties aanwezig. Als de behandeling zich rechtstreeks richt op één locatie,
dan wordt deze laatste vermeld als hoofddiagnose. Als de twee sites tegelijk worden geopereerd, kan
de ene of de andere als hoofddiagnose worden gebruikt.
Als een patiënt wordt opgenomen voor de behandeling van een metastase van een reeds eerder gediagnosticeerde tumor, dan wordt deze vermeld als hoofddiagnose, zelfs als het primaire neoplasma
nog aanwezig is. Indien de behandeling (chirurgisch of niet) daarentegen zowel betrekking heeft op de
primaire als de secundaire aantasting, dan wordt de primaire tumor gecodeerd als hoofddiagnose,
gevolgd door de secundaire lokalisatie.
Wanneer een kwaadaardig neoplasma gepaard gaat met bepaalde pathologieën of paraneoplastische
manifestaties, dan moeten deze in de tweede plaats worden gecodeerd en de tumor als hoofddiagnose.
Voorbeelden 2 7 :
• Een patiënt vertoont een paraneoplastische polyneuropathie.
HD: 199.1 ‘’Malignant neoplasm, NEC’’ (Maligne neoplasma, NEC)
ND: 357.3 ‘’Polyneuropathy in malignant disease’’ (Polyneuropathie bij kwaadaardige
ziekte) (code first underlying disease)(codeer eerst de onderliggende pathologie)
Volgens de index : ‘’Polyneuropathy in malignant neoplasm NEC’’ : 199.1 [357.3]
(Polyneuropathie en maligne neoplasma)
• Hospitalisatie voor oppuntstelling of behandeling van een ovariumcarcinoom met paraneoplastisch hyperoestrogenisme.
HD: 183.0 ‘’Malignant neoplasm of ovary’’ (Maligne neoplasma van het ovarium)
ND: 256.0 ‘’Hyperestrogenism’’ (Hyperoestrogenisme)
In sommige gevallen kan de manifestatie op de eerste plaats worden gezet wanneer ze overeenstemt
met de criteria van de hoofddiagnose en door de index niet werd opgenomen als een paraneoplastische
aandoening.
Voorbeeld 2 8 :
Hospitalisatie voor behandeling van een paraneoplastisch hyperoestrogenisme ingeval van een niet
operabel ovariumneoplasma:
HD : 256.0 “Hyperestrogenism” (Hyperoestrogenisme)
ND: 183.0 “Malignant neoplasm of ovary” (Maligne neoplasma van het ovarium)
Wanneer de behandeling rechtstreeks de primaire tumor viseert, wordt deze laatste gecodeerd als
hoofddiagnose, behalve als de patiënt uitsluitend komt voor een chemo-, immunotherapie of radiotherapiekuur; dan worden V58.1x of V58.0 op de eerste plaats gezet. Een nevendiagnose wordt toegevoegd om te preciseren voor welke tumor deze behandeling wordt uitgevoerd. Als de patiënt tijdens de
hospitalisatie complicaties door de behandeling ontwikkelt, worden deze eveneens vermeld als
nevendiagnoses.
Als een patiënt die werd geopereerd wegens een kwaadaardig neoplasma en waarvan de behandeling
volledig is afgelopen, wordt opgenomen voor de aanpak van een andere pathologie, dan beantwoordt
deze laatste aan het criterium om als hoofddiagnose gekozen te worden. Men codeert eveneens de gepaste code van het antecedent van neoplasma.

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

64

De toevallige ontdekking van een neoplastische haard bij een patiënt die wordt geopereerd voor een
niet-neoplastische pathologie, verandert niets aan de keuze van de hoofddiagnose. De pathologie die
aan de oorsprong ligt van de operatie, blijft de hoofdreden voor de hospitalisatie.
Voorbeeld 2 9 :
Opname voor prostatectomie voor benigne prostaathypertrofie. Het anatomopathologisch verslag bevestigt de hypertrofie en meldt eveneens microscopische haarden van adenocarcinoom
HD: 600.0x ‘’Hypertrophy (benign) of prostate’’ (Benigne prostaathypertrofie)
ND: 185 ‘’Malignant neoplasm of prostate’’ (Maligne neoplasma van de prostaat)
Symptomen, tekens en slecht gedefinieerde pathologieën, die kenmerkend zijn of gekoppeld worden
aan een primaire of secundaire site, kunnen het neoplasma niet vervangen als hoofddiagnose.

8. Coderen van complicaties geassocieerd aan een neoplasma of een
behandeling
Kankerpatiënten ontwikkelen vaak complicaties die verband houden met het neoplasma zelf of de
behandeling ervan. Ook hier bepalen de hospitalisatieomstandigheden de keuze van de hoofddiagnose
(zie hoger).
Bijvoorbeeld in geval van hospitalisatie enkel voor de behandeling van een anemie geassocieerd aan
een gekend neoplasma, wordt de gepaste code voor de anemie gebruikt als hoofddiagnose, gevolgd
door de code van het neoplasma. Het desbetreffende type anemie moet worden gepreciseerd: 280.0
‘’Iron deficiency due to chronic blood loss’’ (Ijzerdeficiëntie-anemie te wijten aan chronisch bloedverlies),
284.2 ‘’Myelophtysis’’ (Myeloftise of medullaire infiltratie). of 285.22 ‘’Anemia in neoplastic disease’’
(Anemie bij neoplastische aandoeningen).
Als een anemie daarentegen het eerste teken is van een neoplasie die op punt wordt gesteld tijdens de
hospitalisatie, dan is de neoplasie de hoofddiagnose.
Voor de frequente ulceraties van gastro-intestinale tumoren worden enkel de tumor, de bloeding en de
eventuele anemie gecodeerd. Er wordt geen bijkomende code als nevendiagnose toegevoegd voor de
ulceratie.
Zo ook wordt een dehydratatie vermeld als hoofddiagnose, gevolgd door de code voor neoplasma, als
een hospitalisatie enkel voor de behandeling van deze dehydratie (van neoplastische of
medicamenteuze oorsprong) gerechtvaardigd is.
Bij een hospitalisatie enkel voor de behandeling of oppuntstelling van een complicatie van een
chirurgische ingreep uitgevoerd in het kader van een behandeling van een neoplasma, moet de
complicatie worden vermeld als hoofddiagnose. Men voegt er de code van neoplasma aan toe als de
aanpak ervan nog niet is afgelopen of een code van categorie V10 (persoonlijke antecedenten van
neoplasma) in het andere geval.
Bij een hospitalisatie enkel voor de behandeling van een bijwerking van chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie, wordt deze bijwerking (ongecontroleerd braken, aplastische anemie, neutropenie,
etc …) als hoofddiagnose gezet, gevolgd door de gepaste E-code.
De code 338.3 ‘’Neoplasm related pain (acute) (chronic)’’ [Pijn in verband met neoplasie (acuut)
(chronisch)] omvat zowel acute als chronische pijn geassocieerd aan een neoplasma. De keuze van
hoofddiagnose hangt af van de reden van opname en volgt de algemene regelgeving.
Het tumor lysis syndroom (277.88 “Tumor lysis syndrome” ) is een geheel van metabole complicaties
veroorzaakt door de afbraakproducten van afstervende kankercellen. Deze complicaties zijn o.a.
hyperkaliemie, hyperfosfatemie + (secundaire) hypocalcemie en hyperuricemie met als gevolg hiervan
jicht artro- en nefropathie en acute nierinsufficiëntie. Dit syndroom komt het meest voor bij
hematologische maligniteiten en wordt meestal veroorzaakt door chemotherapie of bestraling (E-code
toevoegen) maar kan ook spontaan voorkomen.
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9. Opname voor radiotherapie of chemotherapie
9.1. Algemene regelgeving
Categorie V58 wordt gebruikt als hoofddiagnose wanneer een patiënt enkel wordt opgenomen voor radiotherapie (V58.0), chemotherapie V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’ (Contact voor
antineoplastische chemotherapie) of immunotherapie V58.12 ‘’Encounter for antineoplastic immunotherapy’’ (Contact voor antineoplastische immunotherapie) al dan niet geassocieerd met andere substanties zoals cortisone of een bisfosfonaat. Deze regel geldt ook voor een aanpak van een neoplasma met
onvoorspelbare evolutie’.
Men gebruikt categorie V58 niet wanneer de patiënt wordt opgenomen voor staging, een chirurgische
ingreep of een palliatieve behandeling (bv. thoracocenthese, ascitespunctie).
Voorbeeld 2 10 :
Een patiënte wordt opgenomen voor totale hysterectomie en bilaterale salpingo-ovariëctomie voor een
ovariumcarcinoom en krijgt haar eerste chemokuur alvorens het ziekenhuis te verlaten. De
hoofddiagnose is ‘’Ovariumcarcinoom’’, zonder toevoeging van een code V58.11.
Voor sommige niet-neoplastische pathologieën schrijven de artsen een behandeling voor op basis van
een antineoplastisch middel. Het gebruik van dergelijke substanties ingeval van een niet antineoplastische behandeling impliceert geenszins het gebruik van een code V58.1x als hoofddiagnose. Het gebruik
van V58.1x is immers uitsluitend voorbehouden voor een chemo- of immunotherapie in het kader van de
aanpak van een neoplasma. Als procedurecode gebruikt men in deze gevallen niet de code 99.25 ‘’Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance’’ (Injectie of infusie van chemotherapeutische
substantie voor kanker), maar wel de code 99.29 ‘’Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance’’ (Injectie of infusie van andere therapeutische of profylactische substantie).
Omgekeerd worden bepaalde substanties gebruikt in het kader van de behandeling van kanker, maar
ze hebben geen bewezen antineoplastische werking. Het gaat onder andere om bifosfonaten (Zometa
®, Pamidronaat ®, Bondronat ®). Dit is dus geen anti-neoplastische chemotherapie in strikte zin en
code 99.25 mag niet worden gebruikt maar wel code 99.29.
Als een patiënt enkel wordt opgenomen voor een injectie van chemo- of immunotherapie geassocieerd
met een andere substantie zoals cortisone of een bisfosfonaat blijft V58.1 prioritair ten opzichte van de
andere codes.
Als de patiënt wordt behandeld met radiotherapie en chemo-/immunotherapie, dan wordt ofwel code
V58.0 ofwel code V58.1x als hoofddiagnose geregistreerd.
Omdat het neoplasma nog steeds wordt behandeld, gebruikt men een bijkomende code voor neoplasma, zelfs als deze reeds chirurgisch werd geëradiceerd. Een V10-code kan hier niet gebruikt worden.
Theoretisch impliceert een opname voor orale chemotherapie ook het gebruik van de code V58.11 als
hoofddiagnose. Het zal evenwel zeldzaam zijn dat een patiënt enkel wordt opgenomen voor een orale
chemotherapie.
Wanneer de patiënt alleen wordt gehospitaliseerd voor de plaatsing van een vasculaire
toegangsweg (poortkatheter) is het neoplasma de hoofddiagnose en wordt een code V58.1x niet
gebruikt:
HD: Neoplasma en/of de metastase(n)
P: 86.07 "Insertion of totally implantable VAD" (Insertie van een totaal implanteerbaar VAD)
Als de implantatie van de poortkatheter wordt gevolgd door antineoplastische chemo- of
immunotherapie tijdens hetzelfde verblijf :
HD: V58.11 of V58.12 opname voor antineoplastische chemo-/immunotherapie
ND: Neoplasma en/of metastase(n)
P: 99.25 ‘’Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance’’
(Injectie of infuus van een anticancereuze substantie)
Of

99.28 ‘’Injection or infusion of BRM as a antineoplastic agent’’
(Injectie of infusie van BRM als antineoplastisch agens)
P: 86.07 ‘’Insertion of totally implantable VAD’’
(Insertie van een totaal implanteerbaar VAD)
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De opname voor een implantatie van radium (92.27) of voor een behandeling met I-131 (92.28)
wordt niet beschouwd als een hospitalisatie voor alleen ‘’radiotherapie’’. Daarom gebruikt men hier niet
de code V58.0 als hoofddiagnose, maar wordt het neoplasma als hoofddiagnose vermeld. De
interventie wordt gecodeerd door 92.27 ‘’Implantation or insertion of radioactive elements’’ (Implantatie
of insertie van radioactieve elementen), waaraan de code van de eventuele incisie van de site wordt
toegevoegd of door 92.28 ‘’Injection or instillation of radioisotopes’’ (Injectie of instillatie van radioisotopen).

9.2. Andere behandelingswijzen
Chemo-embolisatie is een variant op chemotherapie waarvoor een intra-arteriële injectie van collageendeeltjes plaatsvindt die de actieve stof vervoeren. De hoofddiagnose is dus een code V58.11. Chemoembolisatie zit vervat in de interventiecode 99.25 "Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance" (Injectie of perfusie van chemotherapeutische anticancereuze substantie). Code 38.91 "Arterial
catheterization" (Arteriële katheterisatie) wordt toegevoegd als de arteriële weg wordt geplaatst tijdens
deze hospitalisatie. In geval van chemo-embolisatie van een leverletsel wordt de code 50.93 “Localized
perfusion of liver” (lokale perfusie van de lever) eveneens toegevoegd.
Voor een chemotherapie impliceert de plaatsing van een katheter via intraperitoneale weg het gebruik
van de code 54.99 ‘’Other operations of abdominal region, other’’ (Andere ingrepen ter hoogte van de
abdominale regio, andere) en code 99.25 als de chemotherapie wordt toegediend.
De bloed-hersenbarrière is een belangrijk obstakel voor het doordringen van intraveneuze antineoplastische therapie in de hersenen voor de behandeling van primaire en secundaire hersentumoren. Een
nieuwe techniek bestaat erin deze te doorbreken door de infusie van specifieke producten. Dit wordt als
volgt gecodeerd :
HD:
ND:
Procedures :

V58.11
Neoplasma
00.19 ‘’Disruption of blood brain barrier via infusion’’
(Onderbreken van de bloed-hersenbarrière via infusie)
99.25 ‘’Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance’’
(Injectie of infusion van chemotherapie)

Bij gevorderde prostaatkanker kan gebruik worden gemaakt van een palliatieve behandeling door middel van een subcutane implantatie van Viadur ®. Deze gaat continu leuprolideacetaat afscheiden wat de
testosteronproductie onderdrukt. Hierbij wordt de behandelde tumor als hoofddiagnose gecodeerd met
als ingreep 99.24 ‘’Injection of other hormone’’ (Injectie van andere hormonen) voor de insertie van het
implantaat.
De code 17.70 “Intravenous infusion of clofarabine" (intraveneuze injectie met clofarabine) is van
toepassing voor die chemotherapie die gebruikt wordt voor pediatrische patiëntjes met een acute
lymfoblastische leukemie die refractair is of in herval.
Nieuwe radiofrequente ablatie technieken bieden ook bijkomende behandelingsopties voor bepaalde
kankerpatiënten. Deze thermische ablatie kan open, laparoscopisch of percutaan worden toegepast om
long (32.23-32.26), lever (50.23-50.26) en renale (55.32-55.35) neoplasieën te vernietigen.
Bovendien is het eveneens mogelijk om een intense radiotherapeutische behandeling toe te dienen tijdens de chirurgische ingreep, direct op de tumor of op het tumorbed. Dan wordt de neoplasie als hoofddiagnose geplaatst, gevolgd door de code 92.41 ‘’Intra-operative radiation therapy’’ (Peroperatieve radiotherapie).

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

67

9.3. Classificatie van de gebruikte middelen
9.3.1. Voorbeelden van anti-neoplastische agentia die het gebruik rechtvaardigen van
99.25
(toegediend uitsluitend voor de behandeling van neoplasmata)
(Indeling van het Repertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie –
www.BCFI.be)
ALKYLERENDE MIDDELEN:

stikstofmosterd en derivaten
N-nitroso-ureum derivaten
platinumderivaten

bijv. : cyclofosfamide, chloorambucil
bijv. : fotemustine
bijv. :carboplatine,cisplatine, oxaliplatine

ANTI-METABOLIETEN:

foliumzuurantagonisten (methotrexaat)
purine-analogen
pyrimidine-analogen
bijv. : fluorouracil, cytarabine

TOPOISOMERASE INHIBITOREN 1 en 2: irinotecan, etoposide, teniposide
MICROTUBULAIRE INHIBITOREN: afgeleide van Vinca rosea (vincristine)
taxanen (paclitaxel)
ANTITUMORALE ANTIBIOTICA: anthracyclines (doxorubicine en afgeleide stoffen)
bleomycine
andere
TYROSINEKINASE-INHIBITOREN
MONOKLONALE ANTILICHAMEN: alemtuzumab en rituximab (leukemieën en lymfomen)
trastuzumab (gemetastaseerd borstcarcinoom)
PROTEASOME INHIBITOR: bortezomib
DIVERSEN

amsacrine
asparaginase (leukemie)
BCG bij intravesicale instillatie

9.3.2. Biological Response Modifier (BRM) die het gebruik rechtvaardigen van 99.28
Een BRM is een substantie die het vermogen van het immuunsysteem stimuleert of herstelt om de
ziekte of infectie te bestrijden. De BRM worden gebruikt in de oncologie (melanoom, niertumoren, bepaalde lymfomen, ingeval van falen van methotrexaat) maar ook bij andere ziektes (hepatitis, enz.).
In de oncologie worden deze stoffen aangewend om neoplastische cellen te doden, het immuunsysteem
te stimuleren om neoplastische cellen te doden of neoplastische cellen om te vormen tot normale. Alleen in die functies van antineoplastische behandeling kan een BRM als 99.28 worden gecodeerd.
V58.12 ‘’Encounter for antineoplastic immunotherapy’’ (Opname voor antineoplastische
immunotherapie) wordt als hoofddiagnose gecodeerd voor patiënten die enkel hiervoor worden
opgenomen.
Momenteel worden er in de Belgische context slechts drie producten voor
ICD-9-CM als
immunotherapie beschouwd:
• BCG (Bacil Calmette-Guerin) is een aspecifiek immunotherapeutisch agens gebruikt voor de
behandeling van melanoma, longkanker, wekedelensarcomen, colon- en borstcarcinomen. De
toediening wordt gecodeerd met 99.28 TENZIJ bij gebruik als intravesicale instillatie voor
oppervlakkige neoplasmata van de blaas, wat beschouwd wordt als chemotherapie, wat het
gebruik van de code 99.25 vereist.
• Interferon is eveneens een niet-specifiek immunotherapeutisch agens (99.28).
• Een laatste type immunotherapie is interleukine-2 (IL-2) dat kan gegeven worden in hoge dosis
(00.15) of in lage dosis (99.28).
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9.4. Samenvatting
OM TE CODEREN:
Opname voor radiotherapie:

HD
ND
Procedure

V58.0 (rekening houdend met de exclusies !)
tumor
92.2x (uitgezonderd 92.27 en 92.28)

Opname enkel voor de behandeling van een neoplasma met in volgorde van hiërarchie :
1. chemotherapie:

HD
ND
Procedure

V58.11
tumor
99.25 of 17.70 + eventueel immunotherapie of

2. immunotherapie:

HD
ND
Procedure

V58.12
tumor
99.28
(00.15
bij
+ eventueel andere

andere

hoge

dosis

IL-2)

3. andere behandelingen (radio-isotopen, hormonen, “andere”):
HD
de behandelde tumor of metastase
Procedure
92.28 (radio-isotopen)
99.23 (corticoïden)
99.24 (andere hormonen)
99.29 (“andere”)
Opmerking : als chemo- + immunotherapie : alleen maar de V58.11 als HD, geen V58.12 als ND !!
Opname voor de behandeling van niet-neoplastische pathologie met een chemotherapeuticum of immunotherapie met antineoplastische werking:
HD
niet-neoplastische pathologie
Procedure
99.29

10. Klinische studies in de oncologie
a) In alle gevallen, MG-MZG te registreren voor de FOD Volksgezondheid, zelfs wanneer het verblijf volledig ten laste is van de farmaceutische firma en niet in het Budget van Financiële Middelen is opgenomen
b) Als een patiënt komt voor een injectie van chemotherapie (inclusief monoclonale antistoffen) of
immunotherapie: MG-MZG invullen met als HD: V58.1x ; als ND het neoplasma en de andere relevante
nevendiagnoses en de adequate procedurecode(s)
c) Als een patiënt terugkomt voor een evaluatie voorzien in het behandelingsprotocol van chemo- of immunotherapie: MG-MZG invullen met als HD: het neoplasma en als ND V70.7 ‘’Examination of
participant in clinical trial’’ (Onderzoek van deelnemer bij klinische trial) en andere relevante
nevendiagnoses
d) Als een patiënt terugkomt omwille van neveneffecten van de chemo- of immunotherapie : MG-MZG
invullen met als HD de code van de bijwerking die aanleiding gegeven heeft tot de hospitalisatie en als
ND het neoplasma en andere relevante nevendiagnoses
e) Als een patiënt komt voor een evolutiebilan (staging) van de neoplastische aandoening: MG-MZG
invullen met als HD het neoplasma en als ND de andere relevante nevendiagnoses
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11. Antecedenten van neoplasma
V10-codes worden alleen vermeld als de primaire tumor volledig werd geëradiceerd (heelkundig of anders) en er geen behandeling meer loopt. Een regelmatige follow-up met bv. bloednames (de
zogenaamde cytocontroles) en/of radiologische onderzoeken geldt echter niet als behandeling !
Indien een patiënt wordt nabehandeld met anti hormonale producten zoals tamoxifen, dan moet men
deze beschouwen als nog steeds onder behandeling en dus een code voor een actieve primaire maligne neoplasma gebruiken. In geval een nieuw borstneoplasma wordt ontdekt bij deze patiënte, dienen
twee primaire tumoren te worden gecodeerd.
Als een antihormonale therapie echter wordt herstart naar aanleiding van een recidief, na een ziekte- en
behandelingsvrije periode, moet de oorspronkelijke tumor met een V10-code worden meegegeven.
Andersom is het ook mogelijk dat patiënten hun primaire tumor of hun metastase nog hebben, maar dat
ze niet meer worden behandeld (therapeutische pauze). In dit geval codeert men de tumor als actief.
Let wel dat dit een codeerconventie is en dat alle verwarring met de regels gangbaar in de oncologische
kliniek (genezen na vijf jaar enz.) moet worden vermeden. Deze gedragslijn betreft zowel vaste tumoren
als bloed- en lymfatische neoplasmata, waaronder leukemie.
Opmerkingen
• Men vermeldt geen antecedent van goedaardig neoplasma of neoplasma met onvoorspelbare
evolutie met een code van categorie V10.x. Alleen voor goedaardige hersentumoren is er een
code V12.41 ‘’Personal history, benign neoplasm of brain’’ (Persoonlijke voorgeschiedenis,
benigne tumor van de hersenen) beschikbaar en voor antecenten van colonpoliepen kan de
code V12.72 “Diseases of digestive system, colonic polyps” (ziekten van het digestieve
systeem, colonpoliepen) worden gebruikt.
• Men vermeldt geen antecedent van metastase met een code van categorie V10.
• Men vermeldt geen antecedent van een ‘in situ‘ neoplasma met een code van categorie V10.

12. Follow-up onderzoeken (V67.x)
De codes van categorie V67 ‘'Follow-up examination’' (Follow-up onderzoeken) worden gebruikt als
hoofddiagnose wanneer de patiënt bijkomende onderzoeken ondergaat voor controle van een pathologie die eerder volledig werd behandeld. De codes van categorie V67 sluiten de aanwezigheid niet uit
van nevendiagnoses die de andere pathologieën beschrijven.
Als een recidief, een lokale uitbreiding of een pathologie verbonden met de initiële aandoening wordt
aangetoond, worden deze als hoofddiagnose gebruikt en niet een code van de categorie V67. Follow-up
mag niet worden verward met stagingsonderzoeken vóór of tijdens een behandeling of onderzoeken ter
evaluatie van een lopende behandeling..
Wanneer een kwaadaardig primair neoplasma werd geëradiceerd en geen behandeling meer krijgt, kunnen er zich dus meerdere scenario's voordoen bij een follow-up onderzoek:
1° Als een recidief wordt vastgesteld op dezelfde primaire site als het eerder geëradiceerde kwaadaardige neoplasma, dan wordt het gecodeerd als een primair neoplasma van deze site. Om de volledigheid
van de registratie te verbeteren is het toegestaan om de V-code voor het antecedent ook te coderen.
Voorbeeld 2 11 : tijdens een controlemammografie bij een patiënte met een antecedent van borstneoplasma, wordt een recidief vastgesteld.
HD: 174.9 ‘’Malignant neoplasm of unspecified site of female breast’’
(Maligne neoplasma van de borst, niet gespecificeerd, bij de vrouw)
ND: V10.3 ‘’Personal history of malignant neoplasm of breast’’
(Persoonlijke voorgeschiedenis van maligne borstneoplasma)
2° Als er een invasie van een naburige of op een afstand gelegen structuur bestaat, dan wordt dit secundair neoplasma gecodeerd als hoofddiagnose, gevolgd door de gepaste code V10.
Voorbeeld 2 12 : bij een longbiopsie wordt een metastatisch recidief vastgesteld van een borstneoplasma dat 5 jaar eerder werd behandeld.
HD: ‘’197.0 Secondary malignant neoplasm of lung’’ (Metastase van de (in de) long)
ND: V10.3 ‘’ Personal history of malignant neoplasm of breast’’
(Persoonlijke voorgeschiedenis van maligne borstneoplasma)
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3° Als er een pathologie wordt ontdekt gelieerd aan de oorspronkelijke aandoening, dan wordt deze als
hoofddiagnose gecodeerd, gevolgd door de gepaste V10 code.
Voorbeeld 2 13 : bij een controle colonoscopie ontdekt de arts een goedaardige poliep bij een patiënte
die twee jaar voordien curatief werd behandeld voor een colonadenocarcinoma en sindsdien niet meer
onder behandeling stond.
HD: 211.3 ‘’Benign polyp of colon’’ (Goedaardige colonpoliep)
ND: V10.05 ‘’Personal history of malignant neoplasm, large intestine’’
(Persoonlijke voorgeschiedenis van maligne colonneoplasma)
4° Als men noch een recidief, noch een uitbreiding of metastase registreert, dan wordt een code uit de
categorie V67 gebruikt als hoofddiagnose en een code van categorie V10 als nevendiagnose.
Voorbeeld 2 14 : een patiënte met een antecedent van borstneoplasma dat eerder werd behandeld
door chirurgie en chemotherapie, komt terug voor een controle. Alle onderzoeken zijn negatief.
HD: V67.6 ‘’Follow-up examination following combined treatment’’
(Follow-up onderzoek na gecombineerde behandeling)
ND: V10.3 ‘’Personal history of malignant neoplasm of breast’’
(Persoonlijke voorgeschiedenis van maligne borstneoplasma)

13. Profylactische maatregelen
13.1. Opname voor profylactische orgaanverwijdering
Wanneer de hospitalisatie gemotiveerd wordt door de profylactische verwijdering van een orgaan (borst,
ovarium of andere) als gevolg van een genetisch bepaalde gevoeligheid of een familiale geschiedenis
van kanker, dan wordt code V50.4 ‘’Prophylactic organ removal’’ (Profylactische orgaan-verwijdering)
gebruikt als hoofddiagnose, gevolgd door eventuele codes voor genetisch bepaalde gevoeligheid
(V84.0x) en familiale geschiedenis (V16.x).
Als de patiënt een primair neoplasma vertoont en bij hem een andere site wordt gereseceerd om het
ontstaan van een nieuwe primaire neo of van een metastase te voorkomen, dan codeert men de kanker
samen met V50.4.
Zo ook wordt code V50.49 ‘’Prophylactic organ removal, other’’ (Profylactische wegname van organen,
andere) geregistreerd wanneer men een volledige tandverwijdering uitvoert voor radiotherapie van het
KNO gebied.
Een code V50.4 mag niet worden gebruikt wanneer men een orgaan verwijdert in het kader van de behandeling van het neoplasma, zoals de testiculaire verwijdering tijdens de behandeling van een prostaatneoplasma.
Voorafgaand aan een chemotherapie kan bij een patiënte een pick-up van eicellen of een ovariëctomie
uitgevoerd worden om de mogelijkheid van een latere zwangerschap te behouden. In dit geval
registreert men V26.8 ‘’Specified procreative management’’ (Gespecificeerde procreatief beleid), samen
met code 65.99 ‘’Other operation on ovary’’ (Andere operatie op het ovarium) of een code van categorie
65.3x ‘’Unilateral oophorectomy’’ (Unilaterale ovariëctomie).

13.2. Opname voor een intravesicale instillatie
Een opname voor intravesicale instillatie van BCG of een ander antitumoraal antibioticum (bv.
doxorubicine), uitgevoerd voor recidiefpreventie van een oppervlakkige blaastumor na resectie wordt als
volgt gecodeerd:
HD:
V07.39 “Other prophylactic chemotherapy” (andere profylactische chemotherapie)
ND:
V10.51 “Personal history of malignant neoplasm of bladder” (Persoonlijke
voorgeschiedenis van maligne blaastumor) – niet toevoegen in geval van
carcinoma in situ!
Procedures: 99.25 "Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance" (Injectie of
infusie van antineoplastische chemotherapie)
96.49 "Other genitourinary instillation" (Genitourinaire instillatie)
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13.3. Profylactische hormonotherapie
Als een patiënt chronisch adjuvante hormonotherapie krijgt voor al dan niet gereseceerd borst- of
prostaatkanker, mag een code V07.5x "Prophylactic use of agents affecting estrogen receptors and
estrogen levels" (Profylactisch gebruik van stoffen die de oestrogeenreceptoren en het
oestrogeenniveau beïnvloeden) als nevendiagnose worden toegevoegd. Hieraan kan een V86.0
"Estrogen receptor positive status (ER+)" (positieve oestrogeenreceptor status (ER+)) worden
geassocieerd.

14. Hospitalisatie voor palliatieve zorgen
De palliatieve zorgen omvatten het geheel van zorgen die worden gegeven aan een patiënt die wordt
getroffen door een ziekte die vermoedelijk tot de dood zal leiden, en voor wie werd beslist dat geen curatieve behandeling meer wordt gegeven. Een multidisciplinaire aanpak is erg belangrijk om de begeleiding van deze zieken te verzekeren op lichamelijk, psychisch, sociaal en moreel vlak. Ze probeert de
patiënt een zo goed mogelijke levenskwaliteit en zoveel mogelijk autonomie te geven, voor de tijd die
hem nog rest.
Om palliatieve zorgen te kunnen coderen, moet de arts de aanwezigheid van een pluridisciplinaire begeleiding met een lichamelijke, psychische, sociale en morele aanpak hebben gepreciseerd.
Code V66.7 'Opname voor palliatieve zorgen' moet steeds als nevendiagnose worden gezet, de code
van de onderliggende pathologie wordt op de eerste plaats gezet.

15. Observatie (V71)
De codes van categorie V71 worden gebruikt bij patiënten die een pathologie zouden kunnen hebben,
maar die geen symptomen vertonen en voor wie een oppuntstelling nodig is. Die oppuntstelling maakt
het echter niet mogelijk een diagnose te stellen, er kan geen diagnosehypothese worden geformuleerd
en er is geen behandeling vereist. Codes V71.x worden voorbehouden voor de negatieve observaties.
Het gebruik van de codes van categorie V71.x wordt beschreven in het hoofdstuk over de V codes.

16. Screening voor maligne tumoren V76.x
Screening bestaat uit het uitvoeren van diagnostische onderzoeken, meestal gepland op iniatief van het
medisch corps, bij patiënten die in goede gezondheid lijken te verkeren en geen ziektetekens of
symptomen vertonen met als doel bepaalde vormen van kanker vroegtijdig op te sporen en te
behandelen. Het is gericht op alle individuen van een bepaalde bevolkingscategorie (bijv. alle vrouwen
boven de 50 jaar), een meer beperkte groep met risicofactoren (bijv. een familie waarvan een lid aan
familiale adenomateuze polyposis lijdt, dat voorbestemt tot colonkanker) of zelfs één individu van een
risicogroep (bijv. een individu met familiale antecedenten van neoplasie).
De codes van categorieën V73 tot V82 worden gebruikt als hoofddiagnose voor deze opnames ook als
de screening een bepaalde pathologie aan het licht brengt.

17. Diverse opmerkingen
•

285.22: ‘’Anemia in neoplastic disease’’ (Anemie bij neoplastische aandoeningen)
De arts moet het verband hebben gepreciseerd tussen de pathologie en het type anemie om
deze code te kunnen gebruiken.

•

Louter op het feit dat een patiënt G-CSF (Neupogen , Granocyte  etc …) toegediend krijgt,
wordt geen neutropenie geregistreerd.

•

Het is belangrijk dat de arts duidelijk de metastasen beschrijft in het medisch dossier. Het is
immers niet toegestaan om secundaire tumoren te coderen louter op basis van een TNMclassificatie.

•

Wanneer een patiënt wordt opgenomen voor een preoperatief bilan van uitbreiding van een tumor, dan wordt deze laatste vermeld als hoofddiagnose.
Het gaat niet om een preoperatief onderzoek (Thorax RX-EKG-bio) dat zelf wordt geregistreerd
met behulp van V72.8x ‘’Pre-operative examination’’ (Preoperatief onderzoek).
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3
Endocriene, nutritionele, metabole en immunologische
aandoeningen
Alle afwijkingen van medisch belang en aandoeningen die betrekking hebben op het hormonale stelsel,
de voedingstoestand of stofwisseling worden in dit hoofdstuk besproken. Hoofdstuk 3 van ICD-9-CM
omvat een beperkt aantal ICD-9-CM codes, maar de toepassing ervan is niet steeds voor de hand liggend.
Diabetes mellitus of suikerziekte is een veel voorkomend medisch probleem en wordt uitgebreid besproken in dit hoofdstuk.

1. Endocriene aandoeningen
1.1. Schildklier
Aandoeningen van de schildklier worden frequent vermeld in een patiëntendossier of ontslagbrief. Andere sporen van schildklieraandoeningen zijn de specifieke medicatie om de schildklierfunctie te ondersteunen of te onderdrukken. Het functioneren van de schildklier kan invloed hebben op de hospitalisatie
op vlak van gebruik van middelen, medisch beleid of nazorg. Het is dus heel belangrijk dat men de juiste
aandoening kent en registreert.
De codering deelt de aandoeningen als volgt in :

1.1.1. Vergrote schildklier (goiter)
In de categorieën 240 en 241 worden goiters geclassificeerd die euthyreotisch zijn of die gepaard gaan
met een verworven hypothyreoïdie. De goiters die gepaard gaan met hyperthyreoïdie worden in categorie
242 geclassificeerd. Wanneer een goiter gepaard gaat met hypothyreoïdie, dan codeert men deze laatste
eveneens.
Voorbeelden 3 1 :
• Een dame van 38 jaar wordt opgenomen omwille van een “duikende” multinodulaire schildklierkrop. Verder onderzoek brengt een hypothyreoïdie aan het licht.
HD : 241.1 "Nontoxic multinodular goiter" (Niet toxische multinodulaire goiter)
ND : 244.8 "Other specified acquired hypothyroidism” (Andere gespecificeerde
verworven hypothyreoïdie)
• Nodulair en niet toxisch (= zonder hyperthyreoïdie)
- één enkele thyroïd nodule : code 241.0 "Nontoxic nodular goiter"
(Niet toxische nodulaire goiter)
- multinodulair : code 241.1 "Nontoxic multinodular goiter"
(Niet toxische multinodulaire goiter)

1.1.2. Verhoogde hormonenproductie bij goiter of normale schildklier (hyperthyreoïdie)
Deze is in ICD-9-CM terug te vinden onder de code 242.xx "Thyrotoxicosis with or without goiter" (Thyrotoxicose met of zonder goiter). Een 5de cijfer geeft aan of de hyperthyreoïdie al dan niet gepaard gaat
met een thyroïdcrisis of een thyroïdstorm:
0 zonder vermelding van thyroïdcrisis of thyroïdstorm
1 met vermelding van thyroïdcrisis of thyroïdstorm
Voorbeelden 3 2 :
• Uninodulaire goiter met hyperthyreoïdie : code 242.1x "Toxic uninodular goiter" (Toxische uninodulaire goiter)
• Ziekte van Graves –Basedow : code 242.0x "Toxic diffuse goiter" (Toxische diffuse goiter)
• Hyperthyreoïdie door inname van een overmaat aan schildklierhormoon (thyreotoxicosis factitia) :
code 242.8x " Thyrotoxicosis of other specified origin." (Thyreotoxicose door een andere gespecificeerde oorzaak) + een E- code om de oorzaak te identificeren
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1.1.3. Tekort aan schildklierhormoon (hypothyreoïdie)
Voorbeelden 3 3 :
• Aangeboren : code 243 "Congenital hypothyroidism" (Congenitale hypothyreoïdie)
Opgelet : als aangeboren goiter met hypothyreoïdie : code 246.1 "Dyshormonic goiter" (Dyshormonale goiter)
• Verworven : code 244.x "Acquired hypothyroidism" (Verworven hypothyreoïdie)
o Hypothyreoïdie na (partiële) thyreoïdectomie : code 244.0 "Postsurgical hypothyroidism"
(Postchirurgische hypothyreoïdie)
o Hypothyreoïdie na inname van iodium (niet radioactief): code 244.2 " Iodine hypothyroidism" (Hypothyreoïdie door iodium) + E- code

1.1.4. Ontsteking van de schildklier (thyroïditis)
Voorbeelden 3 4 :
• de Quervain’s thyroiditis : code 245.1 "Subacute thyroiditis" (Subacute thyroïditis)
• Ziekte van Hashimoto : code 245.2 " Chronic lymphocytic thyroiditis" (Chronische lymfocytaire
thyroïditis)
Zo de thyroïditis geëvolueerd is naar een hypothyreoïdie kan dit bijkomend als nevendiagnose worden
toegevoegd (Zie goiter met hypothyreoïdie).

1.1.5. Andere aandoeningen van de schildklier
Voorbeelden 3 5 :
• Stoornissen in de calcitoninesecretie : code 246.0 "Disorders of thyrocalcitonin secretion"
(Stoornissen in de secretie van thyrocalcitonine)
• Schildklierinfarct : code 246.3 "Hemorrhage and infarction of thyroid" (Hemorrhagie en infarct van
de schildklier)
• Schildkliercyste : code 246.2 "Cyst of thyroid" (Schildkliercyste)
Opmerkingen :
o Primair schildkliercarcinoom wordt gecodeerd met een specifieke code voor neoplasieën : code
193 "Malignant neoplasm of thyroid gland" (Maligne neoplasie van de schildklier)
Als deze tumor gepaard gaat met hypothyreoïdie, wordt een code voor de hypothyreoïdie toegevoegd : 244.8 "Other specified acquired hypothyroidism" (Andere verworven gespecificeerde hypothyreoïdie)
Als bij deze neoplasie hyperthyreoïdie optreedt, dan wordt deze eveneens gecodeerd: 242.8x "
Thyrotoxicosis of other specified origin" (Hyperthyreoïdie met een andere gespecificeerde oorsprong)
o Cystadenoom van de schildklier : code 226 "Benign neoplasm of thyroid glands" (Benigne neoplasie van de schildklier)
o Bij een thyroïdstorm of thyroïdcrisis kunnen een aantal complicaties optreden, onder andere snelle voorkamerfibrillatie. Deze complicaties worden apart gecodeerd : b.v. 427.31 "Atrial fibrillation"
(Voorkamerfibrillatie)
o Hypothyreoïdie geïnduceerd door “overshooting” van een medicamenteuze behandeling van
hyperthyreoïdie wordt gecodeerd als 244.3 “Other iatrogenic hypothyroidism” (Overige iatrogene
vormen van hypothyreoïdie) + E932.8 “Antithyroid agents causing adverse effects in therapeutic
use” (Antithyreoide stoffen als oorzaak van ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik).
Maar ook de oorspronkelijke hyperthyreoïdie mag nog gecodeerd worden (cfr. Coderen van
"onder therapie genormaliseerde pathologieën" in de Conclusies van hoofdstuk F), bv. 242.80 +
E942.0 voor Cordarone hyperthyreoïdie.
Voorbeelden 3 6 :
• Een dame van 33 jaar wordt opgenomen voor de behandeling van een voorkamer fibrillatie op
basis van een hyperthyreoïdie door ziekte van Graves
HD : 427.31 "Atrial fibrillation" (Voorkamer fibrillatie)
ND : 242.00 "Toxic diffuse goiter, without mention of thyrotoxic crisis or storm" (Diffuse
toxische goiter zonder vermelding van thyroïdcrisis of thyroïdstorm)
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•

Een dame van 30 jaar wordt opgenomen met een thyroïdstorm op basis van multinodulaire
goiter. Bij opname stelt men ook een voorkamer fibrillatie vast.
HD : 242.21 "Toxic multinodular goiter, with mention of thyrotoxic crisis or storm" (Diffuse
toxische goiter met vermelding van thyroïdcrisis of thyroïdstorm)
ND : 427.31 "Atrial fibrillation" (Voorkamer fibrillatie)

1.2. Pancreas
Diabetes mellitus (suikerziekte) is een aandoening waarbij de pancreas onvoldoende insuline aanmaakt of waarbij de aangemaakte insuline onvoldoende werking heeft. Dit kan zowel primair als secundair zijn en tijdelijk (o.a. ten gevolge van medicatie of zwangerschap) dan wel onomkeerbaar.
Diabetes insipidus gaat ook gepaard met polydipsie en polyurie maar wordt veroorzaakt door een gedaalde secretie van ADH (antidiuretisch hormoon) of een verminderde gevoeligheid hieraan en is dus
geen synoniem van diabetes mellitus.
Bij hemochromatosis, dat ook ‘bronze diabetes’ genoemd wordt, wordt ijzer opgestapeld ter hoogte van
verschillende organen, onder andere de lever en de pancreas. Ter hoogte van de pancreas ontstaat
hierbij een endocriene pancreasinsufficiëntie met een gedaalde secretie van insuline. Het gaat hier dus
om een secundaire vorm van diabetes mellitus. (Cf. infra)

1.2.1. Primaire Diabetes Mellitus (categorie 250)
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee basistypes:
 Diabetes type 1 wordt meestal bij jongere personen vastgesteld. Het lichaam produceert geen insuline om glucose om te zetten in energie.
 Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm. Er wordt onvoldoende insuline geproduceerd of
er is een verminderde gevoeligheid van de cellen voor insuline. In dit laatste geval spreekt men
van "insulineresistentie"
Er bestaan enkele meer zeldzame vormen van primaire diabetes mellitus, onder andere :
- MODY (Maturity onset diabetes of the young)
Dit is een bijzondere vorm van type 2 diabetes die op relatief jonge leeftijd (25 jaar) ontstaat en
wordt overgedragen als een autosomaal dominant kenmerk. Deze ziekte komt voor bij ongeveer
1% van de type 2 diabetici. In bepaalde families is men erin geslaagd het verantwoordelijke gen
te identificeren. Met dieet alleen al kan de glycemie vaak onder controle worden gehouden.
De MODY's worden gecodeerd als type 2 diabetes.
- LADA (Latent Auto-immune Diabetes of the Adult)
Het betreft een traag evoluerende vorm van type 1 diabetes, die gewoonlijk boven de 35 jaar begint, waarbij auto-immuun antistoffen tegen de betacellen aanwezig zijn en waarbij mettertijd ook
insulinetherapie noodzakelijk is.
De LADA's worden gecodeerd als type 1 diabetes.
- MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness)
Dit is een zeldzame vorm van diabetes (< 1% van de diabetici) die begint rond de leeftijd van 25
à 30 jaar en die veroorzaakt wordt door een mutatie ter hoogte van het mitochondriaal DNA,
waardoor een functiestoornis ter hoogte van de betacellen optreedt, met een gedaalde productie
van insuline.
Meestal vertonen deze patiënten een type 2 diabetes maar met minder obesitas en snellere
evolutie naar insulinedependentie dan bij het klassieke type 2 diabetes. In ongeveer 15% van de
gevallen vertonen ze een type 1 diabetes.
Daarom wordt MIDD automatisch als type 2 diabetes mellitus gecodeerd, tenzij de behandelende
arts in het dossier vermeldt dat het om een type 1 diabetes gaat.
Naast diabetes kunnen nog andere afwijkingen voorkomen bij MIDD : doofheid, leverstoornissen,
hartspieraantasting.
Codering :
- 277.87 "Disorders of mitochondrial metabolism"
(Stoornissen in het mitochondriaal metabolisme)
- 250.x0 of 250.x2, tenzij de behandelende arts uitdrukkelijk vermeldt dat de patiënt een
type 1 diabetes heeft (dan 250.x1of 250.x3)
Andere manifestaties, onder andere de doofheid, worden gecodeerd naargelang ze zich
voor doen.
Code 250 "Diabetes mellitus" wordt gespecificeerd door middel van een vierde en vijfde cijfer.
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Vierde cijfer : complicaties
0 : niet gecompliceerd
1-3 : acute complicaties
4-7 : laattijdige of chronische complicaties
8 : andere (acute of chronische) complicatie
9 : ongespecificeerde complicatie
Vijfde cijfer : type diabetes en regeling
0 : diabetes type 2 (niet insulinedependente vorm, NIDDM, adult-onset-type) of niet bepaalde
type ; niet gespecificeerd als ontregeld
1 : diabetes type 1 (insulinedependente vorm, IDDM, juveniele vorm) ; niet gespecificeerd als ontregeld
2 : diabetes type 2 (niet insulinedependente vorm, NIDDM, adult-onset-type) of niet bepaalde
type ; ontregeld
3 : diabetes type 1 (insulinedependente vorm, IDDM, juveniele vorm) ; ontregeld
Belangrijk :
De codes van de acute diabetescomplicaties zijn mutueel exclusief en mogen dus niet samen gebruikt
worden.
De codes van de chronische diabetescomplicaties mogen wel worden gecombineerd en moeten per
code worden aangevuld (Code also) met een bijpassende code voor de manifestatie.
Opmerkingen :
 Het feit dat een patiënt met type 2 diabetes tijdelijk (bijvoorbeeld pre- en postoperatief) insulinetherapie toegediend krijgt wettigt niet het gebruik van "1" of "3" als 5de cijfer. Deze patiënt blijft
type 2 en moet dus als 5de cijfer een 0 (“type 2, not stated as uncontrolled” - niet gespecificeerd
als ontregeld) of een 2 (“type 2, uncontrolled” - ontregeld) toegewezen krijgen.
 Iemand met diabetes mellitus type 2 kan goede glycemiewaarden hebben mits een strikt dieet.
 Als een patiënt onder orale antidiabetica insulinedependent wordt, dan blijft deze patiënt verder
als type 2 diabetes gecatalogeerd.
 Het langdurig gebruik van insuline wordt met diagnose code V58.67 geregistreerd (Voor diabetes
type 1 is insulinegebruik vanzelfsprekend en is dit niet verplicht). Deze code wordt niet toegekend
voor het verblijf waarin de insulinetherapie wordt opgestart.
 Bij gebruik van een insulinepomp kan een technisch probleem met de pomp aanleiding geven tot
over- of onderdosering van insuline. Beide worden beschouwd als mechanische complicaties en
gecodeerd met 996.57 “Mechanical complication due to insulin pump” (Mechanische complicatie
van een insulinepomp). Als er hierdoor een overdosering is van insuline wordt 962.3 “Poisoning
by insulins and antidiabetic agents” (Intoxicatie met insuline en antidiabetica) toegevoegd als nevendiagnose.
1.2.1.1. DIABETES MELLITUS ONTREGELD
De term "uncontrolled" verwijst naar de volgende situaties :
o Een diabetespatiënt die wordt opgenomen voor aanpassingen van de therapie omdat de behandelende arts vaststelt dat ondanks ambulante aanpassingen de patiënt recidiverende afwijkende glycemiewaarden (hyper- en/of hypoglycemie) heeft en een HbA1c hoger dan 7,5% of 58
mmol/mol (millimole per mole, nieuwe eenheid vanaf 1/06/2011 – VDV-Vlaamse diabetes
vereniging /ABD-Association belge du diabète 2011).
o Een patiënt die opgenomen wordt omwille van recidiverende hypoglycemieën
o De diabetespatiënt met snelle en sterk uitgesproken glycemieschommelingen, die moeilijk therapeutisch te regelen zijn, ook "brittle diabetes" of "slecht instelbare diabetes" genoemd
“Uncontrolled” doet geen uitspraak over de behandeling, maar wel over de toestand van de diabetes. Het
al dan ontregeld zijn van de diabetes moet steeds door de behandelende arts vastgesteld zijn en in het
patiëntendossier vermeld worden, ook voor een “de novo” of nieuw vastgestelde diabetes. Volgende
termen wijzen hierop: "niet goed geregeld", "niet stabiel", "niet onder controle","slecht geregeld", "ontregeld", "instabiel", "brittle", "slecht instelbare diabetes". Het louter aanwezig zijn van enkele afwijkende
glycemiewaarden of een afwijkende HbA1c in de laboresultaten is onvoldoende om het cijfer "2" of "3" als
5de cijfer toe te kennen.
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De enige uitzondering hierop zijn opnames met de acute complicaties van ketoacidose (met of zonder
coma) en hyperosmolaliteit die voor de clinicus per definitie ontregeld zijn en dus bij verstek als dusdanig
moeten worden gecodeerd. Het feit of de patiënt al dan niet onder behandeling staat speelt hierbij geen
rol.
Opgelet : de term "uncontrolled" mag niet verward worden met "niet gecontroleerd" in de zin van "niet
opgevolgd" of “nog niet behandeld (de novo)”.
1.2.1.2. DIABETES MELLITUS MET COMPLICATIES
Vaak vertoont een patiënt met diabetes mellitus meerdere complicaties. Men mag de codes van acute en
laattijdige complicaties combineren.
Vierde cijfer :
Acute complicaties
1 : met ketoacidose
2 : met hyperosmolariteit (evt. met coma)
3 : met coma
Laattijdige complicaties
4 : renale aandoening
5 : oftalmologische aandoening
6 : neurologische aandoening
7 : circulatoire aandoening
8 : andere specifieke manifestaties
Belangrijk :
Evaluatie, oppuntstelling en aanpassing van de medicatie bij een gekende diabetespatiënt met
complicaties :
Als een patiënt met gekende of tijdens opname ontdekte chronische verwikkelingen enkel wordt opgenomen voor een oppuntstelling of regeling van de medicatie dan wordt de code 250.9x als hoofddiagnose gebruikt. De complicatiecodes (250.1x tot 250.8x) voor alle gekende en/of ontdekte verwikkelingen worden als nevendiagnose geregistreerd. Deze regel wijkt af van de codeerrichtlijnen
van ICD-9-CM om een betere groepering van diabetes mellitus te bekomen (één enkele DRG).
Deze regel geldt evenwel niet voor zwangeren (zie verder).
Nota: voor diabeteseducatie kan de diagnosecode V65.4 “Other counseling, NEC” (Andere advisering,
niet elders geclassificeerd) als hoofddiagnose worden gebruikt samen met de procedurecode 94.49
“Counseling” (Advisering) als patiënt enkel hiervoor wordt opgenomen (dus zonder vermelding van diabetesoppuntstelling).
1.2.1.3. ACUTE DIABETESCOMPLICATIES
… worden gecodeerd met één code.
1.2.1.3.1. Ketoacidose als complicatie bij diabetes (250.1x) wordt gekenmerkt door het optreden van glucosurie, ketonurie, hyperglycemie, ketonemie, acidose en laag serumbicarbonaat en komt bijna
alleen voor bij ernstig ontregelde type 1 diabetes. Daarom mag bij verstek worden aangenomen
dat het gaat om een ontregelde type 1 diabetes tenzij de behandelende arts duidelijk vermeldt
dat het toch gaat om een type 2.
1.2.1.3.2. Hyperosmolariteit als complicatie bij diabetes (250.2x) is een toestand gekenmerkt door hyperosmolariteit en dehydratie zonder significante ketosis. Deze situatie treedt frequenter op bij
ernstig ontregelde diabetes type 2 en wordt dan ook bij verstek zo gecodeerd. Hyperosmolariteit kan gepaard gaan met coma. Deze coma zit vervat in de code 250.2x en wordt derhalve
niet bijkomend gecodeerd.
1.2.1.3.3. Coma (250.3x) is de belangrijkste acute complicatie. Dit kan ontstaan uit een toestand van
ketoacidose en mag in dat geval ook bij verstek gecodeerd worden als type 1, ontregeld. Deze
code is echter ook van toepassing voor hypoglycemisch coma en insulinecoma. In dat geval
mag niet automatisch een type en ontregeling worden verondersteld.
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1.2.1.3.4. Hypoglycemie zonder coma (250.8x) is ook een acute complicatie, maar heeft geen specifieke
code. Deze kan het gevolg zijn van een overgedoseerde anti diabetische therapie (zowel orale
antidiabetica als insuline), een overdreven of ongeplande fysieke activiteit of onvoldoende
voedselinname (b.v. omwille van nausea en/of overgeven). Zoals voor het hypoglycemisch
coma betekent dit niet dat de diabetes noodzakelijkerwijze ontregeld is.
N.B.: Hyperglycemie in kader van diabetes kan niet gecodeerd worden als complicatie maar kan enkel
worden meegegeven als ontregeling op voorwaarde dat dit als dusdanig in het dossier wordt
gedocumenteerd.
Voorbeelden 3 7 :
• Een patiënt met diabetes mellitus type 2 doet een hyperosmolair coma.
HD : 250.22 "Diabetes with hyperosmolarity, type 2 or unspecified type, uncontrolled" (Diabetes met hyperosmolariteit, type 2 of niet gespecificeerd type, ontregeld)
• Een jongen van 14 jaar wordt opgenomen via spoedopname met een ketoacidotisch coma.
HD : 250.33 "Diabetes with other coma, type 1 [juvenile type], uncontrolled" (Diabetes met
andere coma, type 1 [juveniel type], ontregeld)
• Een jongen van 14 jaar, met gekende diabetes type 1, wordt bij het oversteken van de weg
aangereden door een auto. Hij heeft een schedelbasisfractuur, met intracraniële bloeding en
coma.
HD : 801.36 "Fracture of base of skull, closed, with other and unspecified intracranial
hemorrhage, with loss of consciousness of unspecified duration"
(Schedelbasisfractuur, gesloten, met andere en niet gespecificeerde intracraniële hemorrhagie, met bewustzijnsverlies van niet gespecificeerde duur)
ND : 250.01 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 1, not stated as
uncontrolled" (Diabetes mellitus zonder vermelding van complicatie, type 1, niet gespecificeerd als ontregeld)
E 814.7 : Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian, pedestrian" (Ongeval motorvoertuig met voetganger, voetganger)
E 849.5 : "Place of occurrence, street and highway" (Plaats van het gebeuren : straat en
autoweg)
• Een jongen van 14 jaar met gekende diabetes mellitus type 1 valt op school van de trap en doet
een coma. De glycemiewaarden zijn binnen de normale grenzen.
HD : 780.01 "Coma" (Coma)
ND : 250.01 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 1, not stated as uncontrolled" (Diabetes mellitus zonder vermelding van complicatie, type 1, niet gespecificeerd als
ontregeld)
E 880.9 "Fall on or from stairs or steps, other stairs or steps" (Val op of van trappen of
stoepen, andere trappen of stoepen)
E 849.6 "Place of occurrence, public building" (Plaats van het gebeuren, publiek gebouw)
• Een jongen van 14 jaar met type 1 diabetes, onder insulinetherapie, doet een hypoglycemisch
coma tijdens de deelname aan een sportwedstrijd.
HD : 250.31 "Diabetes with other coma, type 1 [juvenile type], not stated as uncontrolled"
(Diabetes mellitus met ander coma, type 1 [juveniel type], niet gespecificeerd als ontregeld)
• Een jonge vrouw zonder gekende diabetes mellitus, wordt opgenomen met een hypoglycemisch
coma. Na onderzoek blijkt ze een maligne insulinoom ter hoogte van de pancreas te hebben.
HD : 157.4 "Malignant neoplasm of pancreas, islets of Langerhans" (Maligne neoplasma
van de pancreas, eilandjes van Langerhans)
ND : 251.0 "Hypoglycemic coma" (Hypoglycemisch coma)
• In het bejaardentehuis wordt tijdens de weekendshift per vergissing insuline toegediend aan een
bejaarde die geen diabetes mellitus heeft. Deze man doet hierop een hypoglycemisch coma en
wordt opgenomen.
HD : 962.3 "Poisoning by hormones and synthetic substitutes, Insulines and anti-diabetic
agents" (Vergiftiging door andere medicatie, hormonen en synthetische stoffen)
ND : 251.0 "Hypoglycemic coma" (Hypoglycemisch coma)
E 858.0 "Accidental poisoning by other drugs, hormones and synthetic substitutes" (Accidentele vergiftiging door andere medicatie, hormonen en synthetische stoffen, insulines en
antidiabetica).
E849.7 "Injury or poisoning occuring at/in residential institution"
(Letsel of intoxicatie optredend in residentiële instelling)
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1.2.1.4. CHRONISCHE DIABETESCOMPLICATIES
De laattijdige of chronische complicaties kunnen vroeg of laat optreden en komen zowel bij insulinedependente als bij niet insuline-dependente patiënten voor. Een chronische complicatie wordt met een
dubbele code geregistreerd : een diabetescode en een code voor de manifestatie.
Wanneer een acute complicatie optreedt bij een diabetespatiënt met chronische complicaties, worden
beiden gecodeerd : de acute complicatie met een enkelvoudige code, de chronische complicatie met
twee codes.
Voorbeeld 3 8 :
Een man van 65 jaar met type 2 diabetes en chronische diabetische perifere neuropathie, wordt opgenomen omwille van een hyperosmolair coma.
HD : 250.22 "Diabetes with hyperosmolarity, type 2 or unspecified, uncontrolled"
(Diabetes met hyperosmolariteit, type 2 of niet gespecificeerd, ontregeld)
ND : 250.62 "Diabetes with neurological manifestations, type 2 or unspecified type,
uncontrolled" (Diabetes met neurologische complicaties, type 2 of niet gespecificeerd,
ontregeld)
ND : 357.2 "Polyneuropathy in diabetes" (Polyneuropathie bij diabetes)
Belangrijk :
Voor chronische complicaties moet “diabetisch” uitdrukkelijk vermeld zijn met uitzondering van :
- huidulcus ter hoogte van de voet (“Diabetische voet”) maar niet op de hiel (vermits dat
meestal een decubitusulcus is)
- impotentie
- osteomyelitis.
Deze regel wijkt af van de codeerrichtlijnen van ICD-9-CM om een betere groepering van diabetes
mellitus te bekomen (één enkele DRG).
1.2.1.4.1. Renale aandoeningen (250.4x)
Patiënten met diabetes zijn voorbeschikt om renale complicaties te ontwikkelen. Nefritis is een inflammatie van de nier met een traag ziekteverloop. Nefrosis is een gevorderde fase, gekenmerkt door massief oedeem en proteïnurie. Bij lang bestaande nefropathie kan er tevens sprake zijn van chronisch
nierlijden. Diabetes is immers één van de frequentste oorzaken van chronisch nierfalen.
Voor de codering van diabetes met een renale verwikkeling combineert men 250.4x " Diabetes with renal
manifestations" (Diabetes met nierafwijkingen) naargelang de aanwezige nierafwijking met :
583.81 "Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, in diseases classified elsewhere" (Nefritis en nefropathie, niet gespecificeerd als acuut of chronisch, bij elders geclassificeerde ziekten) voor nefropathie
582.81 "Chronic glomerulonephritis in diseases classified elsewhere" (Chronische glomerulonefritis bij elders geclassificeerde ziekten) voor chronische glomerulonefritis
581.81 "Nephrotic syndrome in diseases classified elsewhere" (Nefrotisch syndroom bij elders
geclassificeerde ziekten) voor nefrose of nefrotisch syndroom
585.x "Chronic kidney disease (CKD)" (Chronisch nierlijden) voor de verschillende stadia van
chronisch nierlijden (zie hoofdstuk 10 Aandoeningen van het urogenitaal systeem)
In geval van diabetische nefropathie die geëvolueerd is tot chronisch nierlijden is het niet noodzakelijk om
een 583.81 toe te voegen gezien deze geen bijkomende informatie geeft (de diabetische oorzaak zit
vervat in de 250.4x code).
Codes 581.81 of 582.81 mogen wel worden toegevoegd als deze worden gespecificeerd. Het gaat echter
om tussenstadia waarvan de codering niet verplicht is.
Wanneer in het medisch dossier van een diabetespatiënt enkel (micro)albuminurie en/of proteïnurie te
wijten aan de diabetes vermeld wordt, zonder dat aangegeven wordt over welk type nierafwijking het
precies gaat, dan gebruikt men code 250.4x "Diabetes with renal manifestations" (Diabetes met nierafwijkingen), samen met code 791.0 "Proteinuria" (Proteïnurie).
Bij eenzelfde patiënt komen diabetes, hypertensie en nierafwijkingen vaak samen voor.
De codering hiervan wordt gecompliceerd door het bestaan van de combinatiecodes voor hypertensie
met nierpathologie.
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Hierbij geldt :
 Wanneer in het medisch dossier melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van chronisch
nierlijden en hypertensie, dan wordt automatisch aangenomen dat het nierlijden (deels of volledig) veroorzaakt wordt door de hypertensie en wordt voor het coderen van de hypertensie een
combinatiecode gebruikt en voor de precisering van het nierlijden een code uit de categorie 585.
 Wanneer de behandelende arts daarentegen uitdrukkelijk vermeldt dat hypertensie niet de oorzaak is van de nierpathologie (maar b.v. wel het gevolg), dan worden de combinatiecodes voor
hypertensie met nierlijden (403.xx en 404.xx) niet gebruikt.
Patiënt met diabetes en hypertensie die
chronische nierlijden (insufficiëntie) vertoont.

Patiënt met diabetes en hypertensie die
chronisch nierlijden (insufficiëntie) vertoont.
De arts erkent de dubbele oorzaak voor het
nierlijden.
Diabetespatiënt die lijdt aan diabetische nefropathie die gecompliceerd wordt door chronisch nierlijden (insufficiëntie).
Hij heeft ook hypertensie.
Diabetespatiënt die lijdt aan diabetische nefropathie die gecompliceerd wordt door chronisch
nierlijden (insufficiëntie).
Hij vertoont ook hypertensie maar er wordt
uitdrukkelijk vermeld dat die geen weerslag
heeft op de nierfunctie.
Diabetespatiënt die lijdt aan diabetische nefropathie
die gecompliceerd wordt door chronisch nierlijden
(insufficiëntie).
Er is ook sprake van secundaire arteriële
hypertensie.
Diabetespatiënt die lijdt aan diabetische nefropathie
die gecompliceerd wordt door chronisch nierlijden
(insufficiëntie).
Hij heeft hypertensie en een linker hartdecompensatie.
Diabetespatiënt die lijdt aan diabetische nefropathie
die gecompliceerd wordt door chronisch nierlijden
(insufficiëntie).
Hij
heeft
hypertensie
die
gecompliceerd wordt door linker hartdecompensatie.
Diabetespatiënt met diabetische proteïnurie.

250.0x “Diabetes without mention of complication”
403.1x "Hypertensive chronic kidney disease
with chronic kidney disease"
585.x "Chronic kidney disease (CKD)"
250.4x “Diabetes with renal manifestation”
403.1x "Hypertensive chronic kidney disease
with chronic kidney disease"
585.x "Chronic kidney disease (CKD)"
250.4x “Diabetes with renal manifestation”
403.1x "Hypertensive chronic kidney disease
with chronic kidney disease"
585.x "Chronic kidney disease (CKD)"
250.4x “Diabetes with renal manifestation”
585.x "Chronic kidney disease (CKD)"
401.1 “Essential hypertension, benign”

250.4x “Diabetes with renal manifestation”
585.x "Chronic kidney disease (CKD)"
405.19 “Secondary hypertension, benign”

250.4x “Diabetes with renal manifestation”
403.1x ‘’Hypertensive chronic kidney disease
with chronic kidney disease’’
585.x "Chronic kidney disease (CKD)"
428.1 ‘’Left heart failure’’
250.4x “Diabetes with renal manifestation”
404.11/3 "Hypertensive heart and chronic kidney
disease with heart failure"
585.x "Chronic kidney disease (CKD)"
428.1 "Left heart failure"
250.4x “Diabetes with renal manifestation”
791.0 "Proteinuria"

1.2.1.4.2. Oftalmologische aandoeningen (250.5x)
Retinopathie is een veel voorkomende complicatie van diabetes. Iedere aandoening van de retina door
diabetes wordt gecodeerd met 250.5x en een bijkomende code om de aandoening van de retina te specificeren. Ook uitgedoofde of vroeger behandelde retinopathie kan worden gecodeerd met 250.5x en
manifestatiecode 362.01 “Background diabetic retinopathy” voor zover relevant.
Vanaf 2009 is de onderverdeling van de diabetische retinopathie (subcategorie 362.0) verder verfijnd en
bestaat de mogelijkheid om diabetisch maculair oedeem als bijkomende diagnose te coderen met de
code 362.07 “Diabetic macular edema”. In afwezigheid van specificatie moet 362.03 worden gecodeerd
(in tegenstelling met de index die 362.01 voorstelt wat wij echter voorbehouden voor uitgedoofde of
vroeger behandelde retinopathie).
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Seniel cataract komt frequenter voor bij diabetespatiënten maar men moet een onderscheid maken met
cataract door diabetes. Cataract door diabetes komt relatief minder frequent voor. Op het vlak van codering dient men hiermee rekening te houden :
 Diabetes met diabetisch cataract :
HD : 250.50" Diabetes with ophtalmic manifestations" (Diabetes met oftalmologische manifestaties)
ND : 366.41 " Diabetic cataract" (Diabetisch cataract)


Diabetes met seniel cataract, matuur :
HD : 250.00 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 2 or unspecified type, not
stated as uncontrolled" (Diabetes mellitus, zonder vermelding van complicatie, type 2 of niet gespecificeerde type, niet gespecificeerd als ontregeld)
ND : 366.17 "Senile cataract, total or mature cataract" (Seniel cataract, totaal of matuur cataract)
De keuze van hoofddiagnose hangt hier echter af van de reden van opname. In geval van opname
voor een oogheelkundige ingreep voor de cataract zal de 366-code hoofddiagnose zijn voor zover
het geen manifestatiecode van diabetes is. In dat geval, wordt diabetes eerst gecodeerd.

1.2.1.4.3. Neurologische aandoeningen (250.6x)
Perifere en autonome neuropathie behoren tot de chronische neurologische complicaties van diabetes
mellitus.
De codering gebeurt als volgt:
Diabetes mellitus met perifere neu- 250.6x "Diabetes with neurological manifestations"
ropathie
(Diabetes met neurologische afwijkingen).
357.2 "Polyneuropathy in diabetes"
(Polyneuropathie bij diabetes)
Diabetes mellitus met autonome 250.6x "Diabetes with neurological manifestations"
neuropathie
(Diabetes met neurologische afwijkingen)
337.1 "Peripheral autonomic neuropathy in disorders classified elsewhere" (Perifere neuropathie van het
autonome zenuwstelsel)
Verwikkelde diabetes met autonome neuropathie mag enkel gecodeerd worden mits deze diagnose door
de behandelende arts wordt gesteld.
Wanneer de neurologische complicatie wordt gespecificeerd, moet alleen de meer specifieke manifestatie worden gecodeerd.
Voorbeeld 3 9 :
• Gastroparese als verwikkeling van diabetes :
HD : 250.6x: "Diabetes with neurological manifestations" (Diabetes met
neurologische manifestaties)
ND: 536.3 : "Gastroparesis" (Gastroparese)
•

Charcot artropatie (neuropathisch) als verwikkeling bij diabetes :
HD : 250.6x "Diabetes with neurological manifestations" (Diabetes met
neurologische afwijkingen)
ND : 713.5: "Arthropathy associated with neurological disorders" (Arthropathie
geassocieerd met neurologische aandoeningen)

1.2.1.4.4. Circulatoire aandoeningen (250.7x)
Perifere vaataandoeningen behoren tot de meest frequente complicaties van diabetes mellitus. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen micro-angiopathie die typisch is voor diabetes en macro-angiopathie (=
atherosclerose) die niet typisch is maar wel duidelijk vroeger optreedt en uitgebreider is dan bij niet diabetespatiënten. Geen van beide aandoeningen worden echter automatisch gecodeerd als vasculaire
complicaties van de diabetes (code 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders" (Diabetes met
perifere circulatoire stoornissen), maar alleen als het causaal verband tussen deze vasculaire aandoeningen en de diabetes uitdrukkelijk door de behandelende arts gedocumenteerd wordt in het patiëntendossier.
Atherosclerose kan ook centraal voorkomen (met name ter hoogte van de coronairen, aorta en carotiden
al dan niet verwikkeld met cardiomyopathie, aneurysma of CVA). Als hierbij door de behandelend arts
een duidelijk verband wordt gelegd met de diabetes wordt ook de code 250.7x "Diabetes with peripheral
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circulatory disorders" (Diabetes met perifere circulatoire stoornissen) gebruikt. De “perifere” connotatie
wordt hier dus gezien als een niet-essentiële modificator.
Voorbeelden 3 10 :
• Diabetische microangiopathie ter hoogte van de onderste ledematen :
HD : 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders"
(Diabetes met perifere circulatoire stoornissen)
ND : 443.81 “Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere"
(Perifere angiopathie bij elders geclassificeerde aandoeningen)
• Type 2 diabetes verwikkeld met diffuse atheromatose :
HD : 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders"
(Diabetes met perifere circulatoire stoornissen)
ND : 440.9 “Generalized and unspecified atherosclerosis"
(Gegeneraliseerde en ongespecificeerde atheromatose)
• Claudicatio te wijten aan diabetische angiopathie van de arteria femoralis :
HD : 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders"
(Diabetes met perifere circulatoire stoornissen)
ND : 440.21 “Atherosclerosis of the extremities with intermittent claudication"
(Atherosclerose van de extremiteiten met claudicatio intermittens)
• Bilaterale carotisstenose als verwikkeling van diabetes met vroeger doorgemaakt CVA:
HD : 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders"
(Diabetes met perifere circulatoire stoornissen)
ND : 433.10 “Occlusion and stenosis of carotid artery without mention of cerebral infarction"
(Occlusie en stenose van de arteria carotis zonder vermelding van infarct)
ND : 433.30 “Multiple and bilateral occlusion and stenosis of precerebral arteries without
mention of cerebral infarction” (Multiple en bilaterale occlusie en stenose van precerebrale
arteries zonder vermelding van infarct)
V12.54 Personal history of Transient ischemic attack (TIA) or cerebral infarction without
residual deficits (Persoonlijke voorgeschiedenis van TIA of CVA zonder sequelen)
1.2.1.4.5. Andere (multifactoriële) manifestaties (250.8x)
 Wanneer een diabetespatiënt opgenomen wordt met een voetulcus, dan wordt steeds automatisch
aangenomen dat de diabetes de oorzaak is van dit ulcus en gebruikt men steeds de code 250.8x "Diabetes with other specified manifestations" (Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties) samen
met de code voor het ulcus 707.1x "Ulcer of lower limbs, except decubitus" (Ulcus van onderste lidmaat,
behalve decubitus), ongeacht of het ulcus al dan niet toegeschreven wordt aan diabetische neuropathie
en/of diabetische vasculopathie. We mogen er immers van uitgaan dat een voetulcus sowieso door de
verschillende manifestaties van diabetes wordt beïnvloed.
Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:
1. indien de behandelende arts expliciet in het dossier een andere oorzaak dan diabetes en/of
atherosclerose voor het ulcus vermeldt,
of
2. indien het om een ulcus van de hiel gaat, vermits dit meestal decubitusulcera zijn
Voorbeelden 3 11a :
• Een patiënt met gekende diabetes type 2 wordt opgenomen voor behandeling van een ulcus ter
hoogte van de linker buitenenkel. Het ulcus wordt geweten aan veneuze hypertensie.
HD : 459.31 ”Chronic venous hypertension with ulcer” (Chronische veneuze hypertensie
met ulcus)
ND : 250.00 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 2 or unspecified, not
stated as uncontrolled" (Diabetes mellitus, zonder vermelden van complicatie, type 2 of niet gespecificeerd, niet gespecificeerd als ontregeld)
• Een bedlegerige diabetespatiënt wordt opgenomen vanuit een rusthuis met oppervlakkige ulcera
ter hoogte van beide hielen voor plastische operatie en mobilisatie. De diabetes blijkt bovendien
ontregeld te zijn en wordt tijdens opname aangepast.
HD : 707.07 “Pressure ulcer, heel” (Druk ulcus, hiel)
ND : 707.22 “Pressure ulcer stage II“ (Druk ulcus, stadium II)
ND : 250.02 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 2 or unspecified,
uncontrolled" (Diabetes mellitus, zonder vermelden van complicatie, type 2 of niet
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gespecificeerd, ontregeld)
ND : V49.84 “Bed confinement status“ (Bedlegerigheidsstatus)
Procedure : 93.39 “Other physical therapy“ (Andere fysiotherapie)
Wanneer bij een diabetespatiënt met een voetulcus eveneens diabetische neuropathie en/of diabetische angiopathie vastgesteld worden, dan worden de codes voor de neuropathie (250.6x "Diabetes with
neurological manifestations" - Diabetes met neurologische afwijkingen + 357.2 "Polyneuropathy in diabetes" - Polyneuropathie bij diabetes) en/of voor de vasculopathie (250.7x "Diabetes with peripheral
circulatory disorders" - Diabetes met perifere circulatoire aandoeningen + 443. 81 "Peripheral angiopathy
in diseases classified elsewhere" - Perifere angiopathie bij elders geclassificeerde aandoeningen) als
nevendiagnosen toegevoegd.
Voorbeelden 3 11 b :
• Een diabetespatiënt heeft een voetulcus met gangreen, waarbij de behandelende arts in het dossier aangeeft dat het veroorzaakt wordt door diabetische neuropathie en door perifeer vasculair
lijden ten gevolge van diabetes
HD : 250.8x "Diabetes with other specified manifestations" (Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties)
ND : 707.1x: "Ulcer of lower limbs, except decubitus" (Ulcus van de onderste extremiteiten,
behalve decubitus)
ND : 785.4: " Gangrene" (Gangreen)
ND : 250.6x: "Diabetes with neurological manifestations" (Diabetes met neurologische manifestaties)
ND : 357.2: "Polyneuropathy in diabetes" (Polyneuropathie bij diabetes)
ND : 250.7x: "Diabetes with peripheral circulatory disorders" (Diabetes met afwijkingen van
de perifere circulatie)
ND : 443.81: "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere" (Perifere angiopathie
bij elders geclassificeerde aandoeningen)
•

Een diabetespatiënt heeft een voetulcus met gangreen. Nergens in het dossier wordt aangegeven of er ook diabetische neuropathie of diabetisch perifeer vasculair lijden aanwezig is.
HD : 250.8x: "Diabetes with other specified manifestations" (Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties)
ND : 707.1x: "Ulcer of lower limbs, except decubitus" (Ulcus van de onderste extremiteiten,
behalve decubitus)
ND : 785.4: "Gangrene" (Gangreen)

•

Een diabetespatiënt heeft een voetulcus met gangreen. In het dossier wordt aangegeven dat er
ook diabetische neuropathie en diabetisch perifeer vasculair lijden aanwezig zijn. Er wordt evenwel nergens een oorzakelijk verband gelegd tussen de neuropathie of de angiopathie en het ulcus.
HD : 250.8x: "Diabetes with other specified manifestations" (Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties)
ND : 707.1x: "Ulcer of lower limbs, except decubitus" (Ulcus van de onderste extremiteiten,
behalve decubitus)
ND : 785.4: "Gangrene" (Gangreen)
ND : 250.6x: "Diabetes with neurological manifestations" (Diabetes met neurologische manifestaties)
ND : 357.2: "Polyneuropathy in diabetes" (Polyneuropathie bij diabetes)
ND : 250.7x: "Diabetes with peripheral circulatory disorders" (Diabetes met afwijkingen van
de perifere circulatie)
ND : 443.81: "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere" (Perifere angiopathie
bij elders geclassificeerde aandoeningen)
Aangezien de diabetische neuropathie en de diabetische angiopathie een invloed hebben op de
klinische evaluatie en de zorg tijdens de ziekenhuisopname, worden ze ook gecodeerd als
nevendiagnosen.
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•

Een patiënt met voetulcus ten gevolge van diabetisch perifeer vasculair lijden en diabetische
neuropathie wordt opgenomen voor een vasculaire ingreep ter hoogte van de onderste ledematen.
HD : 250.8x: "Diabetes with other specified manifestations"
(Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties)
ND : 707.1x: "Ulcer of lower limbs, except decubitus"
(Ulcus van de onderste extremiteiten, behalve decubitus )
ND : 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders"
(Diabetes met afwijkingen van de perifere circulatie)
ND : 443.81 "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere"
(Perifere angiopathie bij elders geclassificeerde aandoeningen)
ND : 250.6x: "Diabetes with neurological manifestations"
(Diabetes met neurologische manifestaties)
ND : 357.2: "Polyneuropathy in diabetes"
(Polyneuropathie bij diabetes)
+ codes voor de vasculaire ingreep bij de procedures
Hier gebruikt men eveneens de code 250.8x als hoofddiagnose, omdat het diabetisch voetulcus
de reden van opname en therapie is, ook al wordt tijdens deze opname de vasculaire oorzaak
specifiek behandeld.

 Wanneer een diabetespatiënt opgenomen wordt met een organische impotentie, dan wordt steeds
automatisch aangenomen dat de diabetes de oorzaak is van deze impotentie, en gebruikt men ook
steeds de code 250.8x "Diabetes with other specified manifestations" (Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties) samen met de code voor de impotentie 607.84 "Impotence of organic origin" (Impotentie van organische oorsprong), ongeacht of de impotentie al dan niet toegeschreven wordt aan
diabetische neuropathie en/of diabetische vasculopatie. Ook hier wordt een multifactoriële etiologie standaard verondersteld.
Wanneer diabetische neuropathie en/of vasculopathie aanwezig zijn, dan kunnen hun respectievelijke
codes toegevoegd worden als nevendiagnoses.
Codering :
 250.8x : "Diabetes with other specified manifestations"
(Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties)
607.84 : "Impotence of organic origin"
(Impotentie van organische oorsprong)
250.6x : "Diabetes with neurological manifestations"
(Diabetes met neurologische manifestaties)
357.2 : "Polyneuropathy in diabetes"
(Polyneuropathie bij diabetes)
250.7x : "Diabetes with peripheral circulatory disorders"
(Diabetes met afwijkingen van de perifere circulatie)
443.81 : "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere"
(Perifere angiopathie bij elders geclassificeerde aandoeningen)]
 Tenslotte wordt ook osteomyelitis bij een diabetespatiënt automatisch aanzien als een (multifactoriële) complicatie van diabetes en gecodeerd met 250.8x "Diabetes with other specified manifestations"
(Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties), tenzij de behandelende arts expliciet in het dossier
vermeldt dat er geen verband is met de diabetes of een andere oorzaak voor de osteomyelitis vooropstelt. Volgende codes worden toegevoegd : code 731.8 "Other bone involvement in diseases classified
elsewhere" (Andere botaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten) + de toepasselijke code uit de
subcategorieën 730.0x tot 730.2x "Osteomyelitis, periostitis, and other infections involving bone" (Osteomyelitis, periostitis en andere infecties van het bot) en eventueel een code voor de kiem.

1.2.2. Secundaire diabetes mellitus (categorie 249)
Secundaire diabetes kan het gevolg zijn van een onderliggende aandoening, van het gebruik van bepaalde medicatie of ze kan optreden na een heelkundige ingreep op de pancreas. Code 250.xx mag niet
gebruikt worden. Men gebruikt hiervoor een code uit categorie 249 “Secondary diabetes mellitus” (Secundaire diabetes) zo nodig aangevuld met een E-code om de oorsprong aan te geven. Zoals bij primaire
diabetes dient het vierde cijfer voor complicaties (zelfde indeling als bij primaire diabetes) en het vijfde
om ontregeld (1) of niet-ontregeld / niet gespecificeerd (0) weer te geven.
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De keuze van de hoofddiagnose is afhankelijk van de reden van opname. Als de patiënt wordt opgenomen voor oppuntstelling of behandeling van de diabetes moet dezelfde regels gevolgd worden als voor
primaire diabetes mellitus. Als de patiënt wordt opgenomen voor oppuntstelling of behandeling van de
onderliggende oorzaak, moet deze de hoofddiagnose zijn.
Er moet wel duidelijk gespecificeerd staan dat het gaat om diabetes (mellitus) en niet om een tijdelijke
hypoinsulinemie of hyperglycemie. Hiervoor zijn respectievelijk codes van de categorie 251 “Other disorders of pancreatic internal secretion” (Andere stoornissen van de interne pancreas secretie) (zie verder)
en 790.29 “Abnormal glucose” (Afwijkende glycemie) aangewezen.
Dit fenomeen doet zich met name voor bij elke pancreatectomie en het is dan ook onmogelijk om de
diagnose van secundaire diabetes met zekerheid te stellen in de onmiddellijke postoperatieve periode.
Als codeerrichtlijn geldt dan ook dat tijdens de opname van de pancreatectomie altijd gebruik wordt gemaakt van de code 251.3. Pas bij een volgende opname kan de categorie 249 worden gecodeerd zo er
dan nog sprake is van (secundaire) diabetes.
Voorbeelden 3 13 :
• Een patiënt gebruikt chronisch corticoïden. Hij ontwikkelt diabetes mellitus.
HD : 249.00 “Secondary diabetes mellitus without mention of complication”
(Secundaire diabetes mellitus zonder vermelding van complicaties)
ND : E-code E932.0 "Adverse effects in therapeutic use of adrenal cortical steroids" (Bijnierschors steroïden als oorzaak van ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik)
•

Een patiënt van 53 jaar ondergaat een partiële pancreatectomie omwille van een benigne pancreascyste. Postoperatief ontwikkelt hij een hyperglycemie waarbij de behandelend arts gewag
maakt van mogelijke secundaire diabetes mellitus.
HD : 577.2 "Cyst and pseudocyst of pancreas" (Cyste en pseudocyste van de pancreas)
ND : 251.3 "Postsurgical hypoinsulinemie" (Postchirurgische hypoinsulinemie)
P : 52.59 "Other partial pancreatectomy" (Andere partiële pancreatectomie)

•

Dezelfde patiënt wordt een week later opgenomen omwille van nausea en braken die geweten
wordt aan de anesthesie. Er is nog steeds sprake van secundaire diabetes mellitus.
HD : 787.01 "Nausea with vomiting" (Nausea en braken)
ND : E938.4 "Other & unspecified general anesthetic causing adverse effects in therapeutic
use" (Algemeen anestheticum met nevenwerking bij therapeutisch gebruik)
ND : 249.00 “Secondary diabetes mellitus without mention of complication”
(Secundaire diabetes mellitus zonder vermelding van complicaties)

•

Een patiënt heeft hemochromatose. Hij ontwikkelt hierop een secundaire diabetes mellitus.
HD : 275.03 "Other hemochromatosis" (Andere hemochromatose)
ND : 249.00 “Secondary diabetes mellitus without mention of complication”
(Secundaire diabetes mellitus zonder vermelding van complicaties)
De zelfde codering geldt voor een secundaire diabetes bij mucoviscidose.

•

Een man van 33 jaar wordt opgenomen met acute pancreatitis. Hij ontwikkelt hierbij diabetes
mellitus met nefropathie.
HD : 577.0 "Acute pancreatitis" (Acute pancreatitis)
ND : 249.40 “Secondary diabetes mellitus with renal manifestations”
(Secundaire diabetes mellitus met nierafwijkingen)
ND : 583.xx "Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic"
(Nefritis en nefropathie, niet gespecificeerd als acuut of chronisch).

•

Een patiënt wordt opgenomen voor een exacerbatie van COPD. Hiervoor krijgt hij corticoïden
toegediend. Secundair aan deze corticoïdeninname ontwikkelt hij een diabetes mellitus. Patiënt
wordt ontslagen.
HD : 491.21 "Obstructive chronic bronchitis, with (acute) exacerbation"
(Chronische obstructieve bronchitis met (acute) exacerbatie)
ND : 249.00 “Secondary diabetes mellitus without mention of complication”
(Secundaire diabetes mellitus zonder vermelding van complicaties)
E-code: E 932.0 "Adverse effects in therapeutic use of adrenal cortical steroids" (Bijnierschors steroïden als oorzaak van ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik)
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De cortisone wordt thuis volledig afgebouwd en gestopt. Drie maand na stoppen van de
cortisone
wordt de patiënt opgenomen voor oppuntstelling van een slecht geregelde
diabetes
mellitus,
verwikkeld met een open hoek glaucoom.
HD : 250.92 "Diabetes with unspecified manifestations, type 2 or unspecified, uncontrolled "
(Diabetes met niet gespecificeerde manifestaties, type 2 of niet gespecificeerd, ontregeld)
ND : 250.52 "Diabetes with ophthalmic manifestations, type 2 or unspecified, uncontrolled "
(Diabetes met oftalmologische manifestaties, type 2 of niet gespecificeerd, ontregeld)
ND : 365.10 "Open – angle glaucoma, unspecified"
(Open-hoek glaucoom, niet gespecificeerd)
ND : 491.20 "Obstructive chronic bronchitis, without (acute) exacerbation"
(Chronische obstructieve bronchitis zonder (acute) exacerbatie)
Bij deze tweede opname wordt geen code van de categorie 249 voor secundaire diabetes mellitus meer
gebruikt, vermits de cortisone niet meer als oorzaak kan beschouwd worden. De inname van cortisone is
een voorbijgaande uitlokkende factor, die wegvalt wanneer de cortisone-inname stopt.
Indien de cortisone niet kan worden gestopt (zoals bij transplantatiepatiënten), blijft de diabetes wèl secundair bij volgende opnames.
Secundaire diabetes die ontstaat ten gevolge van een pancreatectomie wordt ook tijdens volgende ziekenhuisopnames als secundaire diabetes gecodeerd, aangezien de pancreatectomie een blijvende invloed uitoefent op de diabetes.
Voor de complicaties van secundaire diabetes gelden dezelfde regels als voor de complicaties van primaire diabetes.

1.2.3. Zwangerschap gecompliceerd door diabetes mellitus
Wanneer een patiënte met vooraf bestaande diabetes mellitus zwanger wordt, dan vormt deze diabetes
altijd een complicatie voor de zwangerschap, de bevalling en het postpartum.
Men gebruikt code 648.0x "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, diabetes mellitus" (Andere huidige condities bij de moeder
die elders geclassificeerd kunnen worden, maar die de zwangerschap, de bevalling of het puerperium
compliceren, diabetes mellitus) als hoofddiagnose, gecombineerd met een code uit de categorie 249 of
250 om het type van diabetes mellitus weer te geven als nevendiagnose.
Opmerking :
Een zwangere met type 2 diabetes die tijdens haar zwangerschap behandeld wordt met insuline omdat
de perorale hypoglycemiërende farmaca gecontra-indiceerd zijn tijdens de zwangerschap blijft type 2
diabetes.
De code V58.67 "Long-term (current) use of insulin" (Lang bestaand (huidig) insulinegebruik) wordt geassocieerd om de insulinetherapie weer te geven. Deze code wordt nooit toegevoegd voor het verblijf
waarin de insuline opgestart wordt.
De diabetes mellitus verhoogt de zorg bij zwangerschap, bevalling en in de postpartale periode en moet
altijd gecodeerd worden.
Wanneer een patiënte de novo diabetes ontwikkelt tijdens de zwangerschap, dan spreekt men van
zwangerschapsdiabetes. Men gebruikt code 648.8x "Abnormal glucose tolerance" (Abnormale glucosetolerantie), aangezien het bij deze vorm van diabetes meestal enkel gaat over een gestoorde glucosetolerantie of een diabetes mellitus die na de zwangerschap opnieuw verdwijnt. Deze patiënten hebben
wel een verhoogd risico om type 2 diabetes mellitus te ontwikkelen op latere leeftijd.
Vaak volstaat dieet als therapie. Wanneer echter insulinetherapie noodzakelijk is, dan wordt ook de code
V58.67 "Long-term (current) use of insulin" (Lang bestaand (huidig) insulinegebruik) geassocieerd. Deze
code wordt evenwel nooit toegevoegd voor het verblijf waarin de insuline opgestart wordt.
Bij sommige patiënten blijft de "zwangerschapsdiabetes" ook na het postpartum aanwezig. Deze patiënten kunnen een type 2 of een type 1 diabetes hebben. Wanneer deze patiënten dan opnieuw opgenomen worden na de postpartale periode, dan wordt hun diabetes niet meer gecodeerd met een code uit
hoofdstuk 11 ( 648.0x of 648.8x) maar enkel met een code uit de categorie 250, ook al is de diabetes
ontstaan tijdens de zwangerschap.
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Voorbeelden 3 12 :
• Een zwangere dame van 34 jaar vertoont glucosurie tijdens de zwangerschap. Er wordt een
glucosetolerantie test uitgevoerd die gestoord is. Er is geen insulinetherapie nodig.
HD : 648.83 " Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, ante partum condition
or complication"
(Andere huidige condities van de moeder die elders geclassificeerd worden, maar die de
zwangerschap, de bevalling, of het puerperium compliceren, abnormale glucosetolerantie,
antepartum conditie of complicatie.)
•

Een zwangere dame van 32 jaar wordt opgenomen in de 5de zwangerschapsmaand omwille van
verhoogde glycemieën, die tijdens deze zwangerschap voor het eerst vastgesteld worden. Tijdens het ziekenhuisverblijf wordt insulinetherapie opgestart om de glycemieën onder controle te
houden.
HD : 648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, ante partum condition
or complication"
(Andere huidige condities van de moeder die elders geclassificeerd worden, maar die de
zwangerschap, de bevalling, of het puerperium compliceren, abnormale glucosetolerantie,
antepartum conditie of complicatie.)
Twee maand later wordt dezelfde patiënte opnieuw opgenomen met een ontregelde diabetes om
de insulinetherapie aan te passen.
HD : 648.83 " Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, ante partum condition
or complication’’
(Andere huidige condities van de moeder die elders geclassificeerd worden, maar die de
zwangerschap, de bevalling, of het puerperium compliceren, abnormale glucosetolerantie,
antepartum conditie of complicatie.)
ND : V58.67 "Long-term (current) use of insulin" (Lang bestaand (huidig) insuline-gebruik).

•

Een dame van 36 jaar met type 2 diabetes, die behandeld wordt met metformine, wordt ongepland zwanger. Ze wordt opgenomen voor regeling van haar diabetes en omschakeling van perorale medicatie naar insuline.
HD : 648.03 " Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium, diabetes mellitus, ante partum condition or complication" (Andere huidige condities van de moeder die elders geclassificeerd worden, maar die
de zwangerschap, de bevalling, of het puerperium compliceren, abnormale glucosetolerantie,
antepartum conditie of complicatie.)
ND : 250.00 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 2 or unspecified, not
stated as uncontrolled" (Diabetes mellitus, zonder vermelden van complicatie, type 2 of niet
gespecificeerd, niet gespecificeerd als ontregeld)
Procedure: 99.17 “Injection of Insulin” (Insuline-injectie)

1.2.4. Neonatus van moeder met diabetes mellitus:
Neonati van moeders met diabetes kunnen tijdelijk :
 een verlaagde glucosespiegel hebben : code 775.0 "Syndrome of infant of a diabetic mother"
(Syndroom van het kind van een diabetische moeder)
 of een verhoogde glycemiespiegel : code 775.1 "Neonatal diabetes mellitus" (Neonatale diabetes mellitus). Deze laatste situatie leidt soms tot een tijdelijke behandeling met insuline.
Deze aandoeningen worden enkel gecodeerd wanneer ze in het dossier gedocumenteerd werden (glycemiebepalingen) en door de behandelende arts vermeld werden. Het feit dat de moeder diabetes heeft
mag niet automatisch leiden tot het gebruik van de codes 775.0 of 775.1.
Wanneer de hyperglycemie of hypoglycemie enkel in een laboresultaat terug te vinden is, dan mag de
corresponderende code niet gebruikt worden.

1.2.5. Gestoorde glucosetolerantie of pre-diabetes
Sommige patiënten vertonen nuchtere en/of postprandiale glycemiewaarden die hoger zijn dan de normale glycemiewaarden maar nog niet hoog genoeg om geclassificeerd te worden als diabetes mellitus.
Deze patiënten hebben evenwel een verhoogd risico op het ontwikkelen van een manifeste diabetes
mellitus. In deze gevallen spreekt men van pre-diabetes.
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Om deze verhoogde glycemiewaarden te coderen, gebruikt men een code van de subcategorie 790.2x.
790.21 "Impaired fasting glucose" (Gestoorde nuchtere glucose)
790.22 " Impaired glucose tolerance test (oral)" (Gestoorde glucose tolerantietest)
790.29 " Other abnormal glucose" (Andere abnormale glucose)
Deze codes mogen niet gecombineerd worden met diabetes (250.xx), zwangerschapsdiabetes (648.0x
of 648.8x) of hypoglycemie (251.2).

1.2.6. Hypoglycemie en reacties op insuline
Hypoglycemie kan voorkomen bij diabetes en bij niet-diabetes patiënten. Vermits deze altijd een gevolg
is van insuline of hypoglycemiërende middelen (al dan niet in combinatie met te weinig voedselinname of
te veel fysieke inspanning) is het niet nodig om een E-code voor de medicatie mee te geven.
Met primaire diabetes
Diabetes met hypoglycemisch coma
Diabetes met hypoglycemie zonder coma
Met secundaire diabetes
Diabetes met hypoglycemisch coma
Diabetes met hypoglycemie zonder coma

Zonder diabetes
Hypoglycemisch coma zonder diabetes
Hypoglycemie zonder coma zonder diabetes

Hypoglycemie na een gastrointestinale ingreep (malabsorptie)

250.3x "Diabetes with other coma"
(Diabetes met ander coma)
250.8x "Diabetes with other specified manifestations"
(Diabetes met andere gespecificeerde manifestaties)
249.3x "Secondary diabetes with other coma"
(Secundaire diabetes met ander coma)
249.8x "Secondary diabetes with other specified
manifestations" (Secundaire diabetes met andere
gespecificeerde manifestaties)
251.0 "Hypoglycemic coma" (Hypoglycemisch coma)
a) Met gespecificeerde oorzaak : 251.1
"Other specified hypoglycemia"
(Andere gespecificeerde hypoglycemie)
b) Zonder gespecificeerde oorzaak : 251.2
"Hypoglycemia, unspecified"
(Hypoglycemie, niet gespecificeerd)
579.3 "Other and unspecified post surgical
nonabsorption"
(Andere en niet gespecificeerde postchirurgische malabsorptie)

1.2.7. Endocriene pancreasstoornissen
De andere codes uit categorie 251.x worden gebruikt om andere endocriene pancreasstoornissen te
coderen :
251.3 : ”Postsurgical hypoinsulinemia” (Post-chirurgicale hypoinsulinemie) [Zie ook 1.2.2.]
251.4 : "Abnormality of secretion of glucagon" (Abnormale secretie van glucagon)
251.5 : "Abnormality of secretion of gastrin" (Abnormale secretie van gastrine)
251.8 : "Other specified disorders of pancreatic internal secretion"
(Andere gespecificeerde stoornissen van de interne pancreassecretie)
251.9 : "Unspecified disorder of pancreatic internal secretion" (Niet gespecificeerde stoornissen
van de interne pancreassecretie)

1.2.8. Insulineresistentiesyndroom
Insulineresistentie kan deel uitmaken van het "Insuline – resistentie - syndroom" "Dysmetabool syndroom" of "Syndroom X". Hierbij kunnen volgende manifestaties samen voorkomen:
 Hypertensie
 Dyslipidemie
o Lage HDL-cholesterolemie
o Hoge LDL- cholesterolemie
o Hoge triglyceridemie.
 Overgewicht en obesitas
 Stoornissen in het glucosemetabolisme :
o Een gestoorde glucosetolerantie
o Diabetes mellitus type 2
 Stoornissen in de bloedstolling met een verhoogd risico op trombose.
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De aanwezigheid van het insuline resistentie syndroom wordt gecodeerd met de code 277.7
"Dysmetabolic syndrome X" (Dysmetabool syndroom X), waaraan de codes voor de aanwezige
manifestaties toegevoegd worden voor zover ze beantwoorden aan de criteria voor nevendiagnose
(278.00 of 278.01 bij obesitas, 414.0x voor coronaire atherosclerose, ….).
Opgelet :
 De insulineresistentie die optreedt bij type 2 diabetes mag niet verward worden met het insulineresistentiesyndroom en mag dan ook niet gecodeerd worden met 277.7. Code 277.7 mag enkel gebruikt worden wanneer de behandelende arts in het dossier het insulineresistentiesyndroom of dysmetabool syndroom als dusdanig vermeldt.
 Insulineresistentie mag niet verward worden met het optreden van antistoffen tegen insuline. Het
kan hierbij gaan om: .
o antistoffen tegen exogene insuline (vooral van varkens of runderen): deze zijn meestal
niet verantwoordelijk voor eender welk symptoom of klinisch teken. Op lange termijn
kunnen zij de behoefte aan insuline echter wel doen toenemen. Sinds het gebruik van
moderne (recombinante) insulines worden deze antistoffen echter minder vaak aangemaakt. Is het dan noodzakelijk en/of nuttig om die mogelijkheid te coderen? Normaal gezien zouden hiervoor klinische tekens moeten zijn en, wat vooral belangrijk is, zou de
behandelende arts dit moeten vermelden als een medisch probleem en zou hij dit in het
patiëntendossier moeten noteren. Men kan dan de niet-specifieke code 795.79 “Other
and unspecified nonspecific immunomogical findings, raised antibody titer” gebruiken in
combinatie met de code E932.3. Niet vergeten om de eventuele klinische symptomen
eerst te coderen, die zijn belangrijker dan een verhoogde antistoffentiter.
o autoantistoffen tegen de eilandjes van Langerhans en tegen insuline bij diabetespatiënten van het type I. In die gevallen omvat de code voor diabetes van het type I per definitie het begrip auto-immuniteit en is het niet nodig om een code toe te voegen om de
aanwezigheid van antistoffen te melden.
o een zeldzaam syndroom van hypoglycemie veroorzaakt door autoantistoffen tegen insuline bij niet-diabetespatiënten die nooit exogene insuline kregen toegediend. Dit syndroom kadert vaak binnen auto-immuunziektes zoals de ziekte van Basedow. Men zou
dan de code “Autoimmune disease, NOS” kunnen gebruiken in combinatie met de codes
voor de symptomen.

1.3. Aandoeningen van de parathyroïden
Het parathyroïdhormoon heeft een belangrijke invloed op de calciumspiegel in het bloed, dus indirect ook
op het beenderweefsel. Relatief zeldzame aandoeningen van de parathyroïden worden gegroepeerd in
hyperparathyroïdie, hypoparathyreoïdie, andere gespecificeerde en niet gespecificeerde aandoeningen
van de bijschildklier.
Primaire hyperparathyreoïdie : 252.01 "Primary hyperparathyroidism" (Primaire hyperparathyreoïdie) meest voorkomende vorm : een overproductie van parathormoon, leidt tot hypercalcemie. De hypercalcemie wordt niet gecodeerd!
Secundaire hyperparathyreoïdie ontstaat bij aanhoudende lage calciumbloedspiegels door renale aandoeningen of door andere oorzaken (vitamine D tekort). Secundaire hyperparathyreoïdie van renale oorsprong wordt gecodeerd met 588.81 "Secondary hyperparathyroidism (of renal origin)" (Secundaire hyperparathyroidie met renale oorsprong) en niet met een code van categorie 252. Secundaire
hyperparathyreoïdie van niet-renale oorsprong wordt gecodeerd met de code 252.02 "Secondary
hyperparathyroidism, non-renal" (Secundaire hyperparathyroidie met niet-renale oorsprong).
Aanhoudende secundaire hyperparathyreoïdie kan evolueren naar tertiaire hyperparathyreoïdie. Deze
vorm bestaat uit hoge PTH-productie bij genormaliseerde calciumwaarden. Tertiaire hyperparathyroïdie
wordt gecodeerd met de code 252.08 "Other hyperparathyroidism" (Andere hyperparathyroidie).

1.4. Hypofyse en hypothalamus
De meest voorkomende aandoeningen van de hypofyse zijn de hypofysevergroting met overmatige aanmaak van prolactine, groeihormoon (acromegalie) of ACTH (Ziekte van Cushing, code 255.0). De codes
van categorie 253 omvatten alle aandoeningen van de hypofyse en de eventuele geassocieerde stoornissen ter hoogte van de hypothalamische controle.
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Symptomen en tekens die geen deel uitmaken van het ziektebeeld van deze aandoeningen mogen toegevoegd worden.
De hypofyse scheidt antidiuretisch hormoon (ADH) af. Soms gebeurt deze afscheiding op een ongecontroleerde manier en dan spreekt men van het ‘Syndroom van onaangepaste ADH – secretie’ [“Syndrome
of inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion” (SIADH)] dat gecodeerd wordt met de code 253.6.
Een onaangepaste secretie van ADH kan ook optreden in het kader van een paraneoplastisch syndroom.
De secretie van ADH gebeurt dan ter hoogte van de tumor (het meest frequent een anaplastisch bronchuscarcinoom) en men spreekt dan van ectopische secretie van ADH. Dit wordt gecodeerd als 259.3. In
het medisch dossier wordt deze ectopische secretie soms ook bestempeld als SIADH en men moet dus
steeds verifiëren over welk syndroom het precies gaat.

1.5. Thymus
De thymus is een orgaan dat bij kinderen te vinden is tussen het borstbeen en de luchtpijp. Op latere
leeftijd reduceert het orgaan. De thymus speelt een belangrijke rol bij immunologische processen. Aandoeningen van dit orgaan komen zelden voor. Deze pathologieën worden gecodeerd in de categorie 254.
Benigne en maligne tumoren van de thymus kunnen zich ontwikkelen. Zij worden gecodeerd met een
code voor neoplasmata (zie hoofdstuk 2). Deze tumoren kunnen gepaard gaan met ‘myasthenia gravis’
dat afzonderlijk gecodeerd wordt (358.0x).

1.6. Bijnieren
De bijnieren liggen bovenop de nieren. Ze bestaan uit twee delen : bijnierschors en bijniermerg. Er worden verschillende hormonen geproduceerd : adrenaline en noradrenaline in het merggedeelte en aldosteron en cortison in het schorsgedeelte.
Deze hormonen hebben een invloed op de bloeddruk en op de nierwerking, en ook op het koolhydraat
metabolisme. De pathologieën worden gecodeerd in de categorie 255 “Disorders of adrenal glands”
(Stoornissen van de bijnier).
Het syndroom van Cushing wordt veroorzaakt door een te veel aan cortisol. Ongeacht de oorzaak wordt
dit steeds gecodeerd met de code 255.0 "Cushing's syndrome" (Cushing syndroom). Het syndroom van
Cushing kan veroorzaakt worden door een ectopische secretie van ACTH (adrenocorticotroop hormoon),
het hormoon dat de bijniercortex stimuleert. Dit treedt op in het kader van een paraneoplastisch syndroom ingeval van longkanker, thymuskanker, pancreaskanker, enz….. Dezelfde code wordt gebruikt als
voor de gewone Cushing.
Cushing kan ook het resultaat zijn van een overmaat aan exogeen cortisol, dat toegediend werd in het
kader van een behandeling. Men spreekt dan van een corticogeïnduceerde secundaire Cushing. Een Ecode om het oorzakelijke geneesmiddel te identificeren is noodzakelijk : E932.0 "Adverse effects in therapeutic use of adrenal cortical steroids" (Bijnierschorssteroïden als oorzaak van bijwerkingen bij therapeutisch gebruik).
Voorbeeld 3 14 :
Een man van 43 jaar wordt opgenomen omwille van een vermoeden van een Cushing syndroom. Na
investigatie wordt een hypophyseadenoom met overproductie van ACTH en eruit volgend de ziekte van
Cushing gediagnosticeerd.
HD : 227.3 "Benign neoplasm of other endocrine glands and related structures, pituitary gland and
craniopharyngeal duct (pouch)" [Benigne neoplasie van andere endocriene klieren en gerelateerde
structuren, hypofyse en de ductus cranipharyngeus (zakje])
ND : 255.0 "Cushing' s syndrome" (Syndroom van Cushing)
Vanaf 2009 wordt een onderscheid gemaakt tussen de bijnierschorsdeficiënties voor glucocorticoïden of
ziekte van Addison (255.41) en mineralocorticoïden of hypoaldosteronisme (255.42). Als beide deficiënt
zijn wordt de code voor glucocorticoïddeficiëntie gebruikt (255.41).
Het bijniermerg kan de zetel zijn van een benigne of maligne tumor die feochromocytoom genoemd
wordt. Deze tumor kan een overmaat aan catecholamines secreteren, die een secundaire hypertensie
kunnen veroorzaken. Deze laatste wordt gecodeerd met de code 405.xx. "Secondary hypertension" (Secundaire hypertensie). In zeldzame gevallen ontwikkelen feochromocytomen zich buiten de bijnieren
(paragangliomen).
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1.7. Hormonale aandoeningen van geslachtsorganen
Afwijkingen van testosteron bij de mannen en oestrogeen en progesteron bij de vrouwen kunnen optreden. Deze aandoeningen ontstaan door onvoldoende productie of door onvoldoende gevoeligheid van de
cellen voor deze hormonen.
Deze pathologieën worden gecodeerd met codes van de categorieën 256 en 257.
De menopauze en haar ongemakken, evenals onvruchtbaarheid bij de man en bij de vrouw worden gecodeerd in het hoofdstuk van ziekten van het urogenitaal systeem.

1.8. Polyglandulaire aandoeningen
Afwijkingen van verschillende hormoonproducerende klieren vallen onder categorie 258.
Vanaf 2009 bevat de subcategorie 258.0 een vijfde cijfer die toelaat het MEN (Multiple endocrine neoplasie) syndroom te coderen.
Voor Lloyd en Schmidt syndromen, wordt code 258.1 nog altijd gebruikt. (‘’Other combinations of endocrine dysfunction’’ – Andere combinaties van endocriene dysfunctie)
Bijkomende codes zijn vereist voor alle geassocieerde maligniteiten en bijkomende afwijkingen (zie
hoofdstuk 2 Neoplasmata). Voor de genetische susceptibiliteit aan het MEN-syndroom is de code V84.81
(2009) voorzien.

2. Voedingsstoornissen
Deze stoornissen worden onderverdeeld in algemene stoornissen (categorieën 260 tot 263) en specifieke stoornissen (vitaminen en mineralen) (categorieën 264 tot 269). Deficiëntieanemieën worden gecodeerd met codes uit het hoofdstuk bloedziekten (categorieën 280 en 281).

2.1. Algemeen tekort of ondervoeding
Een proteïnen- en calorieëntekort kan het gevolg zijn van onvoldoende opname door een onderliggende
aandoening, onvoldoende aanwezigheid van proteïnen en calorieën in het voedsel of verhoogd verbruik
door een aandoening of zware inspanningen.
Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) heeft in 2008 aanbevelingen van een expertengroep gepubliceerd voor de screening op ondervoeding en evaluatie van de voedingstoestand.
De screening gebeurt bij opname in het ziekenhuis aan de hand van verschillende tools afhankelijk van
de leeftijd van de patiënt, zijn herkomst (thuis, rusthuis, RVT) enz. Als deze tools ondervoeding suggereren, wordt een evaluatie uitgevoerd op gebied van kliniek (globale subjectieve evaluatie), labo (bloedtesten) of met andere onderzoeken (bijv. Dynamometrie).
Voor de klinische evaluatie heeft het NVGP zijn voorkeur uitgesproken voor de Subjectieve Algemene
Beoordeling (SGA of Subjective Global Assesment). Deze evalueert het gewichtsverlies (in %), de gewichtsevolutie in de tijd, de graad van musculaire atrofie, de oedeemvorming, de hoeveelheid onderhuids
vet, enz. en klasseert de patiënt in één van drie groepen:
A: goede voedingstoestand
B: licht tot matig ondervoed
C: ernstig ondervoed
De andere testen (biochemie, spierkrachtmeting) die vroeger als diagnostisch werden beschouwd worden nu gezien als complementair aan de SGA.
Aan de hand van deze evaluatie kan de behandelend geneesheer de diagnose stellen, rekening houdend met andere aspecten in functie van het globale ziektebeeld van de patiënt. De parameters die de
arts in beschouwing neemt mogen in geen geval leiden tot een automatische codering van deze ernstige aandoening.
Volgens de diagnose gesteld door de behandelend arts en genoteerd in het patiëntendossier worden
volgende codes gebruikt:
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Omschrijving
A.

ICD-9-CM code

BELANGRIJKSTE VORMEN VAN MALNUTRITIE

Kwashiorkor (proteïnetekort)

260

Marasmus (calorietekort)

261

Gemengd (proteocalorisch tekort)

262

B.

MINEURE VORMEN VAN MALNUTRITIE

Matig

263.0

Licht

263.1
C.

ANDERE

Verhoogd verbruik

263.8

Matig gewichtsverlies preoperatief

263.8

Matig tekort met licht gewichtsverlies

263.8

Onmogelijkheid tot voedselopname ≥ 7 dagen

263.8

In de Westerse wereld zijn kwashiorkor en marasmus zo goed als onbestaand.
Als de behandelend arts enkel spreekt van ernstige ondervoeding en geen bijkomende specificatie kan
worden bekomen, wordt uitzonderlijk de code 262 gebruikt. Indien de behandelende arts ook geen graad
kan specificeren, kan bij uitzondering 263.9 “Unspecified protein-calorie malnutrition” (Niet gespecificeerde protein-calorishe ondervoeding) worden gecodeerd. De code 269.9 “Nutritional deficiency NOS”
(Voedingsdeficiëntie niet anders gespecificeerd) is te aspecifiek en zou niet mogen gebruikt worden.
Malnutritiecodes zijn mutueel exclusief en het is dus niet toegestaan om verschillende malnutritiecodes te
combineren behoudens in het geval van gedocumenteerde differentiaaldiagnose.
Een extreme maar heel aspecifieke vorm van ondervoeding is cachexie 799.4 "Cachexia" (Cachexie).
Patiënten met cachexie hebben meestal een BMI lager dan 16. Cachexie is een symptoom en wordt
enkel apart gecodeerd als het patiëntendossier duidelijk aantoont dat de cachexie dermate uitgesproken
is dat ze aanleiding geeft tot een belangrijke bijkomende morbiditeit en/of zorg. Spieratrofie en asthenie
worden niet bijkomend gecodeerd, maar zitten vervat in de term cachexie.
Vanaf 2009 is er voor cachexie een “Code First Underlying Disease” van toepassing voor zover de onderliggende oorzaak gekend is.
Cachexie bij AIDS : het "AIDS wasting syndrome" (AIDS wegkwijning syndroom) is een teken van een
voortschrijdende ziekte. Het wordt gecodeerd als 042 "Human immunodeficiency virus [HIV] disease"
(HIV ziekte) + 799.4 "Cachexia" (Cachexie).
“Maligne” cachexie (Malignant cachexia), bij voorbeeld bij een patiënt met gevorderde longkanker wordt
gecodeerd met 162.9 ‘’Malignant neoplasm of lung, unspecified’’ (Maligne longneoplasma, niet
gespecificeerd) + 799.4 ‘’Cachexia’’ (Cachexie)
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Opgepast: een BMI-code mag worden toegekend op basis van gegevens in het patiëntendossier, maar
de codes voor gewichtsdeficit, cachexie of malnutritie mogen slechts worden gecodeerd als de behandelend arts deze diagnose duidelijk stelt en noteert in het dossier.
De therapie bij ondervoeding bestaat meestal uit toediening van bijkomende voeding via orale, enterale
of parenterale weg.
Parenterale voeding is een manier voor het aanleveren van voedingsstoffen als het via de orale en enterale weg onvoldoende of onmogelijk is. Dit gebeurt via een katheter in een centrale of perifere vene.
Totale parenterale nutritie (TPN) bestaat uit hoofdzakelijk vetten, koolhydraten en aminozuren. De samenstelling is afhankelijk van de toestand van de patiënt. TPN wordt ofwel in de apotheek aangemaakt of
is vooraf bereid door een farmaceutische firma.
Een parenterale voeding of een hyperalimentatie moet twee van de drie voedingsstoffen (koolhydraten,
proteïnen, lipiden) bevatten, waaronder verplicht proteïnen of aminozuren. Een perfusie van Glucose
30% stemt niet overeen met een TPN.
Codering :
99.15 "Parenteral infusion of concentrated nutritional substances"
(Parenteraal infuus van geconcentreerde voedingsstoffen)
Geen code voor vasculaire toegangsweg.

2.2. Specifieke deficiënties
De meest voorkomende tekorten zijn deficiënties van vitaminen. Alle voedingstekorten worden
geregistreerd met codes van de categorieën 264-269 of 280-281.9 (anemie door tekorten).

3. Metabole aandoeningen en immuunaandoeningen
3.1. Stoornissen in het metabolisme van aminozuren. Code 270.x
Hieronder vallen bepaalde hereditaire aandoeningen waarbij metabolieten van aminozuren opgestapeld
worden in bepaalde weefsels, onder andere ter hoogte van de hersenen. Wanneer deze diagnosen niet
vroegtijdig gesteld worden en een aangepaste behandeling toegepast wordt, dan kan dit aanleiding geven tot zware functiestoornissen, onder andere mentale retardatie.
Voorbeeld 3 15 : Fenylketonurie : code 270.1 "Phenylketonuria”

3.2. Stoornissen in het metabolisme van koolhydraten. Code 271.x
Hieronder vallen onder andere de glycogeenstapelingsziekten, vb von Gierke's disease. Code 271.0
"Glycogenosis" (Glycogenosen)
Deze subcategorie omvat ook de malabsorptiesyndromen, waarbij de intestinale opname van mono- of
disacchariden gestoord is. Bijvoorbeeld sucrose-isomaltose intolerantie code 271.3 "Intestinal
disaccharidase deficiencies and malabsorption" (Intestinale disaccharidasedeficiënties en malabsorptie)

3.3. Stoornissen in het metabolisme van lipiden. Code 272.x
Hieronder vallen de lipidosen, of vetstapelingsziekten, bijvoorbeeld : Gaucher's disease code 272.7 "Lipidoses" (Lipidosen)
Ook de afwijkingen in het lipiden en cholesterolmetabolisme, die aanleiding geven tot een vroegtijdig en
versneld atheroscleroseproces vallen onder deze categorie.
Bijvoorbeeld : familiale hypercholesterolemie code 272.0 "Pure hypercholesterolemia" (Zuivere hypercholesterolemie)
Naast de verworven progressieve lipodystrofie, wordt ook de lokale lipodystrofie die ontstaat ter hoogte
van de injectieplaats van insuline in deze categorie gecodeerd : code 272.6 "Lipodystrophy". Aan deze
laatste wordt een E-code toegevoegd.

3.4. Stoornissen in het metabolisme van plasmaproteïnen. Code 273.x
Deze kunnen apart voorkomen of geassocieerd aan maligne aandoeningen.
Bijvoorbeeld : de monoclonale gammopathie : code 273.1 "Monoclonal paraproteïnemia" (Mono
clonale paraproteïnemie)
Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie kan longemfyseem en COPD veroorzaken. Ze wordt gecodeerd met de
code 273.4 "Alpha-1-antitrypsin deficiency" (Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie).
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3.5. Stoornissen in het metabolisme van urinezuur (Jicht). Code 274.xx
Opstapeling van urinezuur en uraat kan aanleiding geven tot :
 Artropathie, code 274.0 "Gouty arthropathy" (Jichtartropathie)
Vanaf 2011 wordt er met een vijfde cijfer een onderscheid gemaakt tussen:
- 0 niet gespecificeerd,
- 1 acuut,
- 2 chronisch zonder tofi,
- 3 chronisch met tofi.
 Nierlijden
- Nefropathie : Code 274.10 "Gouty nephropathy" (Jichtnefropathie)
- Lithiasis : Code 274.11 "Uric acid nephrolithiasis" (Urinezuurnefrolithiasis)
- Ander nierlijden : Code 274.19 "Other" (Ander)
 Andere gespecificeerde afwijkingen : code 274.8 "Gout with other specified manifestations" (Jicht
met andere gespecificeerde afwijkingen)
- Jichttofi : Code 274.81 "Gouty tophi of ear" (Jichttofi ter hoogte van het oor) en 274.82
"Gouty tophi of other sites" (Jichttofi op andere plaatsen)
- Andere, o.a. oogafwijkingen : code 274.89 "Other" (Andere)
Hieraan wordt een bijkomende code toegevoegd om de manifestatie te preciseren.
Bijvoorbeeld een patiënt vertoont een iritis ten gevolge van jicht : code 274.89 + code
364.11 "Chronic iridocyclitis in diseases classified elsewhere" (Chronische iridocyclitis bij
elders geclassificeerde aandoeningen)
 Niet gespecificeerde jicht : 274.9 "Gout, unspecified" (Jicht, niet gespecificeerd). Deze code
wordt gebruikt wanneer in het dossier van de patiënt enkel ‘jicht’ vermeld staat, zonder verdere
precisering. Voor een acute jichtaanval zonder verdere precisering is de code 274.01 “Acute
gouty arthropathy” (Acute jichtarthropathie) van toepassing.
Opmerking : de verschillende uitingen van jicht kunnen tegelijkertijd bij eenzelfde patiënt gecodeerd
worden.

3.6. Stoornissen in het metabolisme van mineralen. Code 275.x
Hieronder vallen de stoornissen in het metabolisme van ijzer, koper, magnesium, fosfor en calcium.
Bijvoorbeeld familiale hypofosfatemie : code 275.3 "Disorders of phosphorus metabolism"
(Stoornis van metabolisme van fosfor)
Vanaf 2009 is er ook een code voor het zogenaamde “Hungry bone” syndroom (verhoogde calciumopname door het bot na parathyroïdectomie) namelijk 275.5.
Vanaf 2011 wordt er voor subcategorie 275.0 ‘’Disorders of iron metabolism’’ (Stoornissen in het ijzermetabolisme) met een vijfde cijfer onderscheid gemaakt tussen :
- 275.01 “Hereditary hemochromatosis” (Erfelijke hemochromatose)
- 275.02 “Hemochromatosis due to repeated red blood cell transfusion” (Hemochromatose ten ge
volge van herhaaldelijke rode bloedceltransfusies)
- 275.03 “Other hemochromatosis” (Andere hemochromatose)
- 275.09 “Other disorders of iron metabolisme” (Andere stoornissen in het ijzermetabolisme)

3.7. Vocht, elektrolyten en zuur-base evenwicht
Bepaalde afwijkende laboresultaten kunnen geregistreerd worden met een code van categorie 276
“Disorders of fluid, electrolyte, and acid-balance” (Stoornissen van het vocht, elektrolyten en zuur-base
evenwicht). Maar zelfs als de afwijkingen van de laboresultaten significant zijn en medische orders, notities en een aanpassing van de therapeutische aanpak in het dossier opgenomen zijn, dan nog is het
aan de behandelende arts om te beslissen of de labafwijking als diagnose weerhouden wordt voor de
registratie.
De ‘’automatische’’ codering op basis van ‘’guidelines’’ die in sommige ziekenhuizen op de een of andere
manier gangbaar zijn, mogen niet in tegenspraak zijn met de codeerrichtlijnen (zie hoofdstuk C).
Sommige elektrolytenstoornissen en stoornissen van het zuurbase evenwicht hebben een belangrijke
invloed op de functie van talrijke organen en moeten gecorrigeerd worden. Dit kan via aanvulling van het
tekort of stoppen van een medicatie die de stoornis uitlokte. Bij iedere vorm van gerichte therapie bij een
tekort of teveel mag deze afwijking geregistreerd worden. Het belang van het tekort en de snelheid van
de correctie weerspiegelen de graad van ernst. Dit moet duidelijk terug te vinden zijn in het
patiëntendossier.
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Vanaf 2009 werd de subcategorie 276.5 ‘’Volume depletion’’ (Volumedepletie) onderverdeeld in :
-

276.50 “Volume depletion, unspecified” (Volumedepletie, niet gespecificeerd)
276.51 “Dehydration” (Dehydratatie) : verlies aan totaal lichaamsvocht met relatief behoud
van circulerend bloedvolume (door compensatie vanuit de weefsels)
276.52 “Hypovolemia” (Hypovolemie) : verlies aan circulerend bloedvolume zonder belangrijk verlies aan totaal lichaamsvocht
○
rechtstreeks door (interne) hemorrhagie
○
onrechtstreeks door “third-spacing” waarbij bloedvocht verloren gaat in tussen
weefselruimte zoals bij ascites of oedeem

Vanaf 2011 wordt er voor de subcategorie 276.6 ‘’Fluid overload’’ (Overvulling) met een vijfde cijfer onderscheid gemaakt tussen:
- 276.61 ‘’Transfusion associated circulatory overload’’ (Circulatoire overvulling ten gevolge van
een transfusie)
- 276.69 ‘’Other fluid overload’’ (Andere overvulling)
Let wel: overvulling is inherent aan hartdecompensatie. Het is dus niet toegelaten in geval van hartfalen
om de code 276.69 toe te voegen tenzij er een andere onderliggende oorzaak wordt aangegeven.

3.8. Andere
Mucoviscidose of cystische fibrose is een erfelijke aandoening, waarbij mucus die op diverse plaatsen
in het lichaam afgescheiden wordt abnormaal taai is. De taaie mucus leidt tot pancreasdeficiëntie, chronische malabsorptie en recidiverende luchtweginfecties. De belangrijkste verwikkeling is respiratoire
insufficiëntie.
Het wordt gecodeerd met subcategorie 277.0.
Het vijfde cijfer bepaalt de aanwezigheid van geassocieerde manifestaties :
0 : zonder meconium ileus
1 : met meconium ileus
2 : met pulmonale manifestaties
3 : met gastro-intestinale manifestaties
9 : met andere manifestaties
Pulmonale complicaties kunnen bronchitis (acuut of chronisch), bronchiëctasie, longontsteking, atelectase, peribronchiale en parenchymale littekenvorming, pneumothorax en hemoptysis zijn.
De mogelijke gastro-intestinale complicaties, behalve meconium ileus, zijn: rectaal prolaps, liesbreuk,
galblaasstenen, invaginatie van ileum in colon en gastro-oesofageale reflux.
De behandeling van mucoviscidose bestaat uit het behandelen van de manifestaties of complicaties in
afwachting van een transplantatie. Dus de hoofddiagnose van opname van deze patiënten is meestal de
complicatie met 277.0x “Fibrosis cystica” (Cystische fibrose) als nevendiagnose. Dit is ook het geval voor
een gesurinfecteerde bronchiëctasie. Als de patiënt wordt opgenomen voor een globale oppuntstelling of
behandeling van zijn mucoviscidose, dan wordt de mucoviscidose wel als hoofddiagnose geplaatst.
Voorbeeld 3 16 :
Een patiënt met gekende mucoviscidose wordt opgenomen voor een pulmonale “cleanout”
HD : 277.02 "Cystic fibrosis, with pulmonary manifestations"
(Cystische fibrose, met pulmonale manifestaties)
P : 93.99 "Respiratory Therapy, other respiratory procedures"
(Respiratoire therapie, andere respiratoire procedures)

3.9. Obesitas
Zwaarlijvigheid, obesitas, adipositas, overgewicht en ‘vetzucht’ zijn allemaal synoniemen en omschrijven
een toestand waarbij de opname van voedsel, het opslaan van de reserves en het verbruik van energie
niet meer in evenwicht zijn door één of meerdere factoren. Morbide obesitas is een gevorderde vorm van
obesitas waarbij het normaal functioneren gehinderd wordt en/of aanleiding geeft tot het ontstaan van
geassocieerde aandoeningen.
Zwaarlijvigheid, obesitas en morbide obesitas worden enkel met deze aparte code geregistreerd indien
ze geen deel uitmaken van een totaal ziektebeeld.
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TYPE OBESITAS
Constitutioneel
Exogeen
Familiaal
Nutritioneel
Overgewicht
Schildklier (hypothyreoïdie)
Hypofyse / cerebraal
Frohlich / adiposogenitale dystrofie
Bijnieren
Endocrien / endogeen
Obesitas-hypoventilatie of “Pickwick”-syndroom

CODE
278.00
278.00
278.00
278.00
278.02
244.9
253.8
253.8
255.8
259.9
278.03

Vanaf 2011 wordt het obesitas-hypoventilatie of “Pickwick”-syndroom gecodeerd met 278.03. Dit syndroom, ook wel “Pickwick”-syndroom genoemd, komt voor bij belangrijke obesitas waardoor diepte en
frequentie van ademhaling onvoldoende zijn voor een normale oxigenatie met chronisch lage O2 (hypoxie) en hoge CO2-bloedwaarden (hypercapnie) als gevolg. Bovendien ontwikkelen patiënten met deze
aandoening ook vaak een obstructief slaapapneesydroom (OSAS) met hypersomnie overdag als gevolg
van nachtelijke arousals door continu recidiverende apnees. Andere complicaties zijn pulmonale hypertensie met secundair rechter hartfalen (chronisch cor pulmonale). Deze complicaties mogen worden
bijgecodeerd voor zover ze duidelijk worden geëxpliciteerd en beantwoorden aan de voorwaarden voor
nevendiagnoses.
De volgende codes kunnen aan de bovenstaande codes geassocieerd worden (of deze vervangen in geval van 278.00 of 278.01) om een ergere graad van obesitas te preciseren:
Extreem of ernstig
278.01
Morbide
278.01
Tijdens de zwangerschap, de bevalling en het puerperium worden volgende codes gebruikt voor
Obesitas
ontstaan tijdens de zwangerschap
649.1x “Obesity complicating pregnancy, childbirth,
or the puerperium” (Obesitas die de zwangerschap,
de geboorte of het puerperium compliceert)+ 278.0x
(+ V85.x) “Body Mass Index” (BMI)
ontstaan vóór de zwangerschap
Let op :
zonder obesitas
met overgewicht
met obesitas
met extreme of morbide obesitas

Boulimie (Polyfagie)
783.6
278.02
278.00
278.01

Overvoeding
278.8
278.02
278.00
278.01

CAVE : excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap ZONDER vermelding dat het gaat om
obesitas blijft 646.1x “Edema or excessive weight gain in pregnancy, without mention of hypertension”
(Oedeem of excessieve gewichtstoename tijdens de zwangerschap, zonder vermelding van hypertensie).
Vanaf 2009 bestaat er een code voor status na bariatrische chirurgie (V45.86) voor mensen met (meestal
morbide) obesitas die hiervoor een maagverkleinings- of intestinale bypasschirurgie ondergingen. Obesitas mag dan nog enkel worden gecodeerd indien nog aanwezig (lengte en gewicht gemeten tijdens
opname in dossier, zie verder). Bij zwangeren moet voor de status na bariatrische chirurgie de code
649.2x “Bariatric surgery status complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Status na bariatrische chirurgie die de zwangerschap, de geboorte of het puerperium compliceert) worden gebruikt.
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3.9.1. Overgewicht door schildklieraandoening
Overgewicht door schildklieraandoening codeert men als hypothyreoïdie 244.9 "Acquired hypothyroidism"
(Verworven hypothyreoïdie).
Wanneer de patiënt echter specifiek opgenomen wordt voor de behandeling van zijn obesitas in het kader van hypothyreoïdie, dan wordt een code voor de obesitas toegevoegd.
Voorbeeld 3 17 :
Een dame van 35 jaar wordt opgenomen voor het laparoscopisch plaatsen van een aanpasbare maagband omwille van morbide obesitas in het kader van hypothyreoïdie
HD : 278.01 "Morbid obesity" (Morbide obesitas)
ND : 244.9 "Unspecified hypothyroidism" (Niet gespecificeerde hypothyreoïdie)
P : 44.95 "Laparoscopic gastric restrictive procedure" (Laparoscopische restrictieve
gastrische procedure)

3.9.2. Obesitas in het kader van boulimia nervosa
Wanneer de boulimie berust op boulimia nervosa, een psychiatrische stoornis, dan wordt de code 307.51
"Bulimia nervosa" (Boulimia nervosa) aan de code voor de obesitas als nevendiagnose geassocieerd.
Voorbeeld 3 18 :
Een patiënte met boulimia nervosa wordt opgenomen omwille van morbide obesitas.
HD : 278.01 "Morbid obesity" (Morbide obesitas)
ND : 307.51 "Bulimia Nervosa" (Boulimia nervosa)
Wanneer de patiënte enkel boulimia nervosa vertoont zonder obesitas, dan wordt uitsluitend code 307.51
"Bulimia nervosa" (Boulimia nervosa) gebruikt. Hier wordt uiteraard geen symptoomcode (code 783.6
"Polyphagia" (Polyfagie)) voor polyfagie toegevoegd.

3.9.3. Gradering van zwaarlijvigheid-obesitas
Een goede manier om de zwaarlijvigheid-obesitas op te volgen en te evalueren is het noteren van lengte
en gewicht van deze patiënten in het patiëntendossier. Hieruit kan men de BMI bepalen. Enkel de bodymassindex zonder lengte en gewicht noteren in het dossier is onvoldoende !
Vanaf 2009 bestaat de mogelijkheid om een extra code toe te voegen om de BMI-waarde zelf te coderen.
Hiertoe is de categorie V85 “Body Mass Index” (BMI) gecreëerd. De BMI moet worden meegegeven
(tenzij onbekend) bij de volgende diagnoses :
- 278.0x “Overweight and obesity” (Overgewicht en obesitas)
- 783.2x “Abnormal loss of weight and underweight”
(Abnormaal gewichtsverlies en ondergewicht)
- 793.91 “Image test inconclusive due to excess body fat”
(Niet-conclusieve medische beeldvorming te wijten aan overmaat aan lichaamsvet)
- V65.3 “Dietary surveillance and counselling” (Diëtetische begeleiding en advies)
Algemeen (gebaseerd op de criteria van de WHO en CDC) wordt er een onderscheid gemaakt tussen
overgewicht, obesitas (klasse 1), ernstige obesitas (klasse 2) en morbiede obesitas (klasse 3), die bij
volwassenen overeenstemmen met een BMI van respectievelijk >25, >30, >35 en >40.
De ICD-9-CM kent maar drie types zodat een BMI tussen 25 en 29.9 (overgewicht) als zwaarlijvigheid
(278.02), waarden tussen 30 en 34.9 bij volwassenen (obesitas) als obesitas (278.00) en waarden vanaf
35 (extreme en morbiede obesitas) als morbiede obesitas (278.01) geregistreerd worden.
BMI
≥ 25 en < 30

WGO classificatie
Overgewicht

≥ 30 en < 35
≥ 35 en < 40
≥ 40

Obesitas (klasse 1)
Ernstige obesitas (klasse 2)
Morbiede obesitas (klasse 3)

diagnosecode
278.02

278.00
278.01
278.01

V-code volwassenen
V85.2x “Body Mass Index
between 25-29, adult” (BMI,
tussen 25 en 29, volwassene)
V85.30-4
V85.35-9
V85.4x “Body Mass Index
40 and over, adult” (BMI van 40
en meer, volwassene)

Om de voedingstoestand van kinderen te beoordelen, wordt gebruik gemaakt van groeicurven (zie infra)
en de BMI-codes van reeks V85.5 ‘’Body Mass Index, pediatric’’ (BMI, pediatrisch).
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3.9.4. Heelkundige behandeling van (morbiede) obesitas
Zo een (extreem) zwaarlijvige patiënt een bariatrische ingreep ondergaat is de hoofddiagnose de
overeenstemmende obesitascode met als nevendiagnose de overeenstemmende BMI-code (V85.xx) en
eventuele onderliggende pathologie. Een V53.5x “Fitting and adjustment of gastrointestinal appliance and
device” (Plaatsen en bijstellen van hulpmiddelen voor overige darmaanpassing) wordt enkel gebruikt voor
bijstellen en verwijderen van een reeds aanwezig bariatrisch “device” (meestal maagring) waarbij de
residuele graad van obesitas mag worden toegevoegd als nevendiagnose zo nog aanwezig en in het
dossier gedocumenteerd.

3.10. Stoornissen in het immuunmechanisme
Alle stoornissen van het immuunstelsel (behalve zij die ontstaan zijn door HIV besmetting) behoren tot de
reeks 279 “Disorders involving the immune mechanism” (Stoornissen implicerend het immuun
mechanisme). De meeste aandoeningen zijn congenitaal of autoimmuunziekten.
Onder categorie 279 vallen onder andere :
 De selectieve IgA immunodeficiëntie: code 279.01 "Selective IgA immunodeficiency"
(Selectieve IgA immunodeficiëntie)
 Aangeboren stoornissen in de celgemedieerde immuniteit, bijv. DiGeorge's syndroom: code
279.11 " DiGeorge's syndroom" (DiGeorge's syndroom)
Codes uit categorie 279 worden niet gebruikt in de situatie waarbij een secundaire immunosuppressie
wordt veroorzaakt door immunosuppressiva. Dit wordt enkel gecodeerd met V58.69 " Long-term (current)
use of other medications" (Langdurig (huidig) gebruik van andere medicatie).
Bij verwikkelingen van chemotherapie codeert men de manifestatie en een E-code E933.1 “Drugs, medicinal and biological substances causing adverse effects in therapeutic use, antineoplastic and immunosuppressive drugs” (Cytostatica en immunosuppressiva als oorzaak van ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik). Hierbij wordt geen code van categorie 279 gebruikt.
Voorbeeld 3 19 :
Een patiënt die chlorambucil neemt voor chronische lymfatische leukemie doet een candida-oesofagitis
en spruw, ten gevolge van een immuniteitsdaling.
HD : 112.84 "Candidal esophagitis" (Oesofagitis door candida)
ND : 112.0 "Candidiasis of mouth" (Candidiase van de mond)
E 933.1 "Drugs, medicinal and biological substances causing adverse effects in therapeutic use, antineoplastic and immunosuppressive drugs" (Cytostatica en immunosuppressiva als oorzaak van ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik).
E 849.7 "Place of Occurrence, Residential institution" (Plaats van het gebeuren, residentiële instelling)
ND : 204.10 "Chronic lymphoid leukemia" (Chronische lymfatische leukemie)
Vanaf 2009 wordt in deze categorie ook de “Graft Versus Host Disease” (GVHD), waarbij getransplanteerd(e) beenmerg of stamcellen de eigen weefsels van de patiënt aanvallen, ondergebracht met als
onderverdeling :
-

279.50 “Graft-versus-host disease, unspecified” (Graft-versus-host ziekte, niet gespecificeerd)
279.51 „Acute graft-versus-host disease“ (Acute graft-versus-host ziekte)
279.52 “Chronic graft-versus-host disease” (Chronische graft-versus-host ziekte)
279.53 “Acute on chronic graft-versus-host disease” (Acute geënt op chronische graftversus-host ziekte)

Belangrijk hierbij te noteren is dat de onderliggende complicatiecode eerst moet gecodeerd worden :
-

996.8x “Complication of transplanted organ (bone marrow)“ [Complicatie van getransplanteerd orgaan (beenmerg)]
999.8 “Complication of blood transfusion” (complicatie van bloedtransfusie)

Eventuele gespecificeerde manifestaties zoals diarree, haarverlies, dermatitis,… mogen als nevendiagnose worden toegevoegd.
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Vanaf 2011 is aan deze categorie ook nog het autoimmuun lymfoproliferatief syndroom of ALPS (279.41)
en de niet elders geclassificeerde auto-immuunziekte (279.49) toegevoegd.
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3.11. Groeicurven
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4
Aandoeningen van bloed en hematopoietische organen
1. Herhaling
De basisregels blijven gelden: een pathologie mag niet enkel gecodeerd worden op basis van een afwijkende labo-uitslag of van een behandeling. Het is absoluut noodzakelijk dat de behandelende arts de
diagnose heeft gesteld en hiervan een bewijs kan worden teruggevonden in het dossier (evaluatie,
bijkomende onderzoeken, adviesvraag, behandeling, enz.). In geval van twijfel moet de behandelende
arts worden geconsulteerd.
"Normale’’ waarden en andere normen, weergegeven in dit handboek, zijn louter indicatief. Het is niet
toegelaten om bij resultaten die afwijken van de normale waarden, automatisch een diagnose te
coderen.
Bepaalde waarden, opgesteld in overeenstemming met hematologen en wetenschappelijke publicaties,
zijn overgenomen uit voorgaande publicaties van de FOD (voornamelijk de “Intervisie” 2004). Andere
komen uit toonaangevende referenties (WHO, American Diabetes Association, Harrison’s, Merck
Manual, enz.) of publicaties van internationale consensus (GOLD, GINA, etc.)

2. Anemie
Om de meest precieze code te vinden is het belangrijk om de oorzaken van de anemie te kennen. Als
het type anemie niet uitdrukkelijk wordt geformuleerd, moet de behandelende arts worden geconsulteerd.
Een anemie kan worden gedefinieerd als een hemoglobineconcentratie ≤ 10,5 g/dl bij een vrouw en
≤ 11 g/dl voor een man. Uiteraard moet er rekening worden gehouden met de leeftijd van de patiënt.
Niettemin, om een anemie te mogen coderen moet de diagnose als dusdanig vermeld worden in het
patiëntendossier.

2.1. Anemie door deficiëntie
Anemie door ijzertekort treedt op als gevolg van een chronisch bloedverlies (280.0) zoals een
chronische gastro-intestinale bloeding (bijv. ten gevolge van een tumor  deze code is specifieker dan
285.22), van een inadequate aanvoer van ijzer (280.1) of nog van een andere oorzaak (280.8). Een
ijzertekort zonder anemie wordt gecodeerd als 790.6 ‘’Other abnormal blood chemistry’’ (Andere
abnormale bloedchemie).
De andere vormen van anemie door deficiëntie worden gecodeerd met de code 281.x. Het vierde cijfer
kan het type van deficiëntie preciseren.

2.2. Hemolytische anemie
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een heterozygote drepanocytose [282.5 ‘’Sickle-cell
trait’’ (Sikklecel ‘trait’)] waarbij de patiënt heterozygoot is voor het abnormale gen, en een homozygote
drepanocytose [282.6x ‘’Sickle cell disease or anemia’’ (Sikklecel ziekte of anemie)] waarbij de patiënt
homozygoot is.
Code 282.62 wordt gebruikt in aanwezigheid van een vaso-occlusieve of andere crisis. Er wordt hieraan
een code toegevoegd die de crisis beschrijft, zoals 517.3 ‘’Acute chest syndrome’’ (Acuut thoracaal
syndroom), 289.52 ‘’Splenic sequestration’’ (Milt-sekwestratie) of nog 434.x ‘’Occlusion of cerebral
arteries’’ (Occlusie van de cerebrale arteriën), enz. De botischemieën kunnen worden geregistreerd
door code 733.4x ‘’Aseptic necrosis of bone’’ (Aseptische bot necrose).
Bij een vaso-occlusieve crisis met een acuut thoracaal syndroom, is het gerechtvaardigd code 518.81
‘’Acute respiratory failure’’ (Acute respiratoire insufficiëntie) toe te voegen, als de toekenningcriteria voor
deze code zijn vervuld (zie hoofdstuk 8, Aandoeningen van respiratoir systeem).
Het is daarentegen niet correct om een respiratoire insufficiëntie te coderen enkel op basis van
zuurstoftoediening, vaak toegepast bij vaso-occlusieve crises.
Bij andere hemolytische aandoeningen, zoals thalassemie (282.4x), is het ook wenselijk de symptomen
van de eventuele crisis te preciseren.
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2.3. Aplastische anemie en andere syndromen van medullaire insufficiëntie (284.x)
Aplastische anemie is een gevolg van beenmerginsufficiëntie waardoor de productie van rode
bloedcellen tekortschiet maar ook die van de andere bloedcellijnen. Deze insufficiëntie kan congenitaal
zijn maar is meestal idiopathisch of verworven. In het laatste geval kan ze veroorzaakt worden door een
onderliggende pathologie zoals een neoplasma of infectie, evenals door de toediening van bepaalde
behandelingen (bestraling, chemotherapie of andere medicatie).
De subcategorie 284.0 ‘’Constitutional aplastic anemia’’ (Constitutionele aplastische anemie) werd uitgebreid met een vijfde cijfer die het onderscheid maakt tussen:
284.01 ‘’Constitutional red blood cell aplasia’’ (Constitutionele rode bloedcelaplasie)
‘’Aplasia, (pure) red cell: congenital, of infants, primary’’
[(zuiver) rode bloedcelaplasie: congenitaal, infantiel, primair]
‘’Blackfan-Diamond syndrome’’ (Blackfan-Diamond syndroom)
‘’Familial hypoplastic anemia’’ (Familiale hypoplastische anemie)
289.09 "Other constitutional aplastic anemia’’ (Andere constitutionele aplastische anemieën)
‘’Fanconi's anemia’’ (Fanconi’s anemie)
‘’Pancytopenia with malformations’’ (Pancytopenie met malformaties)
284.1 ‘’Pancytopenia NOS’’ (Pancytopenie zonder bijkomende specificatie)
Excludes:
pancytopenia (due to) (with):
aplastic anemia NOS (284.9)
bone marrow infiltration (284.2)
constitutional red blood cell aplasia (284.01)
drug induced (284.89)
hairy cell leukemia (202.4)
human immunodeficiency virus disease (042)
leukoerythroblastic anemia (284.2)
malformations (284.09)
myelodysplastic syndromes (238.72-238.75)
myeloproliferative disease (238.79)
other constitutional aplastic anemia (284.09)
De excludes onder de code 284.1 geven aan dat:
1. Pancytopenie ten gevolge van chemotherapie wordt gecodeerd met de code 284.89 "Other
specified aplastic anemias" (Andere gespecificeerde aplastische anemieën) en E933.1
“Antineoplastic and immunosuppressive drugs causing adverse effects in therapeutic use”
(Bijwerking door antineoplastische en immunosuppressieve medicatie bij therapeutisch
gebruik).
2. Pancytopenie veroorzaakt door een medullaire infiltratie door neoplastische of andere cellen
krijgt de 284.2 ‘’Myelophtysis’’ (Myeloftise of medullaire infiltratie). De onderliggende pathologie,
b.v. een borstneo? of tuberculose, moet als eerste worden gecodeerd.
3. Pancytopenie in het kader van een myelodysplastisch syndroom behoeft enkel een code van de
categorie 238.
De subcategorie 284.8 ‘’Other specified aplastic anemias’’ (Andere gespecificeerde aplastische
anemieën) werden ook voorzien van een vijfde cijfer:
284.81 ‘’Red cell aplasia (acquired) (adult) (with thymoma)"
[Rode bloedcelaplasie (verworven) (volwassenen) (met thymoom)]
284.89 "Other specified aplastic anemias"
(Andere gespecificeerde aplastische anemieën)
Aplastische anemie ten gevolge van chronische systeemziekten, medicatie, infectie,
bestraling, toxisch (paralytisch)

2.4. Andere en niet gespecificeerde anemieën
Een acute post-hemorragische anemie ontstaat als gevolg van een belangrijk en plots bloedverlies op
korte tijd. Dit bloedverlies kan volgen op een chirurgische operatie, maar is niet noodzakelijk een postoperatieve complicatie en mag niet als zodanig worden gecodeerd indien de arts het niet preciseert.
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Bepaalde operaties, zoals het plaatsen van een totale heupprothese, gaan quasi altijd gepaard met
belangrijk bloedverlies wat niet wordt beschouwd als complicatie. De codeerder mag zich dus niet
baseren op gegevens als aanzienlijk bloedverlies tijdens de operatie, een laboresultaat of een (soms
preventief gegeven) transfusie om een anemie te coderen. Bij twijfel moet hij details vragen aan de
behandelende arts.
Als in het dossier melding wordt gemaakt van een postoperatieve anemie zonder verdere precisering
wordt de code 285.9 “anemia, unspecified” bij verstek toegekend.
Als men niet weet of de anemie door bloedverlies acuut of chronisch is, moet men code 280.0 “Iron
deficiency anemias secondary to blood loss (chronic)” [IJzergebreksanemie secundair aan bloedverlies
(chronisch)] gebruiken.
Als het dossier duidelijk aangeeft dat het gaat om anemie ten gevolge van acuut bloedverlies, is de
code 285.1 “Acute posthemorrhagic anemia” (Acute posthemorragische anemie) gerechtvaardigd.
Een bloedtransfusie, zonder door de arts gestelde diagnose van anemie, kan met de hoofddiagnose
verbonden zijn. Vaak betreft het een voorzorgsmaatregel tijdens een operatie.
Talrijke chronische pathologieën gaan gepaard met anemieën, die gecodeerd kunnen worden door:
285.21 ‘’Anemia in end stage renal disease’’ (Anemie bij nierziekte in eindstadium).
Deze code kan ook worden gebruikt als er sprake is van een niet-terminale nierinsufficiëntie.
285.22 ‘’Anemia in neoplastic disease’’ (Anemie bij neoplasie).
285.29 ‘’Anemia in other chronic illness’’ (Anemie bij andere chronische ziekte).
De arts moet het verband preciseren tussen de pathologie en het type anemie om deze codes te
kunnen gebruiken.
De keuze van hoofddiagnose hangt af van de hospitalisatie-omstandigheden. Als de patiënt alleen
binnenkomt om zijn anemie (met gekende oorzaak) te laten behandelen, dan moet deze als
hoofddiagnose worden vermeld. Als de patiënt daarentegen opgenomen wordt om een onderliggende
ziekte te laten behandelen, dan wordt ze echter vermeld als nevendiagnose.
Acute inflammatoire pathologieën kunnen eveneens een anemie met zich meebrengen. In dat geval is
er geen specifieke ICD-9-CM-code voorhanden en wordt een 285.8 “Anemia, NEC” (Overige
gespecifieerde anemieën) geregistreerd.
Een geïsoleerde aantasting van de rode bloedcellijn geïnduceerd door chemotherapie die NIET als
APLASTISCH of PANCYTOPENIE wordt omschreven, wordt vanaf 2011 gecodeerd met 285.3
“Antineoplastic chemotherapy induced anemia” (Door antineoplastische chemotherapie geïnduceerde
anemie).
Een door antineoplastische chemotherapie geïnduceerde aplastische anemie of pancytopenie krijgt de
code 284.89 "Other specified aplastic anemias" (Andere gespecificeerde aplastische anemieën).
In beide gevallen wordt een E933.1 meegegeven als E-code.

3. Trombocytopenie
Onder de etiologische factoren kan men een daling van de productie, een verhoogde sekwestratie ter
hoogte van de milt en een verhoogde perifere destructie vermelden.
Men spreekt van Trombo(cyto)penie (287.x Thrombocytopenia) wanneer men een daling van het aantal
circulerende bloedplaatjes onder de 50.000/mm³ registreert. Niettemin, om een trombocytopenie te
mogen coderen moet de diagnose als dusdanig vermeld worden in het patiëntendossier. Wanneer de
codeerder op basis van gegevens in het patiëntendossier, zoals een trombocyten-waarde onder de
normale ondergrens (< 50.000/ mm³), een bloeding, een behandeling (transfusies van bloedplaatjes),
een opvolging en/of oppuntstelling, vermoedt dat er effectief een trombocytopenie aanwezig is, zonder
dat deze diagnose evenwel expliciet vermeld is in het patiëntendossier, dan dient hij de behandelende
arts te contacteren om deze pathologie te kunnen coderen.
De subcategorie 287.3 ‘’Primary thrombocytopenia’’ (Primaire trombocytopenie) wordt vanaf 2009 gevolgd door een vijfde cijfer om de verschillende primaire trombocytopenieën van elkaar te onderscheiden: primaire trombocytopenie niet anders gespecificeerd (287.30), idiopathische of immuun
trombocytopenische purpura of ITP (287.31), het syndroom van Evans (287.32), congenitale en erfelijke
trombocytopenische purpura (287.33) en de andere primaire trombocytopenieën (287.39).
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De code 287.4 “Secondary thrombocytopenia” (Secundaire trombocytopenie) wordt vanaf 2011
aangevuld met een vijfde cijfer om het type te identificeren:
287.41 “Posttransfusion purpura” (Posttransfusiepurpura)
287.49 “Other secondary thrombocytopenia” (Andere secundaire trombocytopenie)
Een E-code wordt toegevoegd om de oorzaak te specificeren.
Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) 287.31 is een auto-immuunaandoening waarbij de
patiënt antilichamen ontwikkelt tegen zijn eigen bloedplaatjes die hierbij worden vernietigd door de
fagocyten, voornamelijk in de milt. De behandeling bestaat meestal uit steroïden maar soms moet er
een splenectomie worden uitgevoerd.

4. Leucopenie
Men spreekt van leucopenie (288.50) wanneer men een daling van het aantal circulerende witte bloedcellen onder 2000/mm³ vaststelt.
Men spreekt van neutropenie (288.0x) wanneer men een daling van het aantal circulerende neutrofiele
granulocyten onder de 1000/mm³ vaststelt. Dan bestaat er een verhoogd risico op infecties.
Niettemin, om een leucopenie/neutropenie te mogen coderen moet de diagnose als dusdanig vermeld
worden in het patiëntendossier. Wanneer de codeerder op basis van gegevens in het patiëntendossier,
zoals een witte bloedcellenwaarde onder de normale ondergrens, een behandeling, een opvolging en/of
oppuntstelling, vermoedt dat er effectief een leucopenie/neutropenie aanwezig is, zonder dat deze diagnose evenwel expliciet vermeld is in het patiëntendossier, dient hij de behandelende arts te
contacteren om deze pathologie te kunnen coderen.
Sinds 2009 zijn er nieuwe codes die het mogelijk maken om de aangetaste cellijn te specificeren:
lymphocyten, neutrofielen, monocyten, eosinofielen of basofielen.
De pathologieën aan de oorzaak van een vermindering van het aantal witte bloedcellen zijn multipel:
bijwerkingen van medicatie, vitaminedeficiëntie, infectie, bloed- en beenmergpathologie. Maar ook voor
leucocytose zijn er velerlei oorzaken: infectie, inflammatie, allergische reactie, inname van nietsteroidale antiflogistica (NSAIDs), enz.
De code 288.0 ‘’ Agranulocytosis’’ (Agranulocytose) is diepgaand herzien en gewijzigd in:
288.0x "Neutropenia, Decreased Absolute neutrophil count’’
(Neutropenie, gedaald absoluut aantal neutrofielen).
Een vijfde cijfer geeft nu de mogelijkheid om de etiologie van de neutropenie weer te geven
(congenitaal, medicamenteus, infectieus, andere…).
Bij een febriele neutropenie kunnen zich verschillende mogelijkheden voordoen:
 Koorts in het kader van een febriele neutropenie
HD: 288.0x ‘’Neutropenia’’ (Neutropenie)
ND: 780.61 ‘’Fever presenting with conditions classified elsewhere’’ (Koorts die zich
voordoet bij elders geclassificeerde aandoeningen)
 Het onderzoek brengt een infectiehaard aan het licht bij een patiënt met febriele neutropenie
HD: Infectiehaard
ND: 288.0x ‘’Neutropenia’’ (Neutropenie)
Er wordt geen symptoomcode voor de koorts toegevoegd als er een duidelijke infectie als oorzaak
wordt aangetoond.
 Negatieve hemocultuur bij een patiënt met febriele neutropenie met algemene klinische tekens
van septicemie. De arts vermeldt de septicemie, die als zodanig wordt behandeld.
HD: 038.9 ‘’Unspecified Septicemia’’ (Niet gespecificeerde septicemie)
ND: 288.0x ‘’Neutropenia’’ (Neutropenie)
OPGEPAST bij coderen van pancytopenie:
Slechts één code wordt gebruikt om de aantasting van de drie cellijnen aan te geven! Alleen in geval
van neutropene koorts bij een pancytopene patiënt is het gebruik van een 288.0x-code toegestaan om
de neutropenie als oorzaak aan te geven.
Voorbeeld 4 1: Een kankerpatiënt wordt gehospitaliseerd voor neutropene koorts in het kader van een
pancytopenie veroorzaakt door chemotherapie.
288.03
“Drug induced neutropenia” (Medicatiegeïnduceerde neutropenie)
780.61
“Fever presenting with conditions classified elsewhere”
(Koorts bij elders geclassificeerde aandoeningen)
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284.89
“Other specified aplastic anemias” (Anders gespecificeerde aplastische anemieën)
E933.1 “Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in therapeutic use”
(Bijwerking door antineoplastische en immunosuppressieve medicatie bij therapeutisch
gebruik)
199.1
‘’Malignant neoplasm without specification of site, Other’’
(Maligne neoplasma zonder specificatie van plaats, andere).
Men registreert niet systematisch een neutropenie bij patiënten die een behandeling krijgen op basis
van G-CSF (granulocyte colony-stimulating factors) (Neupogen , Granocyte , enz.). Om ze te coderen zijn er een diagnose van de behandelende arts, en een biologie die duidelijk een neutropenie
vermeldt, nodig.

5. Leucocytose
Leucocytose 288.6 ‘’Elevated white blood cell count’’ (Stijging van de witte bloedcellen) (nieuwe code in
2009) is een verhoging van het aantal witte bloedcellen in het bloed.
Bij een infectieus fenomeen moet de aanwezige leucocytose niet worden gecodeerd, omdat ze vervat
zit in de code van de infectie.
Net als bij de anemieën mogen de aantastingen van de andere cellijnen niet worden gecodeerd op
basis van een biologieverslag. Het gebruik van deze codes is gerechtvaardigd wanneer deze aantasting
wordt behandeld en/of onderzocht en de diagnose door de behandelende arts vermeld werd in het
patiëntendossier.

6. Andere bloedziekten en ziekten van de hematopoïetische organen
Patiënten met een verhoogd hemoglobinegehalte (man >18,5g/dl; vrouw >16,5 g/dl) vertonen een
polycytemie of erythrocytose.
De index verwijst voor polycytemie zonder precisering naar de code 238.4 “Polycythemia vera”, een
neoplasma met onzeker gedrag. Deze verwijzing lijkt niet correct gezien in het merendeel van de
gevallen polythemie secundair is (hypoxemisch) !. Een polycytemie die niet nader wordt omschreven
moet dan ook worden gecodeerd met 289.0 “Polycythemia, secondary”, rekening houdend met de
exclusiecriteria:
289.0 Polycythemia, secondary
Excludes:
polycythemia:
neonatal ( 776.4 )
primary ( 238.4 )
vera ( 238.4 )
Hypersplenisme 289.4 is een hyperfunctie van de milt die de verschillende bloedcellijnen kan aantasten
in wisselende mate, gaande van trombocytopenie tot pancytopenie. De aangetaste cellijnen mogen
afzonderlijk worden bijgecodeerd, rekening houdend met de bijzondere regels omtrent pancytopenie.
289.53 "Neutropenic splenomegaly” (Neutropene splenomegalie) is een bijzonder zeldzame pathologie
die wordt gekarakteriseerd door een belangrijke splenomegalie. In het verdere verloop ontstaat ook een
anemie met leucopenie en neutropenie. Stollingsstoornissen zoals een verlengde bloedingstijd worden
eveneens geconstateerd. Deze aandoening evolueert met opstoten en kan genezen na wegname van
de milt (splenectomie).
289.83 ‘’Myelofibrosis’’ (myelofibrose) is een zeldzame pathologie waarbij het beenmerg geleidelijk
wordt vervangen door fibreus collageenweefsel. Deze aandoening wordt ook idiopathische myelofibrose
of chronische myelosclerose genoemd en is vaak secundair aan andere aandoeningen zoals borst- of
prostaatkanker, leukemiën, tuberculose, de ziekte van Gaucher, enz. Hierbij moet de onderliggende
pathologie als eerste worden gecodeerd.
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7. Stollingsstoornissen
Het stollingsysteem is een heel ingewikkeld mechanisme dat wordt gemedieerd door coagulantia (stollingsfactoren, fibrine, bloedplaatjes) en anticoagulantia (antithrombine, Proteïne C en S, factor V Leiden). Dit evenwicht kan verstoord worden door een insufficiëntie van de coagulantia of door een teveel
aan anticoagulantia. Dit kan congenitaal of verworven zijn.
De meeste codeerproblemen ontstaan bij gebruik van anticoagulerende medicatie.s
De code 286.5 ‘’Hemorrhagic disorder due to intrinsic circulating anticoagulants’’ (Hemorrhagische aandoening te wijten aan intrinsieke circulerende anticoagulantia) is een zeer zeldzame aandoening die
gekenmerkt wordt door de toename in het bloed van circulerende (niet-medicamenteuze) anticoagulantia, die de normale stolling inhiberen. Deze anticoagulantia, die meestal een vast onderdeel uitmaken
van het bloed, kunnen occasioneel toenemen door langdurige anticoagulerende therapieën.
Een bloeding bij een patiënt behandeld met heparine of andere anticoagulantia houdt niet in dat code
286.5 moet worden gebruikt. In die gevallen codeert men de hemorragie en een E-code 934.2 ‘’Anticoagulant causing adverse effects in therapeutic use’’ (Bijwerking door anticoagulantia bij Therapeutisch
gebruik) om het verantwoordelijke agens aan te geven. Code 286.5 wordt niet gebruikt, BEHALVE als
de arts de diagnose preciseert van hemorragische stoornis te wijten aan intrinsieke anticoagulerende
factoren (zoals bij verworven hemofilie).
De code 286.7 ‘’Acquired coagulation factor deficiency’’ (Verworven stollingsfactor deficientie) wijst op
een verworven tekort of dysfunctie van één of meerdere stollingsfactoren in het ziekteverloop. Deze
insufficiëntie kan een ongewenste bijwerking zijn van bepaalde therapieën. In dat geval moet de
oorzakelijke medicatie worden geïdentificeerd door de juiste E-code. De code 286.7 mag echter niet
gebruikt worden als de patiënt wordt behandeld met anticoagulerende medicatie, want dan is het een te
verwachten effect en geen bijwerking!
De injectie van anticoagulerende medicatie wordt geregistreerd met de procedurecode 99.19. Bij
langdurig gebruik van anticoagulantia (per os of geïnjecteerd) is de diagnosecode V58.61 ‘’Long-term
(current) use of anticoagulants’’ (Langdurig (huidig) gebruik van anticoagulantia) van toepassing voor
zover de medicatie vóór opname werd gestart.
Een verlengde protrombinetijd of APTT evenals een abnormaal coagulatieprofiel wordt niet gecodeerd
als een stollingsstoornis. De code 790.92 ‘’Abnormal coagulation profile’’ (Abnormaal stollings-profiel)
wordt gebruikt voor dit laboratorium resultaat. Als de patiënt een anticoagulerende behandeling ondergaat, is een abnormaal stollingsprofiel een verwacht resultaat dat niet moet worden gecodeerd, tenzij de
behandelende arts schrijft dat deze antistollingstherapie “ontregeld” is en hiervoor maatregelen
noodzakelijk zijn.
Voorbeeld 4 2 :
• Chronisch duodenumulcus met hemorragie bij een patiënt onder behandeling met
anticoagulantia. De arts legt de link tussen de bloeding en de behandeling.
532.40 ‘’Duodenal ulcer chronic with hemorrhage’’ (Chronisch duodenal ulcus met hemorrhagie)
E934.2 ‘’Anticoagulant causing adverse effects in therapeutic use’’ (Bijwerking door anticoagulantia bij therapeutisch gebruik)
• Een patiënt wordt opgenomen voor multipele episodes van hematemesis als gevolg van een
therapie met een anticoagulantium. Er wordt geen enkele etiologie naar voor gebracht.
578.0 ‘’Hematemesis’’ (Hematemesis)
E934.2 ‘’Anticoagulant causing adverse effects in therapeutic use’’ (Bijwerking door anticoagulantia bij therapeutisch gebruik)
• Tijdens de hospitalisatie van een patiënt voor een pneumonie, vermeldt de behandelende arts
een belangrijke overdosering van Sintrom met ontregeling van de INR.
486 “Pneumonia, organism unspecified” (Pneumonie, organisme niet gespecificeerd)
790.92 ‘’Abnormal coagulation profile’’ (abnormaal stollingsprofiel)
E934.2 ‘’Anticoagulant causing adverse effects in therapeutic use’’ (Bijwerking van
anticoagulans bij therapeutisch gebruik).
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Een toestand van hypercoagulabiliteit kan zich voordoen in vele omstandigheden en wordt
gekarakteriseerd door de neiging tot vorming van bloedklonters en van fibrineneerslag in de kleine
bloedvaten. De primaire etiologieën zijn aangeboren stoornissen van anticoagulerende factoren: 289.81
‘’Primary hypercoagulable state’’ (Primaire hypercoagulabiliteit).
De verworven hypercoagulatietoestanden, code 289.82 ‘’Secondary hypercoagulable state’’ (Secundaire
hypercoagulabiliteit) zijn verworven aandoeningen die door complexe en multifactoriële mechanismen
aanleiding geven tot trombosen. Deze toestand kan zich voordoen in het kader van sommige kankers,
zwangerschap, trauma, myeloproliferatieve aandoeningen en het antifosfolipidensyndroom.
Bij bepaalde personen kan een behandeling met heparine met ernstige neveneffecten gepaard gaan.
Heparine veroorzaakt dan een auto-immuunreactie met ernstige trombocytopenie en ernstige trombotische complicaties: 289.84 ‘’Heparin-induced thrombocytopenia [HIT]’’ (Heparine-geïnduceerde
trombocytopenie). Het gaat hier om een allergische reactie op verschillende soorten heparine met een
plots optredende, ernstige trombocytendaling en paradoxaal genoeg trombosen. Deze allergie wordt
HIT-2 (Heparin Induced Thrombocytopenia type 2 - Heparine-geïnduceerde trombocytopenie type 2)
genoemd, in tegenstelling tot de niet-immuungemedieerde trombocytopenieën (HIT-1) die zelflimiterend,
asymptomatisch zijn en frequent voorkomen onder heparinetherapie. Bij de HIT-2 is er gewoonlijk een
daling van minstens 50% van het trombocytenaantal tussen de vijfde en veertiende dag van de
heparinebehandeling, die onmiddellijk moet worden gestopt. De daling is een gevolg van een intense
bloedplaatjes activatie door immuuncomplexen, waarvan het antilichaam gericht is tegen heparine gekoppeld aan de endogene Platelet Factor 4 (PF4). Deze complexen beschadigen ook de endotheliale
cellen, waardoor het risico op trombose toeneemt. Dit verhoogde risico op trombose kan weken blijven
duren nadat de bloedplaatjes gercupereerd zijn na stopzetten van de heparine. Om die reden is het
noodzakelijk om op een andere manier de stolling enige tijd te onderdrukken, meestal onder vorm van
recombinant hirudine, en in een latere fase door vitamine K antagonisten.
Vanaf 2009 verwijst de index voor trombocytose of trombocytemie (verhoging van het aantal
bloedplaatjes) zonder bijkomende specificatie naar de code 238.71 “Essential thrombocytomia” wat een
neoplasma is met onzeker gedrag. Deze verwijzing is niet correct! Een niet nader omschreven
trombocytose of trombocytemie moet, zoals voorheen, gecodeerd worden met 289.9 ‘’Unspecified
disease of blood/blood-forming organs’’ (Niet gespecificeerde aandoeningen van het bloed of de
bloedvormende organen).
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5
Mentale aandoeningen
1. Inleiding
De term “mentale aandoening” (ook wel geestelijke of psychische aandoening genoemd)) impliceert een
onderscheid tussen mentale en fysieke aandoeningen. Dit is een anachronisme van het geest/lichaam
dualisme. Geest en lichaam zijn immers geen onafhankelijke elementen. Er is tot op heden echter nog
geen betere term gevonden, zodat ze in gebruik blijft.
Een mentale aandoening is een aandoening die gekenmerkt wordt door een klinische significant
gedrags of psychologisch syndroom en dat geassocieerd is met
• huidige problemen (bijv. pijnlijke symptomen…)
• en/of Handicap (problemen in één of meer functies)
• en/of verhoogd risico op overlijden, pijn, handicap, of een verlies van vrijheid
En bovendien moet dit syndroom of gedragspatroon niet gewoon een verwacht en sociaal aanvaarde
reactie zijn op een specifiek gebeuren. (bijv. het overlijden van een geliefde)
Om de mentale aandoeningen te beschrijven gebruiken psychiaters meestal de codes uit de “Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM), gepubliceerd door de APA (American Psychiatric
Association). De huidige versie is de D.S.M-IV-™.
Voor MG-MZG registratie van mentale aandoeningen worden echter de ICD-9-CM codes gebruikt. Deze
worden geclassificeerd in hoofdstuk 5 van de ICD-9-CM, in drie secties: Psychoses, niet psychotische
mentale aandoeningen, mentale retardatie.
De terminologie die gebruikt wordt in de D.S.M-IV-™ is in grote lijnen dezelfde als die van ICD-9-CM;
de details van de gebruikte terminologie kunnen echter verschillen. Aangezien de meeste codeerders in
contact komen met dossiers waarin mentale aandoeningen (bijv. dementie) van patiënten beschreven
staan, is het nuttig voor hen om zich vertrouwd te maken met de D.S.M-IV-™. De codes die in de MGMZG registratie gebruikt worden, dienen echter uiteraard die van de ICD-9-CM classificatie te zijn.
Indien er slechts een algemene niet gedefinieerde omschrijving gegeven wordt van de mentale
aandoening, dan kan er enkel een algemene code gebruikt worden.
Als er bijv. enkel een vage term zoals “cognitieve stoornissen genoteerd werd, dient contact opgenomen
te worden met de arts zodat hij kan specificeren over welke problemen het ging, wat de oorzakelijke
aandoening was enz. Als er geen verdere informatie verstrekt wordt, kan code 294.9 « Unspecified
persistent mental disorders due to conditions classified elsewhere » (niet gespecificeerde persisterende
mentale stoornissen veroorzaakt door elders geklassificeerde aandoeningen) gebruikt worden.
“Cognitive disorder NOS” is immers een inclusie term bij deze code (Alfabetische lijst Disorder 
cognitive  294.9 ). Deze manifestatiecode kan uiteraard niet als hoofddiagnose gebruikt worden
Diagnosen die in de MPG-registratie door de arts ingevuld worden, mogen enkel overgenomen worden
in de MG-MZG registratie als ze vermeld worden in het dossier en ze voldoen aan de regels voor hoofden nevendiagnose.
Enkele veel gebruikte termen zijn : psychoses, neurose, dementie, gedragsstoornissen, delirium,
waanvoorstellingen, depressie.
Een psychose is een mentale aandoeningen waarbij de achteruitgang van de mentale functies zo ver
gevorderd is dat het interfereert met
• inzicht
• alledaagse leven
• of contact met de realiteit

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

111

Neurose is een oude term die overgenomen werd in de psychoanalyse. Momenteel wordt ze niet meer
gebruikt door de moderne geneeskunde, ze is daarom niet meer terug te vinden in de DSM-IV. In de
psychoanalyse is het een term voor mentale stoornissen met als voornaamste symptomen angst of
afweermechanismen tegen angst.
Dementie is geen specifieke ziekte, maar een geheel van gelijkaardige symptomen waarbij de
intelectuele en sociale vaardigheden zodanig aantast zijn dat de AD “Activities of Daily Living” gestoord
zijn. Het wordt veroorzaakt door aandoeningen of veranderingen van de hersenen die meerdere
cognitieve stoornissen veroorzaken:
• achteruitgang van het geheugen
• afasie
• apraxie
• agnosie
Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit onderliggende aandoeningen of aanleg, spreekt men
van een gedragsstoornis. Onder gedragsstoornissen wordt o.a. verstaan:
• prikkelbaarheid,
• agressiviteit,
• gewelddadig gedrag,
• dolen (wandering)
Delirium is een organisch cerebraal syndroom, gekenmerkt door gelijktijdige
• Bewustzijnstoornis met verminderd vermogen om de aandacht te focussen, vol te houden of te
veranderen
• Denk en/of perceptie verandering los van de dementie
• Duurtijd variabel (meestal uren tot dagen)
• Eventueel ook psychomotorisch gedragstoornissen (hypo of hyperactiviteit, slaapduur,..)
• Emoties gestoord (angst, euphorie, …)
Voorbeelden zijn een koortsdelier en, delirium tremens door overmatige alcohol consumptie. Een delier
is frequent: in functie van de pathologie kan 10 tot 50% een delirium tijdens hun hospitalisatie
ondervinden.
Waanvoorstellingen (delusies) zijn foutieve zekerheden waaraan vastgehouden wordt ondanks bewijzen
van het tegendeel en die niet typisch zijn aan de cultuur, het geloof of de familie van de patiënt.
Gekende voorbeelde zijn vervolgingswaanzin, grootheidswaanzin, enz. Een ander voorbeeld is geloven
dat neutrale informatie in de krant specifiek op hem betrekking heeft, gedachtenbeinvloeding.
Waanvoorstellingen kunnen zowel bizar (ontvoering door ruimtewezens ) als niet bizar zijn ( een collega
die de boel wil overnemen).
Het organisch delusioneel syndroom (Organic Delusional Syndrome) is een aandoening waarbij
persisterende of recurente waanaandoeningen het klinisch beeld domineren. De wanen kunnen
begeleid worden door hallucinaties. Dit syndroom is zoals de naam het zegt ten gevolge van een
(andere) organische aandoening

2. Psychoses (290-299)
2.1. Organische psychotische condities (290-294)
2.1.1. Organic Brain Syndrome (OBS)
Het Organisch Hersensyndroom (“Organic Brain Syndrome”) is een algemene term die verwijst naar
fysische aandoeningen (meestal niet psychiatrisch) die een verminderde cerebrale functie tot gevolg
hebben, resulterend in een geheel van mentale symptomen. Deze vermindering kan veroorzaakt worden door een brede waaier van ziektes (ziekte van Creutzfeldt-Jakob, multipele sclerose, ziekte van
Alzheimer, multi-infarct dementie, sommige hartritmestoornissen, hypoxie, enz.), trauma’s (chronisch
subduraal hematoom, hersenschudding, enz.) of chronisch alcoholisme. Het organisch hersensyndroom
kan ofwel acuut en reversibel zijn, ofwel chronisch en onomkeerbaar.
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De eerste stap bij het coderen van OBS is bepalen of de toestand van psychotische aard is of niet. Een
psychose wordt gekenmerkt door stoornissen van de persoonlijkheid en verlies van contact met de realiteit. Ook is ze vaak geassocieerd met waanideeën, illusies of hallucinaties.
Een neurose daarentegen gaat niet gepaard met grote stoornissen van het realiteitsbesef of een
desorganisatie van de persoonlijkheid.
Als de diagnostische formulering woorden als “met dementie”, “delirium”, “psychotisch” of gelijkaardige
termen vermeldt, dan dient de aandoening als psychotisch gecodeerd te worden. Als er in het medisch
dossier echter geen duidelijke documentatie van psychose aanwezig is, dan dienen er geen codes die
wijzen op psychose toegekend te worden.
Voorbeeld 5.1 :
• Organisch hersensyndroom ten gevolge van een niet gespecificeerde versie van de ziekte van
Creutzfeldt-Jakob, zonder gedragsstoornissen:
046.19 "Other and unspecified Creutzfeldt-Jakob disease" (Andere en niet
gespecificeerde Creutzfeldt-Jakob ziekte)
294.10 "Dementia in conditions classified elsewhere without behavioral disturbance"
(Dementie
bij
elders
geclassificeerde
aandoeningen,
zonder
gedragsstoornis)
De ziekte van Creutzfeldt-Jakob kan in functie van de oorzaak gecodeerd worden met 046.11
‘’Variant Creutzfeldt-Jacob disease’’ (Variant Creutzfeldt-Jakob ziekte) of 046.19 ‘’Other and unspecified Creutzfeldt-Jacob disease’’ (Andere en niet gespecificeerde Creutzfeldt-Jakob ziekte)
•

Organisch hersensyndroom :
310.9 "Unspecified non-psychotic mental disorder following organic brain damage"
(Niet gespecificeerde niet-psychotische mentale stoornis volgend op organisch
hersen letsel)

•

Organisch hersensyndroom psychose geassocieerd met chronisch alcoholisme :
291.2 “Alcohol-induced persisting dementia”
(alcohol geïnduceerde persisterende dementie)
303.90 “Other and unspecified alcohol dependence, unspecified”
(andere en niet gespecificeerde alcoholverslaving, niet gespecificeerd)

•

Organisch hersensyndroom, niet psychotisch, ten gevolge van een oude concussie:
310.2 ”Postconcussion syndrome” (postcommotioneel syndroom)
907.0 “Late effect of intracranial injury without mention of skull fracture”
(Laat gevolg van intracranieel letsel zonder vermelding van schedelfractuur)

2.1.2. Organisch angstsyndroom
Het Organisch Angstsyndroom (“Organic anxiety syndrome”) is een angststoornis met een organische
oorzaak. Het is een transiënte organische psychose die gekenmerkt wordt door een klinisch significante
angst. Het wordt aanzien als het directe fysiologische effect van een algemene medische aandoening.
De code voor de aandoening die de angst veroorzaakt wordt eerst vermeld, gevolgd door een
bijkomende code voor het angstsyndroom zelf, namelijk 293.84 “Anxiety disorder in conditions classified
elsewhere” (Angststoornis bij elders geklassificeerde aandoeningen)

2.1.3. Dementie
2.1.3.1. ALGEMEEN
Zoals hierboven vermeld is dementie geen specifieke ziekte, maar een geheel van gelijkaardige
symptomen waarbij de intellectuele en sociale vaardigheden zodanig aantast zijn dat de ADL gestoord
zijn.
Codes voor dementie zijn terug te vinden in de categorie 290 (Dementias) en subcategorie 294.1
(Dementie bij elders geclassificeerde aandoeningen). Bij 294.1 is er de instructie dat eerst de
onderliggende fysieke aandoening moet geklasseerd worden (bvb Syfilis, Alzheimer, epilepsie,…) 290.x
heeft als instructie dat eerste de geassocieerde neurologische aandoening moet gecodeerd worden.
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In principe kan dus geen van beide categorieën/subcategorieën als hoofddiagnose gebruikt worden. De
uitzonderingen hierop worden hieronder besproken in het deel “Dementie zonder vermelding van
geassocieerde aandoening”
Onderliggende aandoeningen die een dementie veroorzaken zijn bijv.
•

•
•
•
•
•
•

331 - "Other cerebral degenerations"
–
331.0 "Alzheimer's disease"
– 331.1x "Frontotemporal dementia"
090 - "Congenital syphilis"
094 – "Neurosyphilis"
042 – "Human immunodeficiency virus [HIV] disease"
340 - "Multiple sclerosis"
333.4 - "Huntington's chorea"
Ook bij hypothryoidie, vitamine deficiencie vervuiling met zware metalen, hersentumor,…

Er zijn nog twee andere codes voor dementie, namelijk die voor dementie geïndiceerd door alcohol of
drugs : 291.2 "Alcohol-induced persisting dementia" en 292.82 "Drug-induced persisting dementia".
2.1.3.2. ENKELE SPECIFIEKE VORMEN VAN DEMENTIE
Multi-infarct dementie. Hierbij treden in de hersenen verspreid over een zeker tijdsverloop infarcten op.
Elk nieuw infarct leidt tot plotse of trapsgewijze verergering van het beeld. Het beeld van de dementie is
geassocieerd met de klinische lokalisatorische symptomen of uitvalsverschijnselen
• HD: 290.40
• ND: 437.0
Vasculaire dementie:
HD: 290.4x (x: volgens de aanwezigheid van hallucinaties of delirium)
ND: 437.0
Soms is er in een dossier ook sprake van cerebraal vaatlijden, zonder verdere verduidelijking. Deze
dient gecodeerd te worden met 437.9 « Unspecified cerebrovascular disease”.
Dementie als laat gevolg van een CVA : 438.0
Mixed dementie wordt als term gebruikt voor die gevallen waarbij de ziekte van Alzheimer en Vasculaire
dementie gelijktijdig optreden. De diagnose "mixed dementie" is klinisch belangrijk omdat de combinatie
de ziekte van Alzheimer en Vasculaire dementie een grotere invloed op de hersenen heeft, dan één van
beiden. In functie van de school die de arts aanhangt wordt mixed dementie ook gebruikt voor die
dementies waar er naast de vasculaire een niet-vasculaire component verschillend van Alzheimer
(seniel, preseniel,…) aanwezig is.
Een verduidelijking dient nagevraagd te worden aan de behandelende arts.
Bijgevolg : altijd 290.4x + 437.0
En ifv de school
Steeds Alzheimer 331.0 + 294.1x
Of
+ seniel:
290.0, 290.2 of 290.3
+ preseniel:
290.1x
+ Parkinson:
331.82 + 294.1x
+ Pick:
331.11 + 294.1x
+ NOS:
294.8
x : afhankelijk of er gedragsstoornissen aanwezig zijn of niet.
Het psychomotorisch regressie syndroom werd een 20tal jaren geleden beschreven door Prof. Michel
Gaudet. De naam werd recent gewijzigd in “psychomotorisch disadaptatie syndroom” (PDS). Frontosubcorticale dysfunctie kan aan de basis liggen van dit syndroom. Het wordt nog niet als dusdanig
vermeld in ICD-9-CM. Manifestaties worden gecodeerd als ze aanwezig zijn.
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Verschillende vormen van dementie hebben verschillende symptomen, omdat de etiologie en de
lokalisatie van de aangetaste delen verschillend is.
Symptom

Alzheimer's Vascular
disease
dementia

Diffuse
Lewy body

Frontotemporal

Psychomotorische agitatie +++

+++

+++

+

Agressief gedrag

++

++

++

+

Waanideeën

++

++

+++

+

Hallucinaties

+

+

+++

-

Depressie

++

+++

++

+

Angst

++

+++

+

+

Apathie/ retardatie

++

+++

++

++++

Slaapstoornissen

++

++

++

+++

Eetlust wijzigingen

+

+

+

+++

Seksuele disinhibitie

+

+

+

+++

290.0

290.20 290.21 290.3

Presenile dementie

290.10

290.12 290.13 290.11

Vascular dementie

290.40

290.42 290.43 290.41

Bij elders geklassificeerd aandoeningen

294.10

met
gedragstoornissen

met waanideeën

Senile dementie

met delirium

zonder complicatie

met
depressive
kenmerken

2.1.3.3. COMPLICATIES
Dementie gaat vaak gepaard met diverse symptomen die in de aandoening zitten zoals bijv.
verwardheid. Andere zijn echter apart te coderen of door een specifieke ondercategorie of door een
aparte bijkomende code. Onderstaande tabel geeft een overzicht van diverse mogelijkheden.

294.11

a. Gedragsstoornis
– Soms apart bij te coderen
Bijv. Patiënt met seniele dementie met gedragsstoornissen
• 290.0 Senile dementia, uncomplicated
• 312.9 Unspecified disturbance of conduct
– Soms in de code
Bijv. Indien de patiënt de ziekte van Alzheimer heeft en dement is en bovendien
gedragsstoornissen vertoont
• 331.0 (Alzheimer’s disease)
294.11 (Dementia in conditions classified elsewhere with behavioral disturbance)
•
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b. Met delirium
– soms in de code
• 290.3 Senile dementia with delirium
– Soms apart bij te coderen
Bijv. Indien de patiënt de ziekte van Alzheimer heeft, hierdoor dement is en een delirium
vertoont met bovendien gedragsstoornissen
•
331.0 « Alzheimer’s disease)“294.11 “Dementia in conditions classified elsewhere with
behavioral disturbance”
•
293.0 “Delirium due to conditions classified elsewhere”
c. Met waanideeën
• Waanvoorstellingen ten gevolge van « Organic Delusional Syndrome »?
• Ja
– 293.81 “ Psychotic disorder with delusions in conditions classified elsewhere”
– 290.42 « Vascular dementia with delusions”
• Neen :
– 297.1 « Delusional disorder »
– 297.8 « Other specified paranoid states »
– 300.29 « Other isolated or specific phobias”
d. Met depressie
296.2x major depressive disorder : o.a. aanwezigheid van eenmalige depressieve episode
• in D.S.M.-IV gedefinieerd.
• minimum 5 van 9 symptomen vereist binnen zelfde periode van 2 weken
• depressieve stemming
• interesseverlies
• gewichtsvermindering
• insomnia,/hypersomnia
• psychomotorische agitatie/remming
• moeheid
• gevoelens van waardeloosheid
• concentratiestoornissen
• suicidegedachten
•

“major depressive disorder" <> “with depressive features »
•
•

Soms in de code
− 290.21 “Senile dementia with depressive features”
Soms apart bij te coderen
Bijv. Indien de patiënt de ziekte van Alzheimer heeft en dement is en bovendien
tekenen van depressie vertoont die met deze toestand te maken hebben en er dus geen
sprake is van een majeure depressieve episode
– 331.0 « Alzheimer’s disease »294.11 “Dementia in conditions classified elsewhere with
behavioral disturbance”
– 293.83 “Mood disorder in conditions classified elsewhere”
– Toevoegen “mixed dementia, vascular probleem”, 290 per definitie

Soms vermeld een dossier dat de patiënt opgenomen werd voor een achteruitgang van de algemene
toestand in de context van dementie. Hiervoor wordt de code 799.89 gebruikt als nevendiagnose.
"Herhaaldelijk vallen", zonder letsels in de context van dementie wordt gecodeerd met V15.88. Deze
code werd gecreëerd voor patiënten die reeds gevallen zijn in het verleden en mogelijk weer gaan
vallen in de toekomst. Ze wordt slechts bij uitzondering als hoofddiagnose gebruikt. Meer informatie is te
vinden in het hoofdstuk over V codes
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2.1.3.4. DEMENTIE BIJ ELDERS GECLASSIFICEERDE AANDOENINGEN
Dementie bij elders geclassificeerde aandoeningen 294.1x “Dementia in conditions classified elsewhere” (Dementie bij elders geclassificeerde aandoeningen) heeft een vijfde cijfer dat de aan- of afwezigheid van gedragsstoornissen zoals agressiviteit, gewelddadigheid, dolen of vechten aangeeft.
De dementie geclassificeerd in subcategorie 294.1 is te wijten aan de directe fysiologische effecten van
een algemene medische aandoening. In die zin is ze te vergelijken met het organisch hersensydroom
en angstsyndroom, die ook te wijten waren aan organische aandoeningen.
Dementie wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van meerdere cognitieve stoornissen zoals
achteruitgang van het geheugen (een verminderd vermogen om nieuwe zaken te leren of om zich
eerder geleerde zaken te herinneren), afasie (taalstoornis), apraxie (verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren, ondanks intacte motorische functie) of agnosie (verminderd vermogen
om objecten te herkennen of thuis te brengen, ondanks intacte sensorische functies).
Wanneer men de code 294.10 of 294.11 toekent, dan dient men eerst de onderliggende aandoening
(zoals de ziekte van Alzheimer of Huntington) die met de dementie geassocieerd is te coderen.
2.1.3.5. ZIEKTE VAN ALZHEIMER
De ziekte van Alzheimer is een progressieve neurodegeneratieve ziekte die gekenmerkt wordt door
functieverlies en verlies van zenuwcellen in verschillende delen van de hersenen. Typisch zijn amyloïde
plaques, neurofibrillaire ophoping van specifieke proteïnen. De ziekte leidt tot mentale veranderingen
gaande van een lichte intellectuele achteruitgang tot dementie met verlies van cognitieve functies en
geheugenstoornissen. Het is een frequente oorzaak van dementie.
De ziekte van Alzheimer wordt gecodeerd met 331.0 "Alzheimer’s disease” (Ziekte van Alzheimer).
Als er een geassocieerde dementie aanwezig is, dan dient men code 294.1x “Dementia in conditions
classified elsewhere” (Dementie bij elders geclassificeerde aandoeningen) als nevendiagnose te gebruiken. Cave : in het beginstadium van de ziekte is er nog geen dementie aanwezig.
Alzheimer is niet hetzelfde als seniele dementie. Het eerste geval van Alzheimer dementie werd
beschreven bij een vrouw van 52 jaar
Agnosie, apraxie, ataxie en verwardheid maken integraal deel uit van Alzheimerdementie. Zoals
geweten mogen symptomen die integraal deel uitmaken van een ziekte niet vermeld worden als
nevendiagnose. Enkel indien er specifieke aandacht wordt gegeven aan deze symptomen, via bijv.
logopedie, mogen deze gecodeerd worden. Dit moet bewezen kunnen worden via het dossier.
Soms wordt er in een dossier melding gemaakt van zowel Alzheimerdementie en Parkinson. Dit geeft
niet automatisch aanleiding tot het coderen van een Alzheimer dementie en een Parkinsondementie.
Lewy body dementie heeft immers specifieke diagnostische criteria. Als de arts Alzheimer EN de ziekte
van Parkinson vermeld, dan dient men de twee apart te coderen. De codeerster/codeerder mag nooit
coderen wat niet in het dossier vermeld is. Het is dus niet omdat de patiënt dement is omwille van een
andere aandoening en ook aan de ziekte van Parkinson lijdt dat de code voor Lewy Body dementie
dient gebruikt te worden.
Een andere combinatie die vermeld wordt is een patiënt met seniele vasculaire dementia + Alzheimer :
hoe coderen? Dit wordt gecodeerd als volgt : 290.40 + 437.0 + 331.0. Als er ook dementie is ten
gevolge van de ziekte van Alzheimer dient ook de code 294.1x gebruikt te worden. Dit moet echter
vermeld staan in het dossier. Een patiënt kan immers eerst een vasculaire dementie hebben, bijkomend
Alzheimer krijgen, die dan vervolgens ook een verdere dementie doet ontstaan
2.1.3.6. DEMENTIE ZONDER VERMELDING VAN GEASSOCIEERDE AANDOENING
Soms wordt een patiënt opgenomen voor dementie, echter zonder vermelding door de behandelende
geneesheer van een geassocieerde aandoening zoals bijv. Alzheimer, multi-infarcten dementie enz.
uiteraard mogen protocollen van CT, NMR niet op zich gebruikt worden.
In deze gevallen dient vanaf de leeftijd van 65 jaar de code 290.0 “Senile dementia, uncomplicated”,
(Seniele dementie, ongecompliceerd) als hoofddiagnose gebruikt te worden. Voor patiënten jonger dan
65 jaar wordt de code 290.10 “Presenile dementia, uncomplicated” (Preseniele dementie, ongecompliceerd) gebruikt. In dit geval mag deze code als hoofddiagnose gebruikt worden
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Als een patiënt wordt opgenomen voor een vasculaire dementie, wordt de code 290.40 “Vascular dementia, uncomplicated” (Vasculaire dementie, ongecompliceerd) gebruikt als hoofddiagnose, gevolgd
door de code 437.0 “Cerebral atherosclerosis” (Cerebrale arteriosclerose).
Als deze patiënt ook verward is, wordt de code 290.41 “Vascular dementia with delirium” (Vasculaire dementie met delier) gebruikt als hoofddiagnose, gevolgd door de 437.0.
Als een patiënt opgenomen wordt voor verwardheid, zonder bijkomende inlichtingen of etiologie, wordt
de code 298.9 “Unspecified psychosis” (Niet gespecificeerde psychose) gebruikt als hoofddiagnose.
Ook voor postoperatieve verwardheid zonder verdere precizering van oorzaak wordt deze code
gebruikt.

2.1.4. Amnesie
Voorbijgaande globale amnesie wordt gekenmerkt door een plots verlies van de geheugenfunctie: een
verminderd vermogen om nieuwe zaken te leren of om zich eerder geleerde informatie te herinneren.
Tijdens een dergelijke episode kan het gebeuren dat de patiënt steeds dezelfde vraag herhaalt, omdat
er zich bij hem geen herinneringen aan de voorgaande antwoorden hebben gevormd. De episode duurt
meestal enkele uren, gevolgd door een totaal of quasi totaal herstel van de geheugenfunctie. De patiënt
heeft echter geen herinneringen aan de gebeurtenis zelf. Voorbijgaande globale amnesie is een op zichzelf staande cerebrovasculaire aandoening met haar eigen code 437.7 “Transient global amnesia”
(Voorbijgaande globale amnesie). Ze is niet psychotisch van aard en ze wordt niet geacht door ischemie
veroorzaakt te zijn.
Er bestaan uiteraard ook andere vormen van amnesie. Zo wordt niet gespecificeerd geheugenverlies
gecodeerd met 780.93 “Memory loss” (Geheugenverlies).
Een hersenschudding (850.x(x) - 854.xx) ten gevolge van een zware slag tegen het hoofd kan
symptomen omvatten zoals amnesie, vertigo, nausea, zwakke polsslag en hoofdpijn; deze symptomen
maken deel uit van het klinisch beeld van hersenschudding en worden dus niet apart gecodeerd.
Na de acute fase van 24 tot 48 uur kan gedurende enkele weken een “Postconcussion syndrome”
(Postcommotioneel syndroom), code 310.2, optreden; de symptomen hiervan zijn hoofdpijn,
duizeligheid, vertigo, angst, vermoeidheid, concentratiestoornissen, depressie, palpitaties, tinnitus en
apathie. Wanneer er echt sprake is van een amnestische aandoening, dan wordt de code 294.8 “Other
persistent mental disorders due to conditions classified elsewhere” (Andere persisterende mentale
stoornissen te wijten aan elders geclassificeerde aandoeningen) gebruikt. Deze code mag niet als
hoofddiagnose gebruikt worden, zodat een amnesie die voortduurt na een hersenschudding gecodeerd
wordt 310.2 + 294.8.
Bij de code 310.2 “Postconcussion syndrome” (Postcommotioneel syndroom) dient er een additionele
code gebruikt te worden om – indien aanwezig – geassocieerde posttraumatische hoofdpijn te coderen
[“Use additional code to identify associated post-traumatic headache, if applicable (339.20-339.22)”].
De categorie 339 “Other headache syndromes” (Andere hoofdpijn syndromen) is een nieuwe categorie
in ICD-9-CM versie 2009.

2.1.5. Gewijzigde bewustzijnstoestand
Een gewijzigde bewustzijnstoestand die niet geassocieerd is met delirium of met een andere
geïdentificeerde toestand of aandoening, wordt geclassificeerd onder de code 780.0x “Alteration of
consciousness” (Verandering in bewustzijn) in hoofdstuk 16 van ICD-9-CM. Een vijfde cijfer wordt
gebruikt om aan te duiden of het een coma 780.01 “Coma” (Coma), een voorbijgaande
bewustzijnsstoornis 780.02 “Transient alteration in awareness” (Voorbijgaande verandering in
bewustzijn), of een persistente vegetatieve toestand 780.03 “Persistent vegetative state” betreft. Andere
bewustzijnsstoornissen zoals somnolentie, stupor, of niet verder gespecificeerde toestanden worden
geclassificeerd als 780.09 ”Other” (Andere).
Vaak zijn gewijzigde bewustzijnstoestanden wel geassocieerd met specifieke aandoeningen, denk bvb
aan diabetes coma.

2.1.6. Encefalopathie
Encefalopathie is een algemene term ter beschrijving van om het even welke diffuse stoornis van de
hersenen die het cerebraal functioneren wijzigt. Encefalopathie kan veroorzaakt worden door infectieuze
agentia, metabole stoornissen, mitochondriale dysfunctie, hersentumoren, ondervoeding, enz. Sommige
encefalopathieën kunnen dodelijk zijn. Encefalopathie verwijst naar een gewijzigde bewustzijnstoestand,
meestal omschreven als delirium. Die toestand kan zowel hypo- als hyperactief zijn en is voorbijgaand.
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Afhankelijk van het type en de ernst van de encefalopathie kunnen volgende symptomen aanwezig zijn:
geheugenstoornissen, cognitieve stoornissen, subtiele persoonlijkheidsveranderingen, lethargie,
bewustzijnsstoornissen, nystagmus, tremor, spieratrofie, dementie. Deze lijst is echter niet limitatief.
Metabole encefalopathie beschrijft tijdelijke of permanente schade aan de hersenen, die optreedt
wanneer de metabole processen aanzienlijk zijn gestoord. Metabole encefalopathie kan het gevolg zijn
van een grote variëteit van aandoeningen; sommige hiervan oefenen hun effect rechtstreeks uit op de
hersenen en anderen hebben een weerslag op verschillende orgaansystemen. Omdat de metabole
encefalopathie een manifestatie is van een grote waaier aan mogelijke oorzaken, zijn er meerdere
codes voor deze aandoening mogelijk.
De codes zijn gelokaliseerd onder de hoofdterm “Delirium” (Delirium) in de alfabetische lijst. Als er geen
verdere informatie beschikbaar is over de oorzaak van de metabole encefalopathie kan de code 348.31
“Metabolic encephalopathy” (Metabole encefalopathie) gebruikt worden.
Naast de metabole encefalopathie bestaan er ook andere vormen van encefalopathie. De alcoholische
encefalopathie wordt gecodeerd als 291.2 “Alcohol-induced persisting dementia” (Alcohol-geïnduceerde
persisterende dementie).
De hypertensieve encefalopathie 437.2 “Hypertensive encephalopathy” mag niet verward worden met
de benigne intracraniële hypertensie 348.2 “Benign intracranial hypertension”. Deze laatste wordt soms
ook ‘pseudotumor cerebri’ genoemd, omdat de symptomen lijken op die van een intracraniële tumor.
Bij vasculaire encefalopatie is verstoring van de hersenfunctie het gevolg van ischemie. Dit wordt
gecodeerd als volgt : 290.4x + 437.0.

2.2. Andere psychoses (295-299)
2.2.1. Schizofrene aandoeningen
Kenmerkende symptomen voor schizofrenie zijn: wanen, hallucinaties, onsamenhangende spraak,
chaotisch of katatoon gedrag (het willekeurig aannemen van inadequate of bizarre houdingen) en
negatieve symptomen (bijvoorbeeld vervlakking van het affect, gedachten- of spraakarmoede en apathie). Alvorens te kunnen spreken van schizofrenie zijn over het algemeen twee symptomen vereist, die
elk gedurende minimum een maand aanwezig moeten zijn.
Schizofrene aandoeningen worden geclassificeerd in de categorie 295, waarbij het vierde cijfer het type
van schizofrenie aanduidt : ’simple’ type, gedesorganiseerd type, katatoon type, paranoïde type, enz.
Een vijfde cijfer wordt gebruikt om het verloop van de aandoening te beschrijven, en wel als volgt: :
0: niet gespecificeerd
1: subchronisch (ziekte meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar continu aanwezig)
2: chronisch (ziekte gedurende meer dan 2 jaar continu aanwezig)
3: subchronisch met acute exacerbatie
4: chronisch met acute exacerbatie (de duurtijd van de ziekte is dezelfde als bij chronisch verloop,
maar de prominente psychotische kenmerken treden opnieuw op bij een patiënt in de residuele
fase)
5: in remissie
De keuze van het 5de cijfer (2 t.e.m. 5) moet gebaseerd zijn op een verklaring van de arts.

2.2.2. Stemmingsstoornissen
Stemmingsstoornissen zijn vaak voorkomende mentale ziektes. Ze kunnen depressief of bipolair van
aard zijn. Ook kunnen ze veroorzaakt worden door een somatische aandoening of door abusus van
middelen.
“Major depressive disorder” (Majeure depressieve stoornis) wordt door DSM-IV-™ beschreven als een
depressieve stoornis en vereist onder andere de aanwezigheid van een eenmalige depressieve
episode. Om van een depressieve episode te kunnen spreken wordt de aanwezigheid van minimum 5
symptomen uit een lijst van 9 vereist binnen dezelfde periode van 2 weken (zie §2.1.3.3.d). Het wordt
als een affectieve psychose geclassificeerd in de ICD-9-CM classificatie onder categorie 296 “Episodic
mood disorders” (Episodische stemmingsstoornissen).
Code 311 “Depressive disorder, not elsewhere classified” (Depressieve stoornis, niet elders geclassificeerd) wordt gebruikt voor stoornissen met depressieve kenmerken, die niet voldoen aan de criteria
voor een depressieve stoornis, dysthyme stoornis, aanpassingsstoornis met depressieve stemming of
aanpassingsstoornis met gemengd angstige en depressieve stemming. Indien er in het dossier enkel
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vermeld wordt dat het gaat om een “depressie” zonder verdere specificaties, dan verwijst de
alfabetische lijst of index naar de code 311 “Depressive disorder, not elsewhere classified” (Depressieve
stoornis, niet elders geclassificeerd).
Slaapproblemen zijn symptomen die normaal deel uitmaken van een depressie en worden niet
gecodeerd tenzij er een specifieke behandeling voor wordt opgestart. In voorkomend geval moet een
code van de categorie 327 gebruikt worden
Een depressie die dankzij de behandeling niet meer aan de criteria van depressie voldoet, mag nog
gecodeerd worden, daar het stoppen van de medicatie waarschijnlijk de patiënt doet hervallen in zijn
depressie. Uiteraard moeten de regels voor het coderen van een nevendiagnose gevolgd worden.
Bij een postnatale depressie, zijn er drie mogelijke vormen: de baby blues, die optreedt in het
onmiddellijke post-partum (50-80% van de gevallen); bepaalde gevallen kunnen verder evolueren naar
een post-partum depressie en andere, zwaardere gevallen naar een post-partum psychose. Men moet
dus na de code 648.42 “Mental disorders in mother complicating pregnancy, delivered with postpartum
complication” (Mentale stoornissen bij de moeder die een complicatie voor de zwangerschap vormen,
bevalling met post-partum complicatie) de gepaste code gebruiken, en dit in functie van de exacte
omschrijving die vermeld werd. Als er enkel babyblues vermeld werd of indien er geen enkele
precisering wordt vermeld van de postnatale depressie, en dit uiteraard relevant was voor het verblijf
(bvb. Raadpleging psychiater) wordt de code 311 “Depressieve disorder, not elsewhere classified”
(Depressieve stoornis, niet elders geclassificeerd) toegevoegd, net zoals de code V27.0 “Mother with
single liveborn” (Moeder met één levendgeboren kind).
Patiënten die gediagnosticeerd werden met een majeure affectieve aandoening, worden onderverdeeld
volgens het type van symptomen die ze vertonen.
Patiënten die verdriet ervaren, zich terugtrekken en hun interesse in sociale activiteiten of andere
aspecten van het leven verliezen, worden onderverdeeld als volgt:
296.2x: “Major depressive disorder, single episode” (Majeure depressieve stoornis, enkelvoudige episode)
296.3x: “Major depressive disorder, recurrent episode” (Majeure depressieve stoornis, recurrente episode)
Patiënten die symptomen vertonen van hypomanie (bijvoorbeeld snel spreken, snel of gejaagd denken,
jezelf grandioos vinden, en verminderd oordeelsvermogen) worden geclassificeerd als volgt:
296.0x: “Bipolar I disorder, single manic episode” (Bipolaire I stoornis, enkelvoudige manische
episode)
296.1x: “Manic disorder, recurrent episode” (Manische stoornis, recurrente episode)
Veel patiënten vertonen cyclische, terugkerende stemmingswisselingen die resulteren in periodes van
ernstige depressie afgewisseld met extreme uitgelatenheid, die buiten de normale range van stemmingswisselingen vallen. Zulke aandoeningen worden bipolaire of circulaire aandoeningen genoemd en
worden gecodeerd met de codes van 296.4x tot 296.9x. Hierbij duidt het 4de cijfer de huidige fase van de
aandoening aan, en wel als volgt: :
296.4x “Bipolar I disorder, most recent episode (or current) manic” (Bipolaire I stoornis, de
patiënt is momenteel in een manische fase of zijn meest recente episode was manisch)
296.5x “Bipolar I disorder, most recent episode (or current) depressed” (Bipolaire I stoornis, de
patiënt is momenteel in een depressieve fase of zijn meest recente episode was
depressief)
296.6x “Bipolar I disorder, most recent episode (or current) mixed” (Bipolaire stoornis, de patiënt
is momenteel in een gemengde fase (manisch en depressief) of zijn meest re- cente
episode was gemengd)
296.7x tot 296.9x = “Other and unspecified episodes” (Andere en niet gespecificeerde episoden)
Het vijfde cijfer wordt gebruikt in de subcategorieën 296.0 t.e.m. 296.9 om de huidige ernst van de aandoening weer te geven, en wel als volgt:
0: niet gespecificeerd
1: mild
2: matig
3: ernstig, zonder vermelding van psychotisch gedrag
4: ernstig, met vermelding van psychotisch gedrag
5: in gedeeltelijke of niet gespecificeerde remissie
6: in volledige remissie
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En ook hier wordt het 5de cijfer (2 t.e.m. 6) enkel toegekend als de ernst gestaafd wordt in het medisch
dossier.

3. Neurotische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet
psychotische mentale aandoeningen (300-316)
Niet psychotische mentale aandoeningen
Een variëteit van neurotische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen en andere niet psychotische
mentale aandoeningen worden geclassificeerd in de categorieën 300 t.e.m. 316. Hierin opgenomen zijn
aandoeningen zoals angsttoestanden, afhankelijkheid en misbruik van alcohol en drugs,
aanpassingsreacties op stresstoestanden en bepaalde fysiologische aandoeningen.

3.1. Angsten, dissociatieve en somatoforme aandoeningen en
persoonlijkheidsstoornissen
3.1.1. Simulatie/eenzaamheid
Sommige patiënten simuleren een pathologie om de verblijfsduur te rekken. Zonder verdere informatie
wordt dit gecodeerd met 300.19 “Other and unspecified factitious illness” (Andere en niet gespecificeerd
nagebootste ziekte) (Alfabetische lijst : Illness, factitious)
Sommige patiënten kunnen of willen niet naar huis omwille van een eenzaamheidsproblematiek. Dit
wordt gecodeerd V62.89 "Other psychological or physical stress, NEC, other" (Andere psychologishe of
fysisch stress, NEG, andere).

3.1.2. Syndroom na een val bij een bejaarde patient
Het door Murphy beschreven “syndrome post-chute” (syndroom na een val) is frequent in de geriatrie.
Het kan meerdere oorzaken hebben. Het kan een geïsoleerde angst om te vallen zijn: 300.29
„Isolated/specific phobias“. Maar het kan ook een vorm zijn van psychomotorische alteratie, of een uiting
van astasie/abasie zijn. Er bestaat geen aparte specifieke code voor dit syndroom. Zonder verdere
informatie is V15.88 „personal history of fall“ te weerhouden als codes met/zonder 781.2 “abnormality of
gait” of 719.7 “difficulty in walking” indien dit door de behandelende arts wordt gepreciseerd.

3.1.2. Munchausen syndroom
Dit is een psychiatrisch syndroom waarbij de patiënten ziekten, aandoeningen, trauma simuleren of
sterk overdrijven om aandacht of sympathie te krijgen. Het wordt gecodeerd met 301.51 “Chronic
factitious illness with physical symptoms” ( chronish nagebootste ziekte met fysisch symptomen). De
patiënt is zich er echter van bewust dat hij/zij overdrijft, dit in tegenstelling met hypochonders (300.7
Hypochondriasis). Deze zijn ervan overtuigd dat ze de ziekte effectief hebben
Het Munchausen syndroom by proxy slaat op een aandoening waarbij een persoon (in 90% van de
gevallen de moeder) een andere persoon, meestal een kind, ge- of misbruikt om aandacht of sympathie
te krijgen voor zichzelf. Ofwel overtuigt de patiënt de arts dat het kind inderdaad een aandoening heeft
en stelt hem zo bloot aan onnodige behandelingen, ofwel veroorzaakt de patiënt zelf een aandoening bij
het kind., Als het kind eveneens opgenomen is dient hierbij de code 995.59 “Other child abuse and
neglect” (andere kinder mishandeling en verwaarlozing) te gebruiken.

3.2. Psychofysiologische aandoeningen
Er zijn 2 categorieën van codes voorzien voor psychofysiologische aandoeningen, namelijk 306 en 316.
Categorie 306 “Physiological malfunction arising from mental factors” (Fysiologische dysfunctie
voortspruitend uit mentale factoren) classificeert fysiologisch malfunctioneren ten gevolge van mentale
factoren, waarbij het 4de cijfer het getroffen orgaansysteem aanduidt. Meestal omvat de 4-cijferige code
het geassocieerde symptoom en is er geen nood om een bijkomende code te gebruiken. Men dient
erover te waken dat men deze aandoeningen niet verwart met gelijkaardige aandoeningen uit de
categorieën van de neurotische, psychotische of organische aandoeningen.
Categorie 316 “Psychic factors associated with diseases classified elsewhere” (Psychische factoren
geassocieerd met elders geclassificeerde aandoeningen) classificeert de psychische factoren die geassocieerd zijn met elders geclassificeerde ziekten. Typische aandoeningen die vaak geassocieerd zijn
met code 316 zijn onder andere astma, colitis ulcerosa en dermatitis. Indien een dergelijke aandoening
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wordt beschouwd als zijnde van psychogene oorsprong, dan wordt code 316 eerst vermeld, gevolgd
door een additionele code voor de geassocieerde aandoening.

3.3. Speciale symptomen en syndromen
Categorie 307 “Special symptoms or syndromes, not elsewhere classified” (Speciale symptomen of
syndromen, niet elders geclassificeerd) omvat codes voor een diversiteit aan speciale symptomen en
syndromen van niet organische oorsprong, zoals tics en specifieke niet organische slaapstoornissen.
Deze codes worden niet toegekend wanneer zij een gevolg zijn van elders geclassificeerde mentale
aandoeningen of wanneer ze van organische oorsprong zijn. Eetstoornissen zoals boulimie 307.51
“Bulimia nervosa” (Boulimia nervosa) en anorexia nervosa 307.1 “Anorexia nervosa” zitten in deze
categorie.
Merk op dat malnutritie integraal deel uitmaakt van anorexia nervosa. Hoewel ‘malnutritie’ in het kader
van de diagnosestelling kan vermeld zijn, dient er hiervoor dus geen bijkomende code te worden
toegekend. Nutritioneel marasmus 261 “Nutritional marasmus” daarentegen is geen deel van de aandoening, en dient gecodeerd te worden, indien ze zich voordoet.
Insomnia van niet organische oorzaak te wijten aan depressie wordt gecodeerd met code 307.42 “Persistent disorder of initiating or maintaining sleep” (Persisterende stoornis om in te slapen of door te slapen). Insomnia zonder verdere specificatie in het dossier wordt aangeduid met de code 780.52 “Insomnia, unspecified” (Insomnie, niet gespecificeerd). Zie ook hoofdstuk 6, punt 2, de nieuwe categorie 327 !!
Opmerking :
Voor het bijkomend coderen van het symptoom "insomnia" bij depressie gelden de algemene regels
voor het coderen van symptomen.

3.4. Stressreacties
ICD-9-CM voorziet 2 categorieën om voorbijgaande reacties op fysieke of mentale stress te coderen:
namelijk één voor een acute stressreactie en één voor een aanpassingsprobleem of chronische
stressreactie.
Categorie 308 “Acute reaction to stress” (Acute reactie op stress) is voorzien voor een acute
stressreactie. Het betreft een vrij ernstige reactie op exceptionele of grote stress en kan gekenmerkt
worden door paniek, agitatie, stupor of fugue. Over het algemeen duurt deze reactie slechts kort
(meestal enkele uren), maar occasioneel kan ze gedurende meerdere dagen aanhouden.
Het 4de cijfer voor deze categorie geeft de aard van de reactie (angst, agitatie …) weer.
Chronische reactie op stress is geclassificeerd in categorie 309 “Adjustment reaction”
(Aanpassingsreactie). Deze aandoeningen zijn meestal afhankelijk van de situatie en reversibel.
Aanpassingsreacties zijn meestal minder erg dan acute stressreacties; ze duren iets langer, maar
zelden meer dan enkele maanden. Het 4de cijfer voor deze categorie geeft de aard van de reactie
(bijvoorbeeld angst of depressie) weer.

3.5. Stotteren
3.5.1. Stoornis van de spreekvaardigheid begonnen in de kinderjaren
(Childhood onset fluency disorder) 315.35
Op aanvraag van de “American Speech-Language-Hearing Association’’ en de ‘’American Psychiatric
Association’’ werden de codes omtrent stotteren herzien. Stotteren tast de vlotheid van het spreken aan.
Voor een meerderheid van de stotteraars begint dit tijdens de kindertijd, en duurt in sommige gevallen
het hele leven. Deze aandoening wordt gekenmerkt door stoornissen in het produceren van
spraakgeluiden. Er zijn drie grote oorzaken van stotteren:
• Startende in de kindertijd (meestal rond de leeftijd van 2-5 jaar; 95% van de gevallen)
• Ten gevolge van neurologische schade (bvb na een CVA)
• Beginnende na de kindertijd, vaak gezien als een potentiële conversie reactie of bij simulanten
(sinistrose(fr), malingereing (eng))
In de versie 2009 zijn enkel de codes 307 ‘’Special symptoms or syndromes, not elsewhere classified’’
en 438.1x ‘’Speech and language deficits’’ voorhanden. Dus enkel 2 van de 3 oorzaken hebben
momenteel unieke codes. Categorie 315 ‘’Specific delays in development’’ bevat reeds andere
ontwikkelingsstoornissen. Aan de categorie 315 werd dan ook de code 315.35 voor “Stoornis van de
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spreekvaardigheid begonnen in de kinderjaren” toegevoegd.
315.35 “Childhood onset fluency disorder Cluttering NOS Stuttering NOS”
Excludes: Adult onset fluency disorder (307.0)
Fluency disorder due to late effect of cerebrovascular accident (438.14)
Fluency disorder in conditions classified elsewhere (784.52)

3.5.2. Stotteren zonder verdere informatie
Deze aandoening werd voorheen geklasseerd onder de code 307.0. De index verwijst nu naar de code
315.35 (daar dit de meest frequente vorm van stotteren is)
Stuttering 315.35
adult onset 307.0
childhood onset 315.35
due to late effect of cerebrovascular disease (see also Late effect(s) (of) cerebrovascular
disease) 438.14
in conditions classified elsewhere 784.52

3.5.3. De omschrijving van 307.0
Het is nu gewijzigd in “Stoornis van de spreekvaardigheid begonnen op volwassen leeftijd” (Adult onset
fluency disorder)
Excludes: childhood onset fluency disorder (315.35)
dysphasia (784.59)
fluency disorder due to late effect of cerebrovascular accident (438.14)
fluency disorder in conditions classified elsewhere (784.52)
lisping or lalling (307.9)
retarded development of speech (315.31-315.39)

3.5.4. Stotteren ten gevolge van een CVA
heeft eveneens zijn eigen (nieuwe) code gekregen
438.14 “Fluency disorder/Stuttering due to late effect of cerebrovascular accident” (Late
gevolgen van cerebrovasculaire ziekte, stoornissen in de taalbeheersing).

3.5.5. Al er een andere reden voor het stotteren gevonden wordt buiten de drie hoger
vermelde aandoeningen, komt men terecht bij de (nieuwe) code 784.52.
784.52 “Fluency disorder in conditions classified elsewhere/Stuttering in conditions classified
elsewhere”
Code first underlying disease or condition, such as: Parkinson's disease (332.0)
Excludes: adult onset fluency disorder (307.0)
childhood onset fluency disorder (315.35)
fluency disorder due to late effect of cerebrovascular accident (438.14)
De huidige code 784.5 ‘’Other speech disturbance’’ is nu immers gesplitst in drie :
784.51 “Dysarthria”
784.52 “Fluency disorder in conditions classified elsewhere”
784.59 “Other speech disturbance”

3.6. Slaapstoornissen
Sinds versie 2009 is in de ICD-9-CM een nieuwe reeks codes (327) toegevoegd om slaapstoornissen
die een organische oorzaak hebben te kunnen coderen. Voorheen beschreef de subcategorie 307.4 de
slaapstoornissen in samenhang met bepaalde mentale aandoeningen, terwijl de andere
slaapstoornissen werden geklasseerd in het hoofdstuk van de symptomen 780.5x (meer details zijn
terug te vinden in het desbetreffende hoofdstuk).

3.7. Aandoeningen in verband met misbruik van middelen
3.7.1. Misbruik en afhankelijkheid van middelen
Worden in ICD-9-CM geclassificeerd bij de mentale aandoeningen. Alcoholafhankelijkheid wordt
geclassificeerd in categorie 303 “Alcohol dependence syndrome” (Alcohol afhankelijkheidssyndroom).
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Afhankelijkheid van drugs wordt geclassificeerd in categorie 304 “Drug dependence” (Afhankeliikheid
van drugs).
Alhoewel de termen misbruik en afhankelijkheid in bepaalde behandelingsprogramma’s soms door
elkaar gebruikt worden, gaat het eigenlijk over zeer verschillende aandoeningen;
Ze worden in ICD-9-CM dan ook afzonderlijk gecodeerd.
Bij de codering van misbruik en afhankelijkheid geeft het 5de cijfer het patroon van gebruik weer op
onderstaande manier:
0: niet gespecificeerd
1: continu
-alcohol: verwijst naar de dagelijkse inname van grote hoeveelheden alcohol of naar regelmatig
zwaar drinken in het weekend en op vrije dagen
-drugs: duidt op dagelijks of bijna dagelijks gebruik van de drug
2: episodisch
-alcohol: verwijst naar alcoholische braspartijen die weken of maanden duren, gevolgd door
lange nuchtere periodes
-drugs: duidt op korte periodes tussen episodes van druggebruik of het gebruik tijdens het
week-end
3: remissie: verwijst naar een complete stopzetting van het alcohol- of druggebruik of naar een
periode gekenmerkt door afname in gebruik tot uiteindelijk stoppen
de

De codeerder kan het 5 cijfer toekennen op basis van gegevens over het gebruikspatroon, die terug te
vinden zijn in het medisch dossier: verslagen en nota's van de behandelende arts en/of van andere personeelsleden (onder andere psychosociale), die de patiënt begeleiden tijdens zijn verblijf.

3.7.2. Alcoholverslaving en -misbruik
Alcohol gebruik wordt best uitgedrukt in grammen. Er zijn omzettingstabellen van milliliters van
alcoholische dranken naar grammen, maar grosso modo kan men zeggen dat 12g overeenkomt met 1
standaardglas van de drank (bierglas voor bier, jeneverglas voor jenever enz.)
Alcoholmisbruik wordt gebruikt voor patiënten die excessief drinken, maar (nog) niet fysiek afhankelijk
zijn van alcohol. Binge drinken (op korte tijd zeer veel alcohol drinken met de expliciete bedoeling om
dronken te worden) is hiervan een voorbeeld. Een veel gebruikte objectivatie is de 5/4 definitie : 5 of
meer standaarddranken voor een man en 4 of meer voor een vrouw. Als er tussen de episodes van
hevig drinken alcohol vrije periodes zijn zonder ontwenningsverschijnselen is er geen alcoholisme.
Desalnietemin is deze vorm van alcoholgebruik schadelijk.
DSM-IV gebruikt onderstaande criteria voor middelen abuse:
“Substance abuse is defined as a maladaptive pattern of substance use leading to clinically
significant impairment or distress as manifested by one (or more) of the following, occurring
within a 12-month period:
1. Recurrent substance use resulting in a failure to fulfill major role obligations at work,
school, or home (such as repeated absences or poor work performance related to
substance use; substance-related absences, suspensions, or expulsions from school;
or neglect of children or household).
2. Recurrent substance use in situations in which it is physically hazardous (such as
driving an automobile or operating a machine when impaired by substance use)
3. Recurrent substance-related legal problems (such as arrests for substance related
disorderly conduct)
4. Continued substance use despite having persistent or recurrent social or interpersonal
problems caused or exacerbated by the effects of the substance (for example,
arguments with spouse about consequences of intoxication and physical fights).”
Alcoholmisbruik wordt gecodeerd als 305.0x “Alcohol abuse” (Alcohol abusus) Deze code wordt
eveneens gebruikt voor de diagnose van een ‘gewone’ dronkenschap.
Alcoholisme (alcoholafhankelijkheid) is een chronische aandoening waarbij de patiënt afhankelijk is van
alcohol en een toegenomen tolerantie voor alcohol heeft. Hij gebruikt regelmatig alcohol. Als norm wordt
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vaak gebruikt 21 standaardglazen voor mannen per week en 15 voor vrouwen. De patiënt is niet in staat
het gebruik ervan te stoppen, zelfs niet indien zijn gezondheid, zijn sociale interacties en zijn
werkprestaties eronder lijden. Bij plots stoppen met drinken ondervinden dergelijke patiënten vaak
fysieke ontwenningsverschijnselen.
DSM-IV definieert middelen afhankelijkheid als volgt:
“Substance dependence is defined as a maladaptive pattern of substance use leading to
clinically significant impairment or distress, as manifested by three (or more) of the following,
occurring any time in the same 12-month period:
1. Tolerance, as defined by either of the following: (a) A need for markedly increased
amounts of the substance to achieve intoxication or the desired effect or (b) Markedly
diminished effect with continued use of the same amount of the substance.
2. Withdrawal, as manifested by either of the following: (a) The characteristic withdrawal
syndrome for the substance or (b) The same (or closely related) substance is taken to
relieve or avoid withdrawal symptoms.
3. The substance is often taken in larger amounts or over a longer period than intended.
4. There is a persistent desire or unsuccessful efforts to cut down or control substance
use.
5. A great deal of time is spent in activities necessary to obtain the substance, use the
substance, or recover from its effects.
6. Important social, occupational, or recreational activities are given up or reduced
because of substance use.
7. The substance use is continued despite knowledge of having a persistent physical or
psychological problem that is likely to have been caused or exacerbated by the
substance (for example, current cocaine use despite recognition of cocaine-induced
depression or continued drinking despite recognition that an ulcer was made worse by
alcohol consumption). “
Zowel voor alcoholisme als alcoholmisbruik geldt de algemene regel dat er niet op basis van waardes
gecodeerd wordt, maar dat de geneesheer de diagnose dient te stellen.
Intoxicatie vs Poisoning
ICD-9-CM maakt een verschil tussen poisoning (= vergiftiging) en intoxicatie (=dronkenschap, roes).
Hierbij wijst “poisoning” op het toxische effect van het middel, terwijl “intoxication” verwijst naar het
misbruik van een middel. Maar, ze sluiten elkaar niet uit, ze zijn aanvullend.
In het typische voorbeeld van alcohol geeft 980.0 aan dat alcohol een toxisch effect heeft (b.v. coma) en
305.0x dat alcohol werd misbruikt. In het geval dat er bovendien sprake is van alcoholafhankelijkheid
wordt dit laatste 303.0x, in het geval van “pathologische” of “idiosyncratische” intoxicatie (volgens
Kaplan & Sadock's concise textbook of clinical psychiatry een twijfelachtige aandoening waarbij een
kleine hoeveelheid alcohol, die bij normale mensen een minimaal effect zou hebben, aanleiding geeft tot
ernstige gedragsstoornissen) wordt dit 291.4.
In het klinische jargon wordt echter vaak gebruik gemaakt van de term “intoxicatie” daar waar eigenlijk
vergiftiging wordt bedoeld, met name in geval van zelfmoordpogingen (zij het suïcide dan wel
parasuïcide).
Wanneer een patiënt afhankelijk van alcohol is en zich in een staat van acute intoxicatie aanmeldt bij
het ziekenhuis, wordt code 303.01 “Alcohol dependence syndrome, acute alcoholic intoxication” (Alcoholafhankelijkheidssyndroom, acute alcoholintoxicatie) gebruikt.
Indien de patiënt zich aanbiedt wanneer hij niet acuut geïntoxiceerd is - zoals bijvoorbeeld voor een revalidatieprogramma -, dan wordt de aandoening geclassificeerd als 303.91, “Other and unspecified alcohol dependence” (Andere en niet gespecificeerde alcohol afhankelijkheid).
Als een diagnose gesteld wordt van “acuut en chronisch alcoholisme”, dan dient men de code 303.0x
“Alcohol dependence syndrome, acute alcoholic intoxication” (Alcoholafhankelijkheidssyndroom, acute
alcoholintoxicatie) te gebruiken, omdat ze de beide condities omvat.
Alhoewel er een code bestaat voor een geschiedenis van alcoholisme V11.3 “Personal history of mental
disorder, alcoholism” (Persoonlijke voorgeschiedenis van mentale aandoening, alcoholisme), is het toch
zeldzaam dat een patiënt met chronisch alcoholisme volledig geneest. Men dient dus meestal de code
van alcoholisme in remissie te gebruiken 303.93.
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Alcohol intoxicatie: 980.0
Wordt gebruikt indien de patiënt binnenkomt voor een
- ethylisch coma
- zelfmoordpoging (alcohol + medicatie)
- accidentele intoxicatie
Voorbeelden :
“Student komt sinterklaasdag binnen met ethylisch coma”
HD: 980.0 Toxic effect of Ethyl alcohol
ND: E860.0 Accidental poisoning by alcoholic beverage
780.01 Coma
305.0 Alcohol abuse, unspecified
‘‘Dezelfde student begint alle heiligen van de kalender te vieren en gebruikt alle avonden grote
hoeveelheden alcoholische dranken; als de examentijd aanbreekt beseft hij zijn fouten en overmand
door de gebeurtenissen besluit hij, gedeprimeerd, om zich van het leven te benemen en vult een fles
wodka met 5 co. Temesta®. Hij wordt in coma binnengebracht op spoed."
HD:980.0 “Toxic effect of alcohol”
ND:969.4 “Poisoning by benzodiazepine-based tranquilizers”
E950.3 “Suicide & self inflicted poisoning by tranquilizer/ otherpsychotropic agent”
780.01 Coma
311 “Depressive disorder, not elsewhere classified”
303.01 “Acute alcohol intoxication in alcoholism, continuous use”

3.7.3. Drugsafhankelijkheid en -misbruik
Afhankelijkheid van drugs is een chronische mentale en fysieke aandoening gerelateerd aan chronisch
drugsgebruik van de patiënt. Deze aandoening wordt gekarakteriseerd door zowel gedragsmatige als
psychologische reakties. Ze omvat ook de drang om de drug te consumeren om haar psychische effecten te ervaren of om abstinentieverschijnselen te vermijden. Dergelijke patiënten vertonen vaak fysieke
tekens van ontwenning wanneer er een plotse stopzetting van het drugsgebruik is.
de
Categorie 304 “Drug dependence” (Afhankelijkheid van drugs) heeft een 4 cijfer die de klasse van de
betrokken drug omschrijft. Sommige codes slaan op de combinatie van drugs; zo wordt bijvoorbeeld
code 304.7x “Combinations of opioid type drug with any other” (Combinatie van opiaat met om het even
welke andere drug) gebruikt, wanneer een opiaat gebruikt wordt in combinatie met andere drugs, en
code 304.8x “Combinations of drug dependence excluding opioid type drug” (Combinaties van drugafhankelijkheid zonder opiaten) als er een combinatie van drugs zonder opiaten gebruikt wordt.
De term drugsmisbruik wordt gebruikt voor patiënten die een problematisch drugsgebruik vertonen,
maar (nog) niet afhankelijk zijn. De drugs worden gebruikt in een onaangepast patroon dat negatief
interfereert met het sociaal functioneren en met de fysieke en/of mentale gezondheidstoestand van de
persoon. Niet afhankelijk drugsgebruik wordt geclassificeerd in categorie 305 "Nondependent abuse of
drugs" (Drugabusus zonder afhankelijkheid) waarbij het 4de cijfer de drug in kwestie beschrijft. Ook hier
de
wordt een 5 cijfer gebruikt om het gebruikspatroon weer te geven:
0: niet gespecificeerd
1: continu
2: episodisch
3: in remissie
Bij de code 305.1 “Tobacco use disorder” (Tabaksgebruiksstoornis) zijn er vanaf 2009 twee exclusies in
verband met zwangerschap :
“smoking complicating pregnancy (649.0x)” en “tobacco use disorder complicating pregnancy
(649.0x)” (Roken/tabaksgebruiksstoornis in geval van zwangerschap).
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Dit middelen misbruik is ondergebracht in de categorie 649, “Other conditions or status of the mother
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Andere aandoeningen of status van de moeder
die de zwangerschap, de bevalling of het puerperium compliceren).
Bij een acute intoxicatie bij chronisch druggebruik zit de acute drugsintoxicatie in de code voor het
chronische gebruik. Enkel 1 code dient dan gebruikt te worden bvb 305.61 « Cocaïne abuse,
continuous » Misbruik van cocaine, continu.
Indien in het dossier enkel ‘‘joint’’ wordt vermeld, dan dient aan de arts te vragen of er al dan niet een
afhankelijkheid is. Indien er geen afhankelijkheid is, dan bestaat er een code voor drugsgebruik zonder
afhankelijkheid. Voor iemand die af en toe een joint rookt codeert men 305.22 « Cannabis abuse,
episodic » (Misbruik van cannabis, in episoden(.
Als er enkel een acute drugsintoxicatie is dan heeft men code 292.89 « Other specified drug induced
mental disorders, other » (Andere gespecificeerde drugs-geïnduceerde mentale stoornis, andere Via de
alfabetische lijst komt men daar immers op uit via : Intoxicatie  Drug  292.89.

3.7.4. Middelen-gerelateerde aandoeningen
Patiënten met een afhankelijkheid of misbruik van middelen ontwikkelen vaak fysieke complicaties of
psychotische syndromen. Een psychose gerelateerd aan alcoholgebruik wordt geclassificeerd in 291
“Alcohol-induced mental disorders” (Door alcohol geïnduceerde mentale stoornissen) en een psychose
gerelateerd aan drugsgebruik wordt geclassificeerd in categorie 292 “Drug-induced mental disorders”
(Door drugs geïnduceerde mentale aandoeningen).
Patiënten afhankelijk van alcohol en/of drugs ondervinden vaak ontwenningsverschijnselen en vereisen
detoxificatie. Symptomen en tekens van ontwenning zijn onder andere beven, agitatie, geïrriteerdheid,
verstoorde slaap, anorexia, autonomische hyperactiviteit, epileptiforme aanvallen en hallucinaties.
Een zware vorm van ontwenning van alcohol wordt omschreven als delirium tremens en wordt
gekenmerkt door koorts, tachycardie, hyper- of hypotensie, hallucinaties, geagiteerdheid, verwardheid,
fluctuerende mentale status, en epileptiforme aanvallen. Symptomen van ontwenning beginnen meestal
na een significante daling van het alcoholgehalte in het bloed.
Voor alcoholontwenning zijn er drie subcategoriecodes voorzien:
 291.0 : “Alcohol withdrawal delirium” (Delirium door alcoholabstinentie),
 291.3 : “Alcohol-induced psychotic disorder with hallucinations”
(Door alcohol geïnduceerde psychose met hallucinaties)
 291.81: “Alcohol withdrawal” (Alcohol abstinentie).
Slechts 1 van deze codes dient toegewezen te worden, waarbij de code 291.0 voorrang heeft op de
twee andere, code 291.3 de overhand heeft op code 291.81, en dit zoals vermeld in de exclusienota’s.
Merk op dat een 5de cijfer is toegevoegd aan subcategorie 291.8 “Other specified alcohol-induced
mental disorders” (Andere gespecificeerde door alcohol geïnduceerde mentale stoornissen) om een
onderscheid te maken tussen ontwenning 291.81 “Alcohol withdrawal” enerzijds en anderzijds andere
(angststoornissen, stemmingsstoornissen, seksuele dysfunctie, slaapstoornissen) door alcohol geïnduceerde stoornissen 291.89 “Other” (Andere).
Wanneer de patiënt voor de behandeling van zijn alcoholisme wordt opgenomen, met ontwenningsverschijnselen of wanneer de ontwenningsverschijnselen optreden na de opname, dan wordt een code
voor ontwenningsverschijnselen als hoofddiagnose vermeld, met een additionele code voor
alcoholisme. Zie ook 3.7.5.2.
Ontwenningsverschijnselen van drugs worden gecodeerd met 292.0 “Drug withdrawal” (Ontwenningsverschijnselen van drugs). Andere mentale aandoeningen ten gevolge van afhankelijkheid of misbruik
van drugs worden geclassificeerd in de reeks van 292.1x “Drug-induced psychotic disorders” (Door
drugs geïnduceerde psychotische aandoeningen) t.e.m. 292.8x “Other specified drug-induced mental
disorders” (Andere gespecificeerde door drugs geïnduceerde mentale aandoeningen). Er dient ook een
code voor de afhankelijkheid of het misbruik gebruikt te worden.
Een alcohol geïnduceerde slaapstoornis wordt gecodeerd met 291.82 “Other specified alcohol-induced
mental disorders, Alcohol induced sleep disorders” (Andere gespecificeerde door alcohol geïnduceerde
mentale stoornissen, alcohol geïnduceerde slaapstoornissen).
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Drugs gerelateerde slaapstoornissen worden gecodeerd met 292.85 “Other specified drug-induced
mental disorders, Drug induced sleep disorders” (Andere gespecificeerde door drugs geïnduceerde
mentale stoornissen, drug geïnduceerde slaapstoornissen). De andere organische slaapstoornissen
worden geklasseerd onder categorie 327. (Zie hoofdstuk 6)

3.7.5. Keuze hoofddiagnose
De keuze van de hoofddiagnose voor patiënten met een afhankelijkheid of misbruik van middelen hangt
af van de omstandigheden van de opname, en wel als volgt:
1. Wanneer een patiënt wordt opgenomen met de diagnose van een middelen-gerelateerde psychose,
codeer dan de psychose eerst, gevolgd door de code voor de afhankelijkheid of het misbruik van
alcohol of drugs.
2. Wanneer een patiënt wordt opgenomen met detoxificatie en/of revalidatie van alcohol of drugs als
doel en wanneer er geen aanwijzingen van ontwenningsverschijnselen of andere psychotische
symptomen zijn, codeer dan de afhankelijkheid of het misbruik van alcohol of drugs als hoofddiagnose.
3. Wanneer een patiënt wordt opgenomen met als doel detoxificatie en/of revalidatie voor afhankelijkheid of misbruik van zowel alcohol als drugs, en wanneer beide worden behandeld, dan mag om het
even welke van deze twee aandoeningen als hoofddiagnose gecodeerd worden.
4. Wanneer een patiënt met een diagnose van afhankelijkheid of misbruik van alcohol of drugs wordt
opgenomen voor de behandeling of evaluatie van een fysische klacht gerelateerd aan het middelengebruik, volg dan de aanwijzingen die vermeld zijn in de alfabetische lijst voor aandoeningen
omschreven als “alcoholic” (alcoholisch) of “due to drugs” (te wijten aan drugs). Codeer de fysische
aandoening eerst, gevolgd door de code voor misbruik of afhankelijkheid.
5. Wanneer een patiënt met de diagnose van afhankelijkheid of misbruik van alcohol of drugs wordt
opgenomen omwille van een niet gerelateerde aandoening, volg dan de gewone richtlijnen voor de
selectie van een hoofddiagnose.

3.7.6. Therapie voor middelenmisbruik
De behandeling van patiënten met de diagnose van afhankelijkheid of misbruik van middelen bestaat uit
detoxificatie en/of revalidatie. Het misbruik of de afhankelijkheid is de hoofddiagnose voor een patiënt
die opgenomen werd voor een dergelijke behandeling.
Detoxificatie is het managen van de ontwenningsverschijnselen bij een patiënt die fysiek afhankelijk is
van alcohol of drugs. Het is meer dan louter een observatie, want het vereist een actief management.
De aanpak kan bestaan uit evaluatie, observatie, monitoring, het toedienen van thiamine,
multivitaminepreparaten en andere medicatie (zoals methadon, langwerkende barbituraten,
benzodiazepines, of carbamazepine) en aangepaste voeding. Het detoxificatieprogramma voor
patiënten met alcohol-afhankelijkheid wordt meestal verder gezet gedurende een periode van vier of vijf
dagen. Detoxificatie van opiaten en sedativa/hypnotica duurt langer (meestal drie weken tot meerdere
maanden) en kan ambulant of tijdens een opname gebeuren. Als in het medisch dossier vermeld wordt
dat een detoxificatie gebeurd is, dan moet de code gebruikt worden, zelfs als er geen medicatie
gegeven werd.
Bij een patiënt die dronken op spoed aankomt en gedurende enkele uren op een kamer gelegd wordt
om zijn roes uit te slapen, wordt er geen detoxificatie uitgevoerd. Een detoxificatie wordt dan ook niet
gecodeerd.
Revalidatie bestaat uit een gestructureerd programma dat uitgevoerd wordt met als doel een strikte
controle van het drinken en drugsgebruik te bekomen. Een gamma van revalidatiemodaliteiten kan
gebruikt worden. Dit omvat onderhoudstherapie met methadon, verblijf in therapeutische residentiële
gemeenschappen en langdurige ambulante therapie. Een code voor de revalidatie wordt toegekend aan
een patiënt die begint met een programma, zelfs wanneer dit niet voleindigd wordt. Categorie V57 “Care
involving use of rehabilitation procedures” (Zorg met gebruik van revalidatieprogramma) wordt enkel
gebruikt voor fysieke revalidatie en wordt niet gebruikt voor revalidatieprogramma’s in verband met
afhankelijkheid en/of misbruik van alcohol of drugs.
Detoxificatie en revalidatie van patiënten met afhankelijkheid of misbruik van alcohol wordt gecodeerd
als volgt: :
94.61: “Alcohol rehabilitation“ (Revalidatie na alcohol)
94.62: “Alcohol detoxification” (Detoxificatie voor alcohol)
94.63: “Alcohol rehabilitation and detoxification“ (Revalidatie en detoxificatie voor alcohol)
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Behandeling van misbruik of afhankelijkheid van drugs wordt gecodeerd als volgt :
94.64 : “Drug rehabilitation“ (Revalidatie na drugs)
94.65 : “Drug detoxification“ (Detoxificatie voor drugs)
94.66 : “Drug rehabilitation and detoxification“ (Revalidatie en detoxificatie voor drugs)
Veel patiënten vertonen onaangepast gebruik van zowel alcohol als drugs. Voor deze patiënten kan een
gecombineerde therapie gebruikt worden:
94.67 : “Combined alcohol and drug rehabilitation“ (Revalidatie voor combinatie van alcohol en
drugs)
94.68 : “Combined alcohol and drug detoxification“ (Detoxificatie voor combinatie van alcohol
en drugs)
94.69 : “Combined alcohol and drug rehabilitation and detoxification“ (Revalidatie en detoxificatie combinatie omwille van alcohol- en drugmisbruik)
Het is ook mogelijk om een detoxificatie voor ofwel alcohol ofwel drugs uit te voeren in combinatie met
een revalidatie voor beide aandoeningen. Hiervoor dient ofwel code 94.62 “Alcohol detoxification” (Detoxificatie voor alcohol) ofwel code 94.65 “Drug detoxification” (Detoxificatie voor drugs) gebruikt te worden in combinatie met 94.67 “Combined alcohol and drug rehabilitation” (Revalidatie voor combinatie
van alcohol en drugs).
Soms wordt disulfiram (Antabuse ®) geïmplanteerd ; dit wordt gecodeerd met 94.25 ‘’Other psychiatric
drug therapy’’ (Andere psychiatrische medicamenteuze therapie).
(Zie alfabetisch index : ‘’Therapy Antabuse”)

3.8. Automutilatie
Automutilerend krabben wordt gecodeerd met: 91x[0,1] + E958.8 Als het krabben bvb aan de onderarm
is en de wonde is niet geïnfecteerd : 913.0 + E958.8 ”Suicide and self-inflicted injury by other specified
means” Zelfmoord en zelf toegebracht letsel door andere gespecificeerde middelen.
Als er ook een mentale stoornis van automutilatie aanwezig is die voldoet aan de regels van
nevendiagnose moet de code 300.9 ”Unspecified nonpsychotic mental disorder” (Niet gespecificeerd
niet-psychotische mentale stoornis) bijgevoegd worden. Als de patiënt enkel kort opgenomen wordt voor
de verzorging van de wonden en dan naar huis gaat zonder enige specifieke (psychiatrische) aandacht
voor de psychoneurose, mag de 300.9 uiteraard niet bijgecodeerd worden.

4. Mental retardation (317-319)
Deze codes kunnne gebruikt worden indien voldaan werd aan de criteria voor nevendiagnose

5. Psychiatrische therapie
Andere mentale aandoeningen dan middelenmisbruik worden gewoonlijk behandeld met
psychodynamische therapie ("gesprekstherapie"), medicatie, elektroshocks, of een combinatie van
behandelingswijzen. Vaak toegepaste procedures zijn therapie met lithium 94.22 "Psychiatric
somatotherapy, lithium therapy" (Psychiatrische somatotherapie, lithium therapie), speltherapie 94.36
"Individual psychotherapy, play therapy" (Individuele psychotherapie, speltherapie), groepstherapie
94.44 "Psychotherapy and counseling, other group therapy" (Psychotherapie en counseling, andere
groepstherapie) en electroconvulsieve therapie (ECT) 94.27 "Psychiatric somatotherapy, other
electroshock therapy" (Psychiatrische somatotherapie, andere elektroshocktherapie). Deze dienen
steeds vermeld te worden, omdat de diagnose op zich vaak niet het totaal van de gebruikte middelen
verklaart.
Voorbeelden 5 2 :
• Een patiënt verslaafd aan methadone wordt nu opgenomen met verwardheid, koud zweet,
hypotensie, slaperigheid. Er is echter geen psychose of delirium aanwezig. De diagnose van
methadone intoxicatie wordt gesteld en een detoxificatie therapie wordt opgestart. De patiënt
wordt nauwlettend geobserveerd en methadone wordt gecontroleerd toegediend telkens er
ontwenningsverschijnselen zijn. Na enkele dagen van stabilisatie wordt de dosis van
methadone geleidelijk afgebouwd.
HD: 304.01 "Drug dependence, opoid type dependence, continuous use"
(Afhankelijkheid van drugs, afhankelijkheid van opiaten, continu gebruik)
P: 94.65 “Drug detoxification” (Detoxificatie voor drugs)
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•

Een patiënt wordt opgenomen met slapeloosheid, trillende handen, en occasionele grand mal
aanvallen. De diagnose van alcohol ontwenning bij een chronische alcoholist wordt gesteld. De
patiënt wordt opgenomen zonder specifieke behandeling. Na 5 dagen verlaat hij het ziekenhuis
HD: 291.81 "Alcohol withdrawal" (Abstinentie van alcohol)
ND: 303.91 "Other and unspecified alcohol dependence, continuous use"
(Andere en niet gespecificeerde afhankelijkheid van alcohol, continu gebruik)
345.10 ‘’Generalized convulsive epilepsy, without mention of intractable epilepsy”
(Gegeneraliseerde convulsieve epilepsie, zonder vermelding van
onbehandelbare epilepsie)

•

Een patiënte onderneemt een zelfmoordpoging thuis. Hiervoor neemt zij een overdosis
barbituraten. Ze wordt opgenomen op intensieve voor detoxificatie. De dag nadien verlaat zij
reeds het ziekenhuis.
HD: 967.0 "Poisoning by sedatives and hypnotics, barbiturates"
(Vergiftiging sedative en hypnotica, barbituraten)
ND: E950.1 "Suicide & self-inflicted poisoning by barbiturate"
(Zelfmoord door autointoxicatie door barbituraten)
E849.0 " Injury or poisoning occuring at/in the home"
(Letsel of vergiftiging, thuis optredend)
P: 94.65 “Drug detoxification” (Detoxificatie voor drugs)

•

Een patiënte wordt opgenomen voor een acute majeure depressie. Het is de eerste episode van
de ziekte en wordt door de behandelende arts omschreven als een milde vorm. Na enkele
dagen rust in het ziekenhuis wordt ze doorverwezen naar een ander ziekenhuis, dat beschikt
over een PAAZ dienst
HD: 296.21 "Major depressive affective disorder, single episode, mild"
(Majeure depressieve stemmingsstoornis, enkelvoudige episode, licht)
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6
Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen
Ziektes van het zenuwstelsel en de zintuiglijke organen worden geklasseerd in hoofdstuk 6 van ICD-9CM. In de praktijk, kan er voor het coderen een onderscheid gemaakt worden in drie niveau’s:
 320-349 : centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)
Cerebrale degeneratie, de ziekte van Parkinson of meningitis zijn voorbeelden van aandoeningen die ingrijpen op het centraal zenuwstelsel.
 350-359 : perifeer zenuwstelsel (al het resterende)
Polyneuropathy, myastenia gravis en spierdystrofie tasten de perifere zenuwen aan. Het perifere zenuwstelsel omvat ook het autonome zenuwstelsel, dat de activiteiten van de hartspier, de
gladde spieren en de klieren reguleert.
 360-389 : zintuiglijke organen

1. Anatomie: centraal en perifeer zenuwstelsel
Het centrale zenuwstelsel (CZS) bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het heeft een benig
omhulsel en is beschermd door de bloed-hersen-barriere.
De rest van het zenuwstelsel is het perifere zenuwstelsel (PZS) en bestaat uit de hersenzenuwen (12
paar), de spinale zenuwen (31 paar) en al hun vertakkingen, alsook de ganglia. De zenuwen omvatten
zowel sensorische als motorische vezels.
Functioneel is het PZS opgedeeld in het somatisch en het autonoom zenuwstelsel. Dit laatste
controleert het onbewuste functioneren van het lichaam (hartslag, pupildiameter, zweten enz.)

2. Inflammatoire aandoeningen van het centraal zenuwstelsel [320-326]
Inflammatoire aandoeningen van het centraal zenuwstelsel worden geklasseerd op verschillende manieren. Het gebruik van twee codes is vaak vereist, waarbij de code voor de onderliggende aandoening
eerst wordt vermeld, gevolgd door een manifestatiecode. Bijvoorbeeld, meningitis bij sarcoïdosis wordt
geklasseerd als 135 “Sarcoidosis” (Sarcoïdosis), met de manifestatiecode van 321.4 “Meningitis in sarcoidosis” (Meningitis in sarcoïdosis)
Meningitis ten gevolge van bepaalde micro-organismen zoals pneumococcus, streptococcus en staphylococcus wordt geklasseerd in de categorieën 320 en 321 waarbij een 4de cijfer het verantwoordelijke
organisme aanduidt.
Soms echter komt men in een ander hoofdstuk terecht. Leptospirale meningitis (aseptisch) heeft de
code 100.81 “”Leptospiral meningitis (aseptic)’’ [Leptospirale meningitis (aseptisch)]
In categorie 323 “Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis” (Encefalitis, myelitis en encefalomyelitis)
is de acute transverse myelitis niet inbegrepen. Er zijn immers de codes 341.20 “Acute transverse myelitis NOS’’ (Acute transverse myelitis, niets anders gespecificeerd), 341.21 “Acute transverse myelitis in
conditions classified elsewhere” (Acute transverse myelitis in elders geclassificeerde aandoeningen) en
341.22 “Idiopathic transverse myelitis” (Idiopatisch transverse myelitis). Het 4de cijfer in categorie 323
geeft de oorzaak aan van de encefalitis, myelitis en encefalomyelitis weer.
De code 323.0 ‘’Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere’’
(Encefalitis, myelitis, en encefalomyelitis in elders geclassificeerde virale aandoeningen) is nu verdeeld
in 323.01 ‘’Encephalitis and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere’’ (Encefalitis en encefalomyelitis in elders geclassificeerde virale aandoeningen) voor de encefalitis en encefalomyelitis
geassocieerd met elders geclassificeerde virale aandoeningen en 323.02 ‘’Myelitis in viral diseases
classified elsewhere’’ (Myelitis in elders geclassificeerde virale aandoeningen) voor de myelitis.
Dezelfde redenering werd toegepast voor de andere codes van categorie 323 waar het nu mogelijk is
om te specificieren of het om hetzij encefalitisch/encefalomyelitisch of om hetzij myelitisch gaat.
Een opmerking voor code 323.6 ‘’Postinfectious encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis’’ (Encefalitis, myelitis, and encefalomyelitis als gevolg van infectie) : de infectieuze acute gedissemineerde
encefalomyelitis (‘’Acute disseminated encephalomyelitis – ADEM’’) wordt nu gecodeerd met 323.61.
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Het is een aandoening die verschijnt na een infectie of vaccinatie. Incidentie is 0.8 op 100.000 mensen
per jaar en het treft vooral 5 tot 8 jarigen. Symptomen lijken erg op die van multiple sclerose (hoofdpijn,
braken, bewustzijnsstoornissen, verlies van gezichtsscherpte, verstoring van de coördinatie van de
ledematen …)
323.81 “Other causes of encephalitis and encephalomyelitis bevat o.a. de niet infectieuze ADEM. Maar
ook zeldzame syndromen zoals het Clipperssyndroom (Chronic lymphocytic inflammation with pontine
perivascular enchancement responsive to steroids) vallen in deze code.

3. Organische slaapstoornissen (‘‘Organic Sleep Disorders’’) [327]
Een nieuwe reeks codes (327) is in ICD-9-CM in 2009 toegevoegd om slaapstoornissen die een organische oorzaak hebben te kunnen coderen.
Voorheen beschreef de reeks 307.4x “Specific disorders of sleep of nonorganic origin” (Specifieke
slaapstoornissen van niet-organische oorsprong) de slaapstoornissen in samenhang met bepaalde
mentale aandoeningen, terwijl de andere slaapstoornissen werden geklasseerd in het hoofdstuk van de
symptomen 780.5x.
Deze nieuwe gedetailleerde beschrijving van slaapstoornissen met langs de ene kant een organische
oorzaak en langs de andere kant een niet-organische oorzaak, zorgt ervoor dat de weinig precieze en
weinig gedetailleerde codes van de categorie 780.5 van weinig belang worden. Er bestaan trouwens
verwarrende, overlappende codes van de reeksen 307.4x en 327.x “Organic sleep disorders”
(Organische slaapstoornissen).
Het is daarom aangeraden om nog enkel de codes van de categorie 327 te gebruiken voor gelijk welke
slaapstoornissen.
327.0x beschrijft de slapeloosheden waarbij het onderscheid wordt gemaakt tussen :
327.01 ‘’Insomnia due to medical conditions classified elsewhere’’ (Slapeloosheid omwille van
elders geklasseerde medische aandoeningen)
Men denkt hier aan aandoeningen zoals astma, hartinsufficiëntie, menopauze, alle chronische
pijnlijke aandoeningen, enz.
327.02 ‘’ Insomnia due to mental disorder’’ (Slapeloosheid omwille van een mentale aandoening)
met exclusie van alcoholisme (291.82) of drugs (292.85).
327.09 ‘’Other organic insomnia’’ (Andere organische slapeloosheden) of 327.00 ‘’Organic insomnia, unspecified’’ (Organische slapeloosheden, niet gespecificeerd)
327.1x beschrijft de aandoeningen hypersomnolentie en hypersomnie
327.11 ‘’Idiopathic hypersomnia with long sleep time” (Ideopathische hypersomnie met verlengde slaapduur) is een aandoening met een ongekende etiologie die gekenmerkt wordt door
een onweerstaanbare somnolentie aanval in de loop van de dag. Deze diurnale hypersomnolentie kan vergezeld zijn van zeer lange slaaptijden (12 uur of meer per nacht)
327.12 “Idiopathic hypersomnia without long sleep time’’ (Ideopathische hypersomnie zonder
verlengde slaapduur) is eveneens een aandoening met een ongekende etiologie. Het verschil is
dat hier de nachtelijke slaaptijd normaal is, maar de patiënt vertoont eveneens frequente onweerstaanbare inslaapmomenten in de loop van de dag
327.13 ‘’ Recurrent hypersomnia’’ (Recurrente hypersomnie) is een congenitale aandoening
327.14 ‘’Hypersomnia due to medical condition classified elsewhere’’ (Hypersomnie te wijten aan
een elders geklasseerde medische aandoening) zoals hersentumoren, voornamelijk van de thalamus, of slaapapnoe, in tegenstelling tot de exclusiecriteria die verwijzen naar 780.53
327.15 ‘’Hypersomnia due to mental disorder’’ (Hypersomnie te wijten aan mentale aandoening) met exclusie van alcoholisme (291.82) of drugs (292.85).
N.B. Narcolepsie is een zeer specifieke uiting van hypersomnie die gecodeerd wordt met 347.01 of
347.00 afhankelijk of ze al dan niet vergezeld gaat met catalepsie.
327.2x Organische slaapapnoes
327.21 ‘’Primary central sleep apnea’’ (Primaire centrale slaapapnoe), ideopathische aandoening gekenmerkt door een periodische onderbreking van de centrale respiratoire opdracht. Deze
inlichting wordt normalerwijze in detail beschreven in de conclusies van een polysomnografie.
327.22 ‘’High altitude periodic breathing”” (Grote hoogte periodische ademhaling)
327.23 ‘’Obstructive sleep apnea’’ (Obstructieve slaap apnoe) meestal gelinkt aan een regelmatige afsluiting van de bovenste luchtwegen, voornamelijk tijdens de diepe slaapfases. De obstructie is meestal gelegen op het niveau van de larynx door het verlies van de spiertonus. De
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apnoes eindigen ten koste van een ontwaken of op zijn minst door een bruuske overgang naar
een meer oppervlakkige slaapfase, die vergezeld gaat met een herstel van de normale spiertonus op het niveau van de larynx.
327.24 ‘’Idiopathic sleep related nonobstructive alveolar hypoventilation’’ (Ideopathische slaap
gerelateerde niet obstructieve alveolaire hypoventilatie) is een zeldzame pathologie, meestal het
Ondine Syndroom genoemd, waarbij het inslapen vergezeld gaat met een zeer sterke vermindering van de ventilatie, met als gevolg een hypoxie en een belangrijke hypercapnie.
327.25 “Congenital central alveolar hypoventilation syndrome’’ (Congenitaal centraal alveolair
hypoventilatie syndroom) is een congenitale pediatrische aandoening
327.26 ‘’Sleep related hypoventilation/hypoxemia in conditions classifiable elsewhere’’ (Slaap
gerelateerde hypoventilatie/hypoxemie in elders geklasseerde aandoeningen). Het gaat hier om
hypoventilatie en hypoxieproblemen die men men aantreft bij obese patiënten, COPD of zelfs
restrictief van iedere pathologie (kyphoscoliose, myopatie). Deze hypoventilatie kan geïsoleerd
voorkomen of geassocieerd zijn aan een slaapapnoe syndroom.
De ernst van de nachtelijke hypoxie kan sterk verschillen van de ene patiënt tot de andere:
- In de meest eenvoudige gevallen is de hypoxie gewoon een symptoom van slaapapnoe en
verdwijnt ze met behandeling met cPAP. In dat geval lijkt het niet nuttig om de code van nachtelijke
hypoxie te gebruiken, de code voor slaapapnoe is voldoende.
- In meer ernstige gevallen is de hypoxie niet volledig verdwenen na de behandeling van de apnoe
en heeft de patiënt bovendien nood aan zuurstoftherapie gedurende de nacht. En dit in het kader
van een overeenkomst met het RIZIV, volgens strikte en zwaarwichtige criteria van hypoxie In dat
geval moet de code 327.26 bij de code voor apnoe gecodeerd worden.
- In de meest ernstige gevallen kunnen die hypoxies (al dan niet met geassocieerde hypercapnie)
leiden tot een meer een ernstig klinisch beeld van chronisch respiratoir falen, die een
zuurstoftherapie zowel overdag als ‘s nachts aan huis nodig maakt. Dit kan dan
gaan tot een
beeld van chronisch cor pulmonale. Enkel en alleen indien deze klinische elementen duidelijk
vermeld zijn door de arts in zijn eindverslag, mag aan de code 327.26 de code 518.83 ‘’Chronic
respiratory failure’’ (Chronisch respiratoir falen) toegevoegd worden.
327.27 ‘’Central sleep apnea in conditions classified elsewhere’’ (Centrale slaapapnoe in elders
geklasseerde aandoeningen). In tegenstelling met primaire centrale apnoes, komen deze voor
in het kader van andere aandoeningen zoals hartfalen of drugsmisbruik.
327.29 ‘’Other organic sleep apnea’’ (Andere organische slaapapnoe) en 327.20 ‘’Organic sleep
apnea, unspecified’’ (Organische slaapapnoes, niet gespecificeerd).
327.3 Circadiaans ritme slaapstoornissen
Deze reeks van codes beschrijft hoofdzakelijk goed gedefinieerde problemen van het circadiaans ritme,
voor een deel van genetische origine, voor een ander deel gelinkt aan specifieke externe oorzaken zoals werken in wisselende shiften of uurverschuivingen.
N.B. Het is daarom aangeraden om geen rekening te houden met de exclusies in verband met de niet
organische aandoeningen en die naar code 307.45 verwijzen, die trouwens in zijn inclusies het ‘’Jet Lag
syndroom’’ en het werken in wisselende shiften niet meer vermeldt.
327.4 Organische Parasomnieën
Parasomnieën zijn aandoeningen verbonden met de slaap, zoals somnambulisme, paradoxale bewegingen, episodes van verwardheid enz. De reeks codes van 327.4x laat toe om ze in detail te beschrijven.
327.41 ‘’Confusional arousals’’ (Verward ontwaken)
Deze situatie kenmerkt zich door nachtelijk ontwaken in een staat van verwardheid, soms
agressief, waarvan de patiënt zich de volgende dag niets meer herinnert. Het gaat vaak om
problemen bij de oudere mensen.
327.42 ‘’REM sleep behavior disorder’’ (REM slaapgedragsstoornissen)
In deze situaties wordt de patiënt wakker tijdens een droom die hem in een onwerkelijke situatie
plaatst waardoor zijn gedrag onaangepast is aan de realiteit. De patiënt droomt bijvoorbeeld dat
hij het slachtoffer is van een agressie, wordt wakker en valt zijn partner aan, overtuigd zijnde dat
hij zich aan het verdedigen is tegen de aanvaller uit zijn droom. In tegenstelling tot het verward
ontwaken herinnert de patiënt zich over het algemeen naderhand zijn droom.
327.43 ‘’Recurrent isolated sleep paralysis” (Recurrente geïsoleerde slaap paralyse)
De patiënt wordt wakker in een staat van totale paralyse, maar is zich volledig bewust van zijn
toestand.

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

133

327.44 ‘’ Parasomnia in conditions classified elsewhere’’ (Parasomia in elders geklasseerde
aandoeningen). Dit komt bijvoorbeeld voor bij de ziekte van Parkinson.
327.45 ‘’Other organic parasomnia’’ (Andere organische parasomnieën)
327.5 Organische slaap gerelateerde bewegingsstoornissen
327.51 ‘’ Periodic limb mouvement disorder’’ (Periodische bewegingsstoornis van ledematen),
meer frequent wel nocturnale myoclonieën genoemd
327.52 ‘’ Sleep releted leg cramps’’ (Slaap gerelateerde beenspierkrampen)
327.53 ‘’ Sleep related bruxism’’ (Slaap gerelateerd bruxisme)
327.59 ‘’ Other organic sleep related mouvement disorders’’ (Andere Organische slaap gerelateerde bewegingsstoornissen). In deze categorie zitten aandoeningen zoals ritmische bewegingen van het hoofd of van het ganse lichaam (body rocking).
N.B. het ‘’Restless Legs Syndrome’’ (Restless legs syndroom – RLS) blijft gecodeerd worden met
333.94
Gefragmenteerde slaap is een gestoorde overgang (wakker worden) van niet-REM naar REM slaap. Dit
komt overeen met slaap deprivatie en wordt zonder gevonden oorzaak gecodeerd met: V69.4 “Lack of
adequate sleep”. Te coderen enkel op basis van de diagnosestelling van de behandelende arts

4. Erfelijke en degeneratieve ziektes van het centraal zenuwstelsel [330-337]
4.1. Cerebrale degeneraties die zich meestal in de kindertijd manifesteren [330]
Leukodystrofie (330.0 ‘’Leukodystrophy’’) verwijst naar een aantal aandoeningen die gekenmerkt worden door de progressieve degeneratie van de witte stof van de hersenen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld
de ziekte van Krabbé en de ziekte van Pelizaeus-Merzbacher. Elke leukodystrofie wordt gekenmerkt
door een gendefect in de genen die de productie of de metabolisatie controleren van één van de myeline componenten. Het frequenste symptoom van een leukodystrofie is een geleidelijke achteruitgang bij
een kind dat voordien geen problemen had. Zowel tonus, beweging, gang, spraak, eten, zicht, gehoor,
gedrag kunnen een achteruitgang vertonen. Geestelijke en fysieke ontwikkeling vertraagt ook vaak. De
behandeling is meestal enkel symptomatisch en ondersteunend.
Dit heeft dus niets te maken met de beschrijvende term ‘’leukodystrophie’’ die sommige radiologen gebruiken bij oudere mensen op NMR of CT. Als deze bevindingen relevant zouden zijn om als nevendiagnose te coderen, dan kan enkel de code 793.0 gebruikt worden ‘’Nonspecific abnormal findings on
radiological and other examinations of body structure, skull and neck’’ (Toevallige bevindingen op een
radiologisch of ander onderzoek van de schedel en hoofd).

4.2. Andere cerebrale degeneraties (‘‘Other cerebral degenerations’’) [331]
Vanaf de nieuwe versie 2009 is de instructie “Use additional code, where applicable, to identify dementia: with behavioral disturbance (294.11 dementia met gedraagstoornissen), without behavioral disturbance (294.10 dementia zonder gedraagstoornissen)” geldig voor de volledige categorie 331.
Voor hydrocefalie is de code 331.5 ‘’Idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH)’’ (Idiopatische
hydrocefalie met normale druk) toegevoegd aan de bestaande codes van communicerende hydrocefalie
(331.3 ‘’Communicating hydrocephaly’’) en obstructieve hydrocefalie (331.4 ‘’Obstructive hydrocephaly’’). Secundaire hydrocefalie met normale druk is nu inbegrepen in de code 331.3.
MCI (Mild cognitief falen) wordt gecodeerd met 331.83 “Mild cognitive impairment, so stated” (Milde cognitieve stoornis, op die manier vermeld). MCI is een aandoening die gedefinieerd wordt als een verminderde geheugenfunctie (of een andere verminderde cognitieve functie) die meer uitgesproken is dan wat
als normaal wordt gevonden i.f.v de leeftijd, terwijl de andere cognitieve functies relatief intact zijn gebleven. De “standaard” criteria om MCI te diagnosticeren zijn:
- geheugenklachten, bij voorkeur bevestigd door derden
- objectieve achteruitgang van het geheugen voor de leeftijd
- relatief bewaard cognitief vermogen voor de leeftijd
- relatief intacte activiteiten van het dagelijkse leven
- geen dementie

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

134

Personen met MCI kunnen al dan niet later Alzheimer ontwikkelen. Sommige patiënten met MCI kunnen
herstellen en een normaal cognitief vermogen herwinnen.
De diagnose van deze aandoening moet duidelijk vermeld worden door de behandelende arts. Deze
aandoening mag niet verward worden met 294.9 “Unspecified persistant mental disorders due to conditions classified elsewhere” (Niet gespecificeerde persisterende mentale stoornissen in condities elders
geklassificeerd) en met 310.1 “Personnality change due to conditions classified elsewhere” (Persoonlijkheidveranderingen in condities elders geklassificeerd).
Er zijn meerdere vormen van hydrocephalie (waterhoofd genoemd in de volksmond) :
−
congenitaal (742.3 "Congenital hydrocephalus"),
−
obstructief (331.4 "Obstructive Hydrocephalus")
−
Idiopathische normotensieve hydrocephalie (331.5 "Idiopathic normal pressure
hydrocephalus (INPH)").
Deze worden o.a. behandeld door het plaatsen van een shunt tussen de hersenventrikels en een
andere plaats in het lichaam (bvb peritoneum) om het overtollig vocht af te voeren
Voorbeeld 6 1:
Een patient ondergaat met INPH krijgt een ventriculoperitonale derivatie
HD: 331.5 (INPH)
P: 02.34 “ventricular shunt to abdominal cavity and organs”
In volgende verblijven wordt de hydrocephalie niet langer gecodeerd daar deze gecorrigeerd is.
Enkel de shunt status dient gecodeerd te worden (vergelijk dit met de door een PMK
gecorrigeerde ritmestoornis
V45.2 : presence of cerebrospinal fluid device
CADASIL “Cerebral autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and
Leukoencephalopathy” is een aangeboren aandoening van de cerebrale bloedvaten, en wordt
gecodeerd met de code 747.81 "Anomalies of cerebrovascular system" (en dus niet 331.89)
De klinische manifestaties verschijnen gewoonlijk pas op latere leeftijd.
De manifestatiecodes van alle aanwezige manifestaties (bijvoorbeeld TIA, CVA, migraine,...) worden
gecodeerd voor zover ze beantwoorden aan de regels voor het coderen van nevendiagnosen.
Afwijkingen, zoals onder andere leukoencefalopathie, cerebrale degeneratie, mogen niet louter op grond
van technische onderzoeken, zoals onder andere CT, NMR, gecodeerd worden.
Indien men de aandoening Primaire Afasie – “Primary progressive aphasia (PPA)” wil coderen geeft de
index van ICD-9-CM de code 784.3 “Aphasia” aan. Dit is echter reeds rechtgezet in ICD-10-CM en de
code 331.11 “Pick’s disease” is daarom ook in ICD-9-CM de juiste codering

4.3. De ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson, ook gekend als parkinsonisme, is een chronische progressieve aandoening
van het centraal zenuwstelsel, gekenmerkt door een fijne zich traag uitbreidende onvrijwillige tremor,
houdingsinstabiliteit, spierzwakte en stijfheid.
Het 4de cijfer voor categorie 332 “Parkinson disease” (Ziekte van Parkinson) wordt gekozen in functie
van het primaire (332.0 "Paralysis agitans") of secundaire (332.1 "Secondary Parkinsonism") karakter
van de aandoening. Secundaire Parkinson is vaak een neveneffect van het therapeutisch gebruik van
medicatie. In dat geval wordt een E-code gebruikt om de verantwoordelijke medicatie aan te duiden. De
ziekte van Parkinson is soms te wijten aan syfilis en wordt in dat geval gecodeerd als 094.82 “Syphilitic
Parkinsonism” (Syfilitisch Parkinsonisme).
Parkinson die gepaard gaat met dementie zonder gedragsstoornissen wordt gecodeerd met een 331.82
"Dementia with Lewy bodies" (Dementie met Lewy lichaampjes) samen met de 294.10 "Dementia in
conditions classified elsewhere without behavioral disturbance" (Dementie in elders geclassificeerde
aandoeningen zonder gedragsstoornissen). Lewy lichaampjes zijn abnormale proteïneopstapelingen in
de vorm van schijfjes. Deze eiwitten zijn omringd door een bleke ring en worden in de hersenschors van
patiënten teruggevonden. Ze komen voor bij de Lewy-body dementie, de ziekte van Parkinson en de
ziekte van Alzheimer.
Als de patiënt opgenomen wordt voor oppuntstelling van zijn medicatie, dan wordt de Parkinson als
hoofddiagnose vermeld. Indien hij binnenkomt voor revalidatie in het kader van zijn parkinson
problematiek, dan wordt de revalidatie als hoofddiagnose vermeld.
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4.4. Aandoeningen van het autonome zenuwstelsel
De subcategorie 337.0 is nu opgesplitst in drie codes, zodat het sinus caroticus syndroom een eigen
code heeft gekregen (337.01 ‘’Carotid sinus syndrome’’ ). Dit komt vooral voor bij oudere mannen.
Stimulatie van de baroreceptoren in de sinus caroticus (een nauwe kraag, het hoofd naar één kant
draaien, …) kan leiden tot vertraagd hartrime, bloeddrukval en syncope.
(Zie ook punt 6.4.voor andere aandoeningen van het autonome zenuwstelsel)

4.5. Dysreflexie van het autonoom zenuwstelsel
Autonome dysreflexie is een syndroom gekenmerkt door een plotse optredende te hoge bloeddruk,
veroorzaakt door een ongecontroleerde ontlading van het sympatisch zenuwstelsel bij personen met
een ruggenmergletsel. Meestal is dit letsel gelegen ter hoogte van of boven T6. Alles wat normaal pijn
zou veroorzaken onder dit niveau kan een parasympatisch antwoord uitlokken, leidende tot bradycardie,
zichtsstoornissen en zweten.
Een echte autonome dysreflexie is potentieel levensbedreigend en wordt beschouwd als een medische
urgentie. Een code voor deze aandoening werd gecreëerd [337.3 "Autonomic dysreflexia" (Autonome
dysreflexie)] zodat het niet langer noodzakelijk is om iedere manifestatie of symptoom apart te coderen.
In tegenstelling met de algemene regel voor duaal coderen die zegt dat de onderliggende aandoening
eerst dient gecodeerd te worden, wordt in dit geval de dysreflexie eerst vermeld, gevolgd door een
additionele code voor de onderliggende chronische aandoening, die deze levensbedreigende
aandoening heeft uitgelokt.
Er wordt namelijk onder de entry voor 337.3 gesproken van “use additional code” om de onderliggende
oorzaak aan te duiden als ND (bvb decubitus ulcus, faecale impactie of een urineweg infectie) zodat de
logica om eerst een levensbedreigende manifestatie te coderen voor de chronische onderliggende
aandoening gerespecteerd wordt.

5. Pijn, niet elders geclassificeerd (‘‘Pain, NEC’’) [338]
Er is in ICD-9-CM 2009 een compleet nieuwe categorie 338 “Pain” (Pijn). Opnames voor pijn waren
vroeger moeilijk te coderen. Voorheen waren de codes voor pijn ook beperkt tot de anatomische lokalisatie van de pijn.
Category 338 ‘’Pain Not Elsewhere Classified’’ (Pijn niet elders geclassificieerd) :
338.0 ‘’Central pain syndrome’’ (Centraal pijn syndroom)
338.1x ‘’Acute pain’’ (Acute pijn)
338.2x ‘’Chronic pain’’ (Chronische pijn)
338.3 ‘’Neoplasm-related pain (acute) (chronic)’’ [Pijn in verband met neoplasie (acuut) (chronisch)]
338.4 ‘’Chronic pain syndrome’’ (Chronisch pijnsyndroom)
780.96 ‘’Generalized pain’’ (Gegeneralizeerde pijn)
Te gebruiken voor pijn die niet verder gespecificeerd wordt, noch qua lokalisatie, noch
qua oorzaak (niet anders gespecificeerde pijn) en voor gegeneraliseerde pijn.
De codes van de categorie 338 mogen gebruikt worden samen met andere codes om meer informatie te
geven over acute of chronische pijn en of het een neoplasma gerelateerde pijn is. Als de pijn niet gespecifieerd wordt als acuut of chronisch, dan mag men geen codes van de categorie 338 gebruiken, met
uitzondering voor postthoracotomie pijn, voor postoperatieve pijn, voor neoplasma gerelateerde pijn of
voor een centraal pijn syndroom. Effectief, postthoracotomie pijnen die niet verder gespecificeerd zijn,
worden als acuut beschouwd.
Over het algemeen worden de codes van de subcategorieën 338.1 en 338.2 niet gebruikt als hoofddiagnose, tenzij de reden voor de opname pijncontrole en/of management is en niet de behandeling van de
onderliggende aandoening.
De codes van categorie 338 zijn aanvaardbaar als hoofddiagnose als en enkel als pijncontrole en/of management de reden van opname is. Als de opname specifiek is voor een procedure gericht op het behandelen van de onderliggende aandoening, dan moet een code voor de onderliggende aandoening als
hoofddiagnose vermeld worden.
Geen enkele code van categorie 338 dient dan vermeld te worden, tenzij tijdens het verblijf extra
therapieën, specifiek voor de pijn (insertie van een neurostimulator, aanbrengen van een morfinepomp)
uitgevoerd worden. In dit laatste geval wordt een pijncode als nevendiagnose geplaatst.
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Voorbeeld 6 2 : opname voor een kyfoplastie ter behandeling van chronische rugpijn door een spinaal
stenose. Geen andere specifieke pijntherapie tijdens het verblijf.
HD: 724.02 ‘’Spinal stenosis, lumbar region, without neurogenic claudication’’ (Spinale stenose,
regio lumbalis, zonder neurogene claudicatio)
P: 81.66 ’’Kyphoplasty’’ (Percutane vertebrale augmentatie - Kyfoplastie)
Als een patiënt wordt opgenomen voor het plaatsen van een neurostimulator voor pijn controle, dient de
overeenkomende pijncode als hoofddiagnose vermeld te worden vermits de behandeling alleen is
gericht op de pijn. Als de patiënt werd opgenomen voor de behandeling van de onderliggende
aandoening maar een neurostimulator werd tijdens het verblijf ingepland, dan moet de juiste pijncode
als nevendiagnose vermeld worden (zie hoger).
Ook de volgorde van de pijncodes uit categorie 338 en van de codes voor de localisatie van de pijn (codes uit hoofdstuk 16 inbegrepen) hangt af van de reden van opname:
1.
Wanneer een patiënt opgenomen wordt voor pijnbehandeling of voor pijncontrole, dan wordt
een code uit categorie 338 als hoofddiagnose geplaatst, gevolgd door een code die de
lokalisatie van de pijn weergeeft als nevendiagnose. Bij voorbeeld, een patiënt wordt
opgenomen voor de behandeling van acute nekpijn, veroorzaakt door een trauma :
HD: 338.11 “Acute pain due to trauma” (Acute pijn te wijten aan een trauma)
ND: 723.1 “Cervicalgia” (Cervicalgie)
2.
Wanneer een patiënt opgenomen wordt voor om het even welk ander motief dan
pijnbehandeling of controle, zonder dat een diagnose van de oorzaak van de pijn gesteld werd,
dan wordt de code van de lokalisatie van de pijn eerst gecodeerd, gevolgd door de gepaste
code uit categorie 338.
Het Centraal pijn syndroom (338.0 ‘’Central pain syndrome) is een neurologische aandoening veroorzaakt door schade en/of dysfunctie van het centraal zenuwstelsel. De meest frequente oorzaken zijn
een CVA, MS, tumoren, epilepsie, trauma, … De pijn geassocieerd met dit syndroom is zeer divers. De
pijn is meestal wel constant maar kan kort of lang na de oorzakelijke aandoening optreden en beperkt of
uitgebreid zijn. Het Déjérine-Roussy syndroom, het myelopathisch pijn syndroom en het thalamische
pijn syndroom (hyperesthesie) worden ook onder 338.0 gecodeerd.
Acute pijn begint plots. Het kan mild of ernstig zijn en enkele minuten tot enkele weken duren.
Chronische pijn duurt weken tot maanden. Als acute pijn niet verholpen wordt, kan dit leiden tot
chronische pijn, die kan persisteren zelfs als het oorzakelijk letsel geheeld is. De behandelende arts
dient duidelijk te vermelden of de pijn acuut of chronisch is.
Postoperatieve pijn wordt geklasseerd in categorie 338.1x en 338.2x, afhankelijk of de pijn acuut of
chronisch is. Bij default wordt postoperatieve pijn die niet beschreven werd als acuut of chronisch, als
acuut beschouwd. De normale postoperatieve pijn dient niet gecodeerd te worden. Enkel een ongewone
of ongewoon uitgesproken postoperatieve pijn mag gecodeerd worden. Dit moet uiteraard als dusdanig
vermeld zijn in het dossier.
Pijn geassocieerd met devices, implantaten of greffes of specifieke postoperatieve complicaties wordt
echter met de specifieke code uit hoofdstuk 17 gecodeerd. Bijkomende passende codes van de categorie 338 mogen toegevoegd worden.
338.3 wordt gebruikt voor neoplasma gerelateerde pijn, en dit ongeacht of de pijn acuut of chronisch
is. Als de opname voor de controle van een dergelijke pijn is, dan dient de code 338.3 gebruikt te worden als HD. Het onderliggende neoplasma dient dan als nevendiagnose vermeld te worden.
Bij het chronisch pijnsyndroom 338.4 gaat het om een langdurige, persisterende pijn die significant
interfereert met de mogelijkheden van een patiënt om te functioneren in het dagelijkse leven. Het chronisch pijnsyndroom is een aparte aandoening, die niet verward mag worden met chronische pijn.
Voor de codering van neuropatische pijn veroorzaakt door ziekten van het centrale of perifere
zenuwstelsel zonder nadere precisering, en als het niet mogelijk is om een specifiekere code toe te
kennen voor de neuropatische pijn, kan code 729.2 "Neuralgia, neuritis and radiculitis, unspecified"
toegekend worden voor die pijn (door te zoeken via “pain; nerve “)
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6. Andere hoofdpijn syndromen (‘‘Other headache syndromes’’) [339]
De categorie 339 werd toegevoegd in ICD-9-CM 2009 en bestaat uit 6 nieuwe subcategorieën en 23
nieuwe codes. De 6 grote subcategorieën zijn:
339.0 ‘’Cluster headaches and other trigeminal autonomic cephalgias – TACS’’ (Cluster hoofdpijn
en andere trigeminale autonome cefalgie)
339.1 ‘’Tension type headache’’ (Spanningshoofdpijn)
339.2 ‘’Post-traumatic headache’’ (Posttraumatische hoofdpijn)
339.3 ‘’Drug induced headache, not elsewhere classified’’ (Geneesmiddelen geïnduceerde
hoofdpijn, niet elders geklassificeerd)
339.4 ‘’Complicated headache syndromes’’ (Gecompliceerd Hoofdpijnsyndroom)
339.8 ‘’Other specified headache syndromes’’ (Andere gespecificeerde hoofdpijnsyndromen)
(Zie in bijlage tabel met mapping tussen ICD-9-CM en de specifieke hoofdpijn classificatie ICHD II)

7. Andere aandoeningen van het centraal zenuwstelsel [340-349]
7.1. Multiple sclerose
MS is een frequente chronische aandoening van het central zenuwstelsel. Hierbij wordt de
myelineschede van zenuwvezels aangetast in een willekeurig patroon. Op die plaatsen ontstaan er
littekens (plaques). Dit gebeurt vaak met opstoten. Waarschijnlijk betreft het hier een auto-immuun
aandoening.
MS kan aanleiding geven tot praktisch alle neurologische symptomen of tekenen: dysartrie, dysphagie,
nystagmus, spierspasmes, clonus, hypoesthesie, paresthesie, enz.
Symptomen van MS worden normaal niet apart vermeld tenzij er meer dan normale aandacht aan
besteed wordt

Voorbeeld 6 3: Een patient wordt opgenomen voor oppuntstelling van gangproblemen bij een patient
gekend met MS
HD: 781.2 “Abnormality of gait” (afwijkingen van de gang)
ND: 340 “Multiple sclerosis” (MS)

7.2. Hemiplegie / Hemiparesis
Hemiplegie is een paralysis van één kant van het lichaam. Het wordt geklasseerd in categorie 342,
waarbij een 5de cijfer aanduidt of het om de dominante of de niet-dominante zijde gaat. Hemiplegie die
optreedt in samenhang met een cerebrovasculair accident (CVA) verbetert vaak snel en wordt soms
transiënte hemiplegie genoemd.
Als deze problematiek optreedt in het kader van een voorbijgaande ischemische aanval (TIA) en dus
opgeklaard is binnen de 24 uur, dan wordt dit probleem niet gecodeerd. Een voorbijgaande ischemische
aanval (“transient ischemic attack”) wordt gekenmerkt door focale ischemische cerebraal neurologische
deficieten die minder dan 24 uur en vaak slechts enkele uren duren. Als de verschijnselen wel langer
duren dan 24 uur, dan spreekt men per definitie niet meer van een TIA. Indien de symptomen wel volledig verdwijnen, maar het langer duurt dan 24 uur, dan spreekt men van een RIND, “Reversible ischaemic neurologic deficit” (Reversibel ischemisch neurologisch deficiet). De TIA wordt gecodeerd met een
code uit de categorie 435 “Transient cerebral ischemia”, de RIND wordt gecodeerd met 434.91‘Cerebral
artery occlusion, unspecified’’.
.
Voorbeelden 6 4:
• Patiënte werd opgenomen naar aanleiding van duizeligheidsklachten sinds 3 weken,
depressiviteit, algemene zwakte, valneiging. Verder geen klachten. Er bestaat een
voorgeschiedenis van TIA en klachten van het vertebrobasilair systeem. De vertigoklachten
vinden hun oorsprong in vasculaire stoornissen in het perfusiegebied van het
vertebrobasilarisgebied. De klachten van patiënte zijn de laatste dagen volledig verdwenen.
HD: 435.3 (TIA) Via Index : “insufficiency, arterial, vertibrobasilar”.
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•

Wanneer een patiënt later terug wordt opgenomen met hemiplegie, dan wordt de code 438.2x
"Late effects of cerebrovascular disease, hemiplegia/hemiparesis" (Laat gevolg van
cerebrovasculaire aandoening, hemiplegie/ hemiparese) gebruikt om aan te duiden dat deze
aandoening een laat gevolg is van een CVA die reeds bestond bij de huidige (her)opname voor
een nieuw CVA.
De sequellen van een CVA (codes 438.xx "Late effects of cerebrovascular disease") worden
gecodeerd nadat de patiënt het ziekenhuis verlaten heeft, bij latere verblijven, of wanneer hij in
het kader van revalidatie wordt opgenomen of hiernaar wordt getransfereerd na de acute
episode
(cf. hoofdstuk 7 voor een uitgebreidere discussie omtrent cerebrovasculaire aandoeningen).

Voorbeelden van correcte codering van hemiplegie zijn als volgt:
• Cerebraal embool met infarct, gepaard gaande met een acute spastische hemiplegie van de
dominante zijde:
HD: 434.11"Occlusion of cerebral arteries, Cerebral embolism, with cerebral infarcttion" (Occlusie van cerebrale arterieën, Cerebraal embool, met cerebraal infarct)
ND: 342.11 "Spastic hemiplegia, affecting dominant site"
(Spastische hemiplegie die de dominante zijde aantast)
•

Een hemiplegie van de dominante zijde als laat gevolg van een oud CVA:
HD: 438.21"Late effects of cerebrovascular disease, hemiplegia affecting dominant
site" (Laat gevolg van cerebrovasculaire aandoening, hemiplegie die de dominante zijde aantast)

Soms wordt door de arts niet vermeld of de patiënt rechts- of linkshandig is, maar wel dat de hemiplegie
rechts is. Zonder verdere informatie blijft dit echter gecodeerd worden met een “unspecified side “. Men
mag er niet automatisch vanuit gaan dat de patient rechtshandig is.

7.3. Pyramidaal syndroom
Het pyramidaal syndroom wordt veroorzaakt door een gedeeltelijke of volledige aantasting van de
pyramidaalbanen. De patiënten vertonen paresie of paralyse wat gangproblemen kan veroorzaken,
hypertonie, hyperreflexie,… Er zijn meerdere oorzaken van dit syndroom
De etiologie van het syndroom – indien gekend – wordt als HD gecodeerd. Zonder informatie over de
etiologie of andere details, codeert men het pyramidaal syndroom: 344.89 "Other specified paralytic
syndrome" (Andere gespecificeerde paralytische syndroom).

7.4. Epilepsie
Epilepsie is een paroxysmale stoornis van het cerebraal functioneren, gekenmerkt door recurrente aanvallen. Het gaat gepaard met typische EEG wijzigingen tijdens een aanval. Meestal is epilepsie het
gevolg van een beschadiging van de cortex. Dit kan littekenvorming zijn dat zich gevormd heeft na een
infectie (bvb. meningitis), trauma, cerebrovasculair accident (CVA), …. Maar ook vasculaire malformaties, hersentumoren, congenitale afwijkingen, metabole aandoeningen kunnen de oorzaak zijn van epilepsie.
Convulsies en epileptiforme manifestaties kunnen echter ook symptomen zijn van andere aandoeningen. Deze worden dan uiteraard niet gecodeerd als epilepsie. Voorbeelden hiervan zijn hersentumoren,
CVA, alcoholisme, elektrolytenstoornissen en koorts. Het is aan de behandelende arts om te bepalen of
het om convulsies gaat als tijdelijke manifestatie bij bijvoorbeeld een tumor, of daarentegen om een blijvende epilepsie die zich ontwikkeld heeft op basis van een tumor.
Wanneer de diagnose enkel ‘convulsies’ of ‘aanvallen’ vermeldt, dan dient de code 780.39 "Other convulsions" (Andere convulsies) gebruikt te worden. Wanneer de convulsies door koorts worden uitgelokt,
dan dient de code 780.31 "Febrile convulsions" (Koortsstuipen) of 780.32 ‘’Complex febrile convulsions’’
(Complexe koortsstuipen) gebruikt te worden.
ICD-9-CM voorziet een 5de cijfer voor categorie 345 "Epilepsy and recurrent seizures" (Epilepsie en recurrente aanvallen) dat toelaat om de epilepsie te klasseren als therapieresistent of niet. Indien dit echter niet expliciet vermeld wordt, dan dient de codeerster als 5de cijfer 0 te gebruiken. De codeerster mag
op basis van algemene opmerkingen in het medisch dossier niet aannemen dat de aandoening
therapieresistent is.
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Dit vijfde cijfer wordt gebruikt om aan te geven of de epilepsie medisch behandelbaar is of niet
(“intractable” in het Engels, soms ook refractaire epilepsie genoemd). Dit wordt gedefinieerd als persisterende aanvallen, die ondanks maximale medische behandeling voldoende invaliderend blijven om
het risico van chirurgie te overwegen. Volwassenen kunnen een niet medisch behandelbare vorm van
epilepsie hebben, terwijl ze toch maar 1 aanval per maand krijgen.
Tonisch-clonische aanvallen worden ook wel ‘grand mal’ genoemd. Dergelijke aanvallen bestaan uit
twee fasen. Eerst is er een kortstondige aura (deze kan visueel zijn). Hierna volgt de tonische fase,
waarbij de spieren spastisch samentrekken. Hierdoor valt de patiënt, en stopt de ademhaling door
spasme van de thoracale spieren. Na 20 tot 30 seconden hervat de ademhaling en begint de clonische
fase. De spieren spannen en ontspannen zich. Het lichaam begint eerst te trillen, waarna er hevige
schokken volgen. Na enkele minuten is de aanval voorbij zonder veel noemenswaardige restverschijnselen. Dit wordt gecodeerd met de code 345.1x."Generalized convulsive epilepsy" (Gegeneraliseerde
convulsieve epilepsie). Een epilepsie aanval ‘grand mal’ duurt meestal slechts 1 tot enkele minuten.
Vroeger sprak men van een status epilepticus als de aanval langer duurde dan 30 minuten. Tegenwoordig spreekt men van een status epilepticus indien:
- een aanval 30 minuten duurt (continu of zonder recuperatie) in het geval van een focale epilepsie, partiële epilepsie of absences.
- een veralgemeende motorische epileptische aanval optreedt die 5 minuten duurt
- drie aanvallen optreden zonder herstel van bewustzijn in een half uur.
Status epilepticus is een potentieel dodelijke aandoening doordat er mogelijks onvoldoende ademhalingsbewegingen worden gemaakt. Deze patiënten worden dan ook opgenomen in een ziekenhuis omdat daar de lichaamsfuncties permanent bewaakt kunnen worden. De meest frequente subvorm is de
veralgemeende tonisch-clonische status epilepticus. Niet-convulsieve vormen zoals petit mal en de
complexe partiële epilepsie kunnen zich manifesteren als gedragsstoornissen.
Voorbeelden 6 5:
• Een patiënt wordt opgenomen voor een refractaire veralgemeende convulsieve epilepsie. Nader
onderzoek brengt een primaire frontaal gelegen hersentumor (ganglioglioma) als oorzaak naar
boven :
HD: 237.5 "Neoplasm of uncertain behavior of brain and spinal cord"
(Neoplasie met onvoorspelbaar gedrag van de hersenen of het ruggenmerg"
ND: 345.11"Generalized convulsive epilepsy with intractable epilepsy"
(Gegeneraliseerde convulsieve epilepsie met onbehandelbare epilepsie)
M9505/1 "Ganglioglioma" (ganglioglioom)
Een reeds lang verslaafde patiënt wordt opgenomen met convulsies, ten gevolge van de
ontwenning van amphetamines. De patiënt vertoont een volledig spectrum van ontwenningsverschijnselen:
HD: 292.0 "Drug withdrawal" (Abstinentie van drugs)
ND:304.41"Amphetamine and other psychostimulant dependence"
(Afhankelijkheid van amfetamines en andere psychostimulantia)
780.39 “Other convulsions” (Andere convulsies)
Opmerking : er mag geen code 780.39 toegevoegd worden aan de code 291.81 “Alcohol withdrawal”
(Alcohol abstinentie) omdat convulsies deel uitmaken van de code 291.81
•

•

Een patiënt heeft sinds kort partiële motorische aanvallen. Hij wordt opgenomen ter evaluatie.
Onderzoek toont een maligne longtumor aan in de lobus inferior van de rechter long met hersenmetastases. Het zijn deze hersenmeta’s die de oorzaak zijn van de epilepsie.
HD: 162.5 “Malignant neoplasma of lower lobe, bronchus or lung”
(Kwaadaardig neoplasma van onderkwab, bronchus of long)
ND: 198.3 “Secondary malignant neoplasma of brain and spinal cord”
(Secundair kwaadaardig neoplasma van hersenen en ruggenmerg)
345.50: “Localization-related (focal) (partial) epileptic syndromes with simple partial
seizures, without mention of intractable epilepsy” (Localisatie-gerelateerde
(focale) (partiële) epileptische sydromen met eenvoudige partiële
aanvallen, zonder vermelding van onbehandelbaar epilepsie)
M8000/3 ‘’Malignant neoplasma’’(Kwaadaardig neoplasma)
M8000/6 ‘’Metastatic malignant neoplasma’’ (Metastatisch kwaadaardig neoplasma)
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Bij een patiënt die opgenomen wordt voor een niet aan zijn epilepsie gerelateerde aandoening, die zijn
epilepsie onder controle houdt met medicatie die tijdens het verblijf genomen wordt, mag de epilepsie
gecodeerd worden als nevendiagnose, zelfs als hij geen aanvallen doet tijdens het verblijf, omdat deze
aandoening een invloed heeft op het verblijf. Het heeft immers een invloed op het middelenverbruik tijdens het verblijf (en dus extra uitgaven voor het ziekenhuis), vraagt een extra toezicht (dus extra personeelsbond) en bijkomende overwegingen naar mogelijke nevenwerkingen of interacties bij de keuze van
een therapie (extra tijd van de behandelende arts)
Opmerkingen :
- er bestaat geen V code voor een patiënt die een voorgeschiedenis heeft van epilepsie,
maar reeds lange tijd zonder antiepileptica aanvalsvrij blijft
- er dient rekening mee gehouden te worden dat de epilepsie mogelijks kan genezen (spontaan of via een chirurgisch ingrijpen)
Soms neemt een patiënt chronisch anti-epileptica, bv. in het kader van cerebrale metastasen. Het kan
hier echter gaan om een preventieve behandeling (cf. post-op-behandeling bij neuro-chirurgische
ingrepen). Daar men niet mag coderen op basis van een therapie, is het vereist dat een epilepsie –
indien aanwezig - vermeld wordt in het dossier.
Zo ja: behandelde epilepsie 345.90 "Epilepsy, unpsecified without mention of intractable
epilepsy"( Epilepsie, niet gespecificeerd, zonder vermelding van onbehandelbaar epilepsie)
Zo neen: andere profylactische chemotherapie: V07.39 "Other prophylactic chemotherapy"
(Andere profylactische chemotherapie).
Een trauma kan zowel een epilepsie als enkel convulsie opwekken. Op aanvraag van de “National
Association of Epilepsy Centers” en de “American Academy of Neurology” is er een nieuwe code
gecreëerd voor post-traumatische convulsies. Deze code valt binnen de bestaande subcategorie 780.3
‘’Convulsions’’.
780.33 “Post traumatic seizures”
Excludes: “post traumatic epilepsy” (345.00-345.91)
Post-traumatische convulsies zijn acute, symptomatische aanvallen ten gevolge van een hoofdtrauma.
Een aparte code voor dit type van aanvallen is belangrijk omdat deze patiënten andere prognostische
en epidemiologische vooruitzichten hebben.
Onder de term “pseudoepilepsie” wordt meestal een epilepsieaanval verstaan, gebaseerd op
psychogene gronden, maar zonder EEG afwijkingen. Dit wordt gecodeerd met 345.80 "Other epilepsy
and recurrent seizures, without intractable epilepsy" (Andere vormen van epilepsie en herhaalde crises,
zonder vermelding van niet te behandelen epilepsie).
Wanneer het gaat om een psychiatrische afwijking, dan wordt de code 300.11 "Conversion disorder"
gebruikt.(via de alfabetische index: pseudoseizure - psychiatric: 300.11)
Wanneer het om een niet-psychiatrische aandoening gaat, dan wordt de code 780.39 "Other
convulsions" (Andere convulsies) gebruikt ( via de alfabetische index: pseudoseizure non-psychiatric:
780.39).
Bij twijfel over de aard van de "pseuso-epilepsie", dient u de behandelende arts te contacteren.
Voorbeeld 6 6:
Patiënte werd op spoed opgenomen in de Spoedgevallendienst met aanvallen die tot 4 keer per
uur voorkomen; opname wegens toename van de kleine insulten en voor oppuntstelling van hun
behandeling. Patiënte is al sinds 2005 gekend met partieel epileptische aanvallen met
regelmatig een E-focus in de linker-hemisfeer, soms een mirror-focus. Naast de grote aanvallen
van het type Grand Mal heeft ze vaak absences die vermoedelijk eerder van psychomotore
aard of van temporale aard zijn.
Besluit na onderzoek: Primair focaal, secundair mineure absences, vermoedelijk van het
psychomotore temporale type, eerder zeldzaam veralgemeende aanvallen.
Medicatie werd aangepast en het aantal absences is duidelijk verminderd
HD 345.40 "Localization-related (focal) (partial) epilepsy and epileptic syndromes with complex
partial seizures without mention of intractable epilepsy (Localisatie-gerelateerde (focale)
(partiële) epileptische sydromen met complex partiële aanvallen, zonder vermelding van
onbehandelbaar epilepsie)
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Voor de codering van een post-CVA focaal epileptisch insult worden volgende de codes gebruikt
HD 438.89 "Late effects of cerebrovascular disease".
ND 345.50 "Partial epilepsy, without impairment of consciousness, without intractable
epilepsy”
Soms wordt een patient opgenomen voor een epilepsieaanval waarbij een onderdosering van antiepileptica wordt vastgesteld als oorzaak. Indien het niet over een ongeval of een niet-naleving van de
behandeling door de patiënt gaat, dan wordt deze onderdosering van medicijnen gecodeerd met E873.8
« failure in dosage ».

7.5. Temporale sclerose 348.81
Sclerosis (afgeleid van het grieks skleros = hard) is een verharding van weefsel. Dit kan tengevolge zijn
van ontstekingen, bindweefselaandoeningen,…
(Mesiale) Temporale sclerose is een aandoening die gekenmerkt wordt door het verlies van neuronen
en littekenvorming van het diepste deel van de lobus temporalis ten gevolge van hersenschade
veroorzaakt door o.a. trauma en infectie. Ze treedt voornamelijk op in de hippocampus, een gebied in de
lobus temporalis. Deze aandoening geeft meestal aanleiding tot partiële (focale) epilepsie. 70% van de
lobus temporalis epilepsie patiënten heeft een zekere mate van temporele sclerose. Bovendien kunnen
epilepsie aanvallen deze sclerose verergeren.
Temporale sclerose (348.81) kan behandeld worden door hersenchirurgie waarbij het gescleroseerde
deel wordt weggesneden (lobectomie).
Lobus temporalis epilepsie kan veroorzaakt worden door zoals hierboven vermeld temporale sclerose,
maar ook door vasculaire malformaties, ontwikkelingsstoornissen, hersentumoren. Soms volstaat
medicatie als behandeling, maar vaak biedt neurochirurgie een oplossing. Deze epilepsie heeft immers
een duidelijke begin plaats. Net zoals bij temporale sclerosis wordt er een lobectomie verricht van de
aangetaste regio.
Alhoewel beide pathologieën verwant zijn zijn ze toch verschillend. Voor de codering betekent dit dat ze
samen mogen gecodeerd worden. De exclusie bij categorie 345 is te begrijpen als de derde vorm van
exclude (cf. hoofdstuk B, 1.2, 3de punt, o.a voorbeeld B 6); men mag dus de codes van categorie 345
samen coderen met 348.81.

7.6. Migraine
Migraine moet onderscheiden worden van niet nader omschreven hoofdpijn (784.0 ‘’Headache’’ (Hoofdpijn) en de nieuwe categorie hoofdpijnsyndromen (339.00-339.89 ‘’Other headache syndromes’’
(Andere hoofdpijnsyndromen).
Er zijn 4 mogelijkheden voor het 5de cijfer in deze groep door de al dan niet vermelding van de status
migrainosus in combinatie met al dan niet behandelbaar zijn:
0 ‘’without mention of intractable migraine without mention of status migrainosus’’
(zonder vermelding van onbehandelbare migraine zonder status migrainosus)
1 ‘’with intractable migraine, so stated, without mention of status migrainosus’’
(met vermelding van onbehandelbare migraine, op die manier vermeld, zonder status migrainosus)
2 ‘’without mention of intractable migraine with status migrainosus’’
(zonder vermelding van onbehandelbare migraine met status migrainosus)
3 ‘’with intractable migraine, so stated, with status migrainosus’’
(met vermelding van onbehandelbare migraine,op die manier vermeld, met status migrainosus)
Status migrainosus betekent dat de symptomen meer dan 72 u duren, meestal omwille van een gesuperponeerde spanningshoofdpijn of door geneesmiddelen misbruik (pijnstillers, ergotamine).
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7.7. Encephalopathie
Encephalopathy werd reeds besproken in hoofdstuk 5 . Op te merken is dat indien encephalopathie
veroorzaakt wordt door een metabool proces (bvb. sepsis) ze gecodeerd wordt met een code
348.39.”other encephalopathy” (andere encephalopathie) Andere vormen zijn bvb hepatische
encephalopathie (572.2), toxische encephalopathie (349.82),….

8. Ziekten van het perifere zenuwstelsel [350-359]
Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel worden geklasseerd in de categorieën 350 tem 359 op
basis van de aandoening en de getroffen zenuwen.
Veel codes in dit deel zijn manifestaties van andere aandoeningen en worden als additionele codes
toegekend. De onderliggende aandoening wordt eerst vermeld.
Ze kunnen grosso modo opgedeeld worden in drie groepen
- Aandoeningen van een één enkele zenuw (bvb facialis parese), een zenuwwortel of een
plexus.
- Aandoeningen die meerdere zenuwen treffen.
- Aandoeningen van de neuromusculaire overgang en de spieren.

8.1. Zenuw, zenuwwortel en plexus aandoeningen [350-355]
Een zenuwwortel is het initieële segment van de zenuw dat het ruggemerg verlaat.
Een plexus is een “vlechtwerk” van zenuwen op enige afstand van het ruggemerg, bvb plexus
brachialis, plexus cervicalis,….

Voorbeeld 6 7:
•

Patiënt wordt opgenomen met belangrijke anorexie. De oorzaak hiervan is het persisterend zuur
gevoel thv van de mondholte die berust op een gestoorde smaak in het kader van een
fascialisparalyse. Deze is duidelijk gespecificeerd als restletsel van een operatie owv
neurinoom. De patient krijgt TPN.
HD : 351.0 Facialis paralyse (Bell’s palsy)
ND.: 909.3 "Late effect of complications of surgical and medical care"
(laat gevolg van complicaties van chirurgische en medische zorg)
N.B: Die gecodeerd wordt alleen indien de arts in het dossier vermeldt dat het om (een laat
effect van) een 'complicatie' gaat.
ND: 783.0 Anorexie
P:99.15 "Parenteral infusion of concentrated nutritional substances"
(Parenteraal infusie van geconcentreerde voedingssubstanties)

•

Een patiënte van 91 jaar heeft een verlamming van de rechterhand wegens een plexusletsel bij
de geboorte met atrofie van de hand.
767.6 (via index: paralysis, brachial plexus, due to birth injury)
(Geboortetrauma, letsel van de plexus brachialis)
Geen code voor late effect

8.2. Polyneuropathieën en andere aandoeningen van het perifere zenuwstelsel [356357]
Dit kunnen erfelijke aandoeningen zijn zoals Charcot-Marie-Tooth (356.1), maar ook systemische
aandoeningen kunnen de zenuwen treffen (bvb rheumatoide arthritis, diabetes,…).

8.2.1. Sensorische axonale polyneuropathie
Een perifere neuropathie kan demyeliniserend, axonaal of beide zijn. Ze is eveneens sensorisch,
motorisch of beide indien de desbetreffende zenuwbanen aangetast zijn. Bij sensorische axonale
polyneuropathie zijn meerdere zenuwen aangetast in hun sensorische capaciteit ten gevolge van een
axonaal probleem. Dit kan veroorzaakt worden door een mutatie van het POLG-gen in mitochondriaal
DNA.In dat geval wordt ze gecodeerd met een 356.2 “Hereditary sensory neuropathy” (hereditaire
sensorische neuropathie)
Als de oorzaak idiopathisch is wordt ze gecodeerd met de code 356.8 "Other specified idiopathic
peripheral neuropathy" (Andere gespecificeerde idiopatische perifere neuropathie).
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Een acute motor axonale neuropathie (AMAN) is een variant van het Guillain Barré syndroom en wordt
gecodeerd met een 357.0 "Acute infective polyneuritis" (Acute infectieuze polyneuritis)

8.2.2. ‘Critical Illness’ Polyneuropathie (CIP)
‘’Critical illness polyneuropathy’’ (Polyneuropathie bij een kritische ziekte) is meestal geassocieerd aan
complicaties zoals sepsis (septicemie) en multipel orgaan falen (‘’Multiple Organ Failure – MOF’’). Het
wordt beschouwd als een additionele code bij sepsis (septicemie) met orgaanfunctiestoornis (SIRS codes). Synoniemen van ‘critical illness’ polyneuropathie zijn: neuropathie van een kritische ziekte, intensieve zorgen dienst neuropathie en intensieve zorgen polyneuropathie. Patiënten met deze aandoening
hebben abnormale elektrofysiologische veranderingen die consistent zijn met primaire axonale degeneratie van de motorische vezels. Ze zijn ook zeer zwak, wat het moeilijk maakt om hen van de mechanische ventilatie af te krijgen. Gebruik code 357.82, ‘‘Critical illness polyneuropathie’’ (Polyneuropathie bij
een kritische ziekte) voor deze aandoening.

8.3. Aandoeningen van de neuromusculaire overgang en van de spieren [358-359]
In deze groep zitten aandoeningen zoals myasthenia gravis (358.0x) waarbij antilichaampjes de
receptoren voor acetylcholine ter hoogte van de neuromusculaire overgang blokeren. Maar ook IBM,
CIM of toxische myopathie

8.3.1. Inclusielichaampjes- myositis
Inclusielichaampjes- myositis (IBM) (Inclusion body myositis) (359.71) wordt gekenmerkt door
progressieve spierzwakte en –atrofie. Ze worden gekenmerkt door chronische, progressieve
spierinflammaties, vergezeld door spierzwakte. De ziekte ontwikkelt zich over een periode van maanden
of zelfs jaren. Vallen en struikelen is vaak het eerste teken van de ziekte. Slikstoornissen komen bij
ongeveer de helft van de gevallen voor. Door middel van een spierbiopsie kunnen de kenmerkende
vacuolen vastgesteld worden in de aangetaste spiervezels. De ziekte reageert meestal niet op
corticosteroïden en immunosuppresiva.
Codering:
359.7 “Inflammatory and immune myopathies, NEC”
359.71 “Inclusion body myositis (IBM)”
359.79 “Other inflammatory and immune myopathies, NEC
Inflammatory myopathy NOS”
Andere inflammatoire myopathien zijn bijvoorbeeld polymyositis, dermatomyositis en juvenile myositis.
359.79 Other inflammatory and immune myopathies, NEC
(Andere inflammatoire en immune myopathieën, niet elders geclassificeerd)
Spierdystrofie is een groep van genetisch bepaalde spierziektes die een verzwakking van de
skelettspieren veroorzaken (soms de hartspier).

8.3.2. ‘Critical Illness’ Myopathie
‘‘Critical illness myopathy’’ (Myopathie in kritische ziekte) is geassocieerd aan sepsis (septicemie). Deze
aandoening is een oorzaak van een moeilijke ontwenning van mechanische ventilatie en de vereiste
herstelperiode is ook langer. Het is geassocieerd met stoffen die de neuromusculaire overgang
blokkeren en corticoïden (in astma en patiënten met een orgaan transplantatie) en neuropathie.
Een code bestaat om deze aandoening te kunnen coderen: 359.81 “Critical illness myopathy” (Myopathie in kritische ziekte)

8.3.3. Toxische myopathie
De gestreepte spiercel zelf kan beschadigd raken door een aantal medicamenten of toxines. Dit kan
zowel de membraan zijn (sommige anesthetica) of de interne biochemie (bvb. chloroquine, een
antimalaria medicament) van de cel
De code 359.4 “Toxic myopathy” (Toxische myopathie) wordt gebruikt voor een myopathie ten gevolge
van een intoxicatie (met bvb. Aluminium) en is niet te verwarren met andere vormen van myopathie.
Een E-code moet gebruikt worden om het toxisch agens te beschrijven.
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9. Ziekten van het oog en de adnexen [ 360-379]
De classificatie van oogaandoeningen is zeer gedetailleerd en een goed begrip van de gehanteerde terminologie is belangrijk voor de codeerster. Termen die op elkaar lijken kunnen toch een totaal verschillende betekenis hebben. De codeerster dient de gestelde diagnose in het medisch dossier volledig te
begrijpen om een correcte code te kunnen toekennen.

9.1. Retinopatie van de prematuur (‘’Retinopathy of prematurity’’ (ROP)
Deze aandoening werd vroeger ook wel retrolental fibroplasia (RLF) genoemd. Alle prematuur pasgeborenen hebben een risico op ROP, zeker indien ze een zeer laag geboortegewicht hebben. Er is een
fibrovasculaire proliferatie in de retina.
Deze kan nu gecodeerd worden met nieuwe codes (362.20 - 362.27)
De stadia beschrijven de oftalmologische bevindingen op basis van de afgrenzing tussen gevasculariseerde retina en de avasculaire retina :
- Stadium 1 : een vage demarcatie lijn.
- Stadium 2 : een verhoogde rand.
- Stadium 3 : extraretinaal fibrovasculair weefsel.
- Stadium 4 : sub-totale retinaloslating.
- Stadium 5 : totale retinaloslating.

9.2. Visueel verzwakking (“Blindness and low vision” (369) …
… wordt geklasseerd volgens de graad van ernst, met de status van het beste oog eerst en het slechtste oog als tweede vermeld in de titel van de code.
Voorbeelden 6 9 :
• Het beste oog, diepgaande beperking; het slechtste oog, bijna totale beperking 369.07
• Het beste oog, ernstige beperking; het slechtste oog, bijna totale beperking 369.13
Occasioneel kunnen visusproblemen leiden tot een kantelen van het hoofd, wat dan op zijn beurt weer
kan leiden tot oculaire torticollis of oculair-geinduceerde torticollis. ‘Torticollis’ verwijst naar een abnormale houding van het hoofd. Paralyse van de musculus obliquus superior of inferior zal er toe leiden dat
de patiënt zijn hoofd zodanig houdt dat de visusstoornis gecompenseerd wordt.
Oculaire torticollis wordt gecodeerd door eerst de geschikte code voor de oogaandoening, die de torticollis veroorzaakt, te vermelden, bvb. 379.50 ‘’Nystagmus, unspecified’’ (Nystagmus, niet gespecificeerd), 378.9 “Unspecified disorder of eye movements -Strabismus NOS’’ (Niet gespecificeerde
stoornis van de oogbewegingen- Strabisme, niet anders gespecificeerd), 378.53 ‘’Fourth or trochlear
nerve palsy’’ (Verlamming van de 4de N of N. Trochlearus (nervus trochlearis of katrolzenuw) enz ...
gevolgd door de code 781.93 “Ocular Torticollis” (Oculaire torticollis).

9.3. Kwetsuren van de Cornea
Code 370.24 “Photokeratitis” (Fotokeratitis) wordt gebruikt voor een cornea “flits” brandwonde (“flash
burn”) meestal omschreven als ultraviolette keratitis. Dit type van brandwonde is meestal het gevolg van
een onbeschermde blootstelling aan de zon of ultraviolet licht (zoals bvb. een lastoorts). Het is altijd een
kwetsuur zodat de code E 926.2 “ Exposure to radiation, Visible and ultraviolet light sources” (Blootstelling aan straling, Zichtbaar en ultraviolet lichtbronnen) als bijkomende code dient vermeld te worden.
Corneale en corneosclerale laceraties worden geklasseerd in categorie 871 “Open wound of the eyeball” (Open wonde van de oogbal). Het vierde cijfer wordt gebruikt om aan te duiden of er een geassocieerde prolaps van intraoculair weefsel is, of het een penetrerend letsel is, of het al dan niet een magnetisch vreemd voorwerp is en of het gerelateerd is aan andere aandoeningen. Een E-code wordt toegekend voor de externe oorzaak van het letsel. Herstel wordt geklasseerd als 11.51 “Suture of corneal
laceration” (Hechting van corneale laceratie)

9.4. Conjunctivitis
Conjunctivitis is een inflammatie van de conjunctiva die te wijten kan zijn aan een infectie, een allergie
of een andere oorzaak. “Giant papillary conjunctivitis” (Giant papillary conjunctivitis) is een ontsteking
ten gevolge van een allergische reactie op contactlenzen.
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Dit wordt met code 372.14 ‘’Other chronic allergic conjunctivitis’’ (Andere vormen van chronische
allergische conjunctivitis) gecodeerd. “Vernal conjunctivitis” (Lenteconjunctivitis) (372.13) ontstaat ten
gevolge van een allergische reactie op pollen.
Conjunctivitis te wijten aan chlamydia wordt geklasseerd in 077.x of 076.x wanneer het als een trachoma te beschouwen is.
Er is een code beschikbaar om ‘conjunctivochalasis’ (372.81) te kunnen identificeren. Dit is een
toestand waarbij redundante conjunctiva over de rand van het onderste ooglid ligt en het de uitgang van
de traanklier bedekt. Het kan een grote variëteit van symptomen tot gevolg hebben, gaande van de
verergering van een droog oog in een mild stadium, verstoring van de normale traanvloei in een matige
stadium en blootstellingsproblemen in een ernstig stadium. De behandeling bestaat uit eenvoudige
locale chirurgische excisie om de symptomen te verhelpen.
De code 370.34 “Exposure keratoconjunctivitis” (Blootstellingskeratoconjunctivitis) wordt gebruikt voor
droge ogen te wijten aan de paralyse van Bell. De code 375.15 “Tear film insufficiency, unspecified”
(Traanfilm insufficiëntie, niet gespecificeerd) wordt gebruikt voor het droge ogen syndroom, een
aandoening van de traanklier.
Code 375.15 is echter niet geschikt voor de droge ogen geassocieerd met de Paralyse van Bell daar
deze geen betrekking heeft op de traanklier maar het gevolg is van blootstelling aan de lucht te wijten
aan de onmogelijkheid om het oog te sluiten als gevolg van de paralyse van Bell (plotse verlamming van
de aangezichtszenuw)
Acute chemische conjunctivitis (Acute chemical conjunctivitis) 372.06
Chemische conjunctivitis kan het gezichtsvermogen van een patiënt aantasten, maar is minder ernstig
dan basische of zure brandwonden van het oog (940.2 – 940.3). Het treedt op wanneer irriterende
substanties in contact komen met de ogen. Vaak voorkomend zijn poetsproducten, spuitbussen, rook,
smog, industriële vervuiling, “pepper spray” en chloor in zwembaden. In versie 2009 van de ICD-9-CM
classificatie verwijst de index voor chemische conjunctivitis naar 372.01, Sereuze conjunctivitis,
uitgezonderd viraal.
De “American Academy of Pediatrics’’ heeft gevraagd dat er een specifieke code voor acute chemische
conjunctivitis wordt gecreëerd. Dit dient niet verward te worden met de codes voor vergiftiging, omdat
chemische conjunctivitis niet het gevolg is van een overdosis van een chemische substantie.
De geschikte E codes, o.a. voor het adverse effect zijn uiteraard verplicht in België.
372.0 Acute conjunctivitis
372.00 « Acute conjunctivitis, unspecified »
372.01 « Serous conjunctivitis, except vira »l
Excludes: viral conjunctivitis NOS (077.9) …..
372.06 “Acute chemical conjunctivitis”
“Acute toxic conjunctivitis”
Use additional E code to identify the chemical or toxic agent
Excludes: burn of eye and adnexa (940.0-940.9)
chemical corrosion injury of eye (940.2-940.3)

9.5. Cataract
Cataract (of grijze staar) betekent de vertroebeling van de ooglens. Dit kan meerdere oorzaken hebben.
Voorbeelden zijn door medicatie geïnduceerd cataract [366.45 "Toxic cataract" (Toxisch cataract)] en
traumatisch cataract [366.2x "Traumatic cataract" (Traumatisch cataract)].
Wanneer cataract wordt gecodeerd, dient de codeerster te vermijden om veronderstellingen gebaseerd
op de leeftijd van de patiënt of op andere aandoeningen te maken over het type van de cataract. Een
cataract bij een oudere patiënt is niet noodzakelijk seniel of matuur; de codeerster dient te letten op de
gebruikte terminologie bij de diagnosestelling. Daarentegen, cataract bij patiënten met diabetes is
meestal seniel, een echt diabetisch cataract is zeldzaam en de code hiervoor dient niet gebruikt te worden, tenzij de arts het duidelijk als dusdanig omschrijft.
Als de cataract niet geprecisieerd wordt door de arts, wordt deze gecodeerd met een 366.9 "Unspecified
cataract" (Cataract niet gespecificeerd).
Zelfs indien de patient reeds een gezegende leeftijd van 75 jaar of meer heeft bereikt mag zonder
aanwijzing van de arts de code voor seniel cataract niet gebruikt worden.
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Voorbeelden 6 10:
De arts vermeldt een seniel cataract bij een diabetes patiënt
HD: 366.10 senile cataract, unspecified
DS: 250.xx voor de diabetes
De arts vermeld een cataract bij een diabetes patiënt
HD: 366.9 unspecified cataract
DS: 250.xx voor de diabetes
Cataractextractie wordt gecodeerd op basis van de gebruikte techniek. Indien er tegelijkertijd met het
verwijderen van de cataract een kunstlens wordt ingebracht worden beide ingrepen apart gecodeerd.
De cataractextractie wordt eerst vermeld.
13.11 – 13.69
13.71 "Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one-stage"
(insertie van een intraoculaire kunstlens op het ogenblik van de cataractextractie, "one-stage")

9.6. Glaucoom
Glaucoom is een oogziekte gekenmerkt door een gestegen intraoculaire druk die pathologische veranderingen veroorzaakt ter hoogte van de blinde vlek en stoornissen van het gezichtsveld. Categorie 365
“Glaucoma” (Glaucoom) gebruikt een 4de cijfer om glaucoom te klasseren volgens het type en een 5de
cijfer voor nog meer nauwkeurigheid.
“Aqueous misdirection” (verkeerd leiden van oogvocht) was vroeger gekend als maligne glaucoom. Er is
echter geen echte maligniteit geassocieerd met dit type van glaucoom. Het is geassocieerd met een
vochtophoping achteraan het oog (achterste oogkamer), waardoor de lens en de iris naar voren worden
geduwd. Hierdoor wordt de drainage van oogvocht geblokkeerd met als gevolg een grotere stijging van
de intraoculaire druk. Deze aandoening is extreem moeilijk te behandelen en vereist vaak een chirurgisch ingrijpen. Dit wordt gecodeerd met 365.83 “Aqueous misdirection” (Verkeerd leiden van oogvocht)

9.7. Ingrepen op het oog [08.xx-16.xx]
9.7.1. Ingrepen op de oogleden [08.xx]
Meestal oudere patienten kunnen problemen met zien krijgen niet door een probleem van de ogen zelf,
maar doordat er een overschot vel voor de ogen komt te hangen. Een blepharoptosis is een abnormaal
laag hangend bovenste ooglid. Deze ptosis van het ooglid kan paralytisch (374.31), myogeen (374.32),
mechanisch (374.33) of andere origine (374.30) zijn.
Herstel hiervan kan door meerdere technieken gebeuren. Deze worden gecodeerd met hun
respectievelijke codes. Bvb een herstel van blepharoptosis door een m.frontalis techniek met sutuur
(08.31 "Repair of blepharoptosis by frontalis muscle technique with suture"). Of indien de techniek niet
gespecifieerd is met een een 08.70 ("Reconstruction of eyelid, not otherwise specified" (Reconstructie
van ooglid, niet anders gespecificeerd).
Soms is er een uitgebreidere ptosis waarbij ook de huid van het voorhoofd uitzakt tot voor het oog
(gebruik hiervoor eveneens code van de reeks 374.3x). Dit wordt echter gecorrigeerd met een face-lift,
bvb. een 08.87 “upper eyelid rhytidectomy”(rhytidectomie bovenste ooglid). Rhytidectomy is letterlijk de
chirurgische verwijdering van rimpels.
De code V50.1 als hoofddiagnose is hierboven niet van toepassing omdat de categorie V50 electieve
chirurgie geldt voor andere doeleinden dan remediëring van gezondheidsproblemen. Bij blepharoptosis
presenteert de patient vaak klachten zoals gelimiteerd gezichtsveld, hoofdpijn, ….
Voorbeelden 6 11:
Patient wordt opgenomen voor blepharochalasis. Deze wordt behandeld met een jammer genoeg niet
gespecifieerd type van blepharoplastie.
HD: 374.34 : « Blepharochalasis »
P: 08.70 « Blepharoplasty »
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9.7.2. Ingrepen op iris, corpus ciliaris, sclera en voorste kamer [12.xx]
Voorbeelden 6 12:
• De plaatsing van een implantaat voor hypermetropie en myopie
P: 12.99 Other operations on anterior chamber
(Andere operaties op voorste oogkamer)
•

Cataract- en glaucoominterventies zonder problemen. Twee dagen na interventie, ingevolge
braakinspanningen, inklemming van de iris in de trabeculectomie-opening. Welke code(s)
moet(en) worden gebruikt om te wijzen op de postoperatoire complicatie en voor het opheffen
van de inklemming van de iris?
HD: 998.89 Other specified complications of procedures, NEC (andere gespecificeerde
complicaties van procedures, niet elders geclassificeerd)
Indien de arts specificeert dat het over een complicatie gaat !!!!
ND: 364.89 Disorders of iris and ciliary body (Stoornissen of iris and corpus ciliare)
P: 12.97 Other operations on iris (Andere operaties op iris)

9.7.3. Ingrepen op retina, choroid, glaslichaam, en posterieure kamer [14.xx]
Patiënten met een retinaloslating worden vaak behandeld met een silicone-implantaat. Deze wordt in
een tweede hospitalisatie na het terug hechten van de retina weggenomen. Dit wordt gecodeerd als
volgt:
HD: 379.29 “Other disorders of vitreous” (Andere stoornissen of corpus vitreum)
P: 14.79 “Other operations on vitreous” (Andere operaties op het corpus vitreum)
Patienten met een “natte” vorm van leeftijdsgebonden maculadegeneratie krijgen als behandeling een
medicamenteuze intravitreale injectie. Deze wordt gecodeerd met
14.79 Other operations on vitreous (Andere operaties op het corpus vitreum)
+ 99.2x ifv van het gebruikte product

9.7.4. Ingrepen op de extraoculaire spieren [15.xx]
Het naar achter verschuiven (recessie) van een extraoculaire spier bestaat uit het tijdelijk losmaken van
de spier van de oogbol, gevolgd door een achterwaartse verplaatsing op het oppervlakte van de oogbol
en een verlenging van de spier. Tijdens een resectie wordt een stuk van de spier weggesneden om
deze te verkorten, waarna deze terug wordt bevestigd aan de originele plaats.
De eerste as om ingrepen te coderen waarbij de extraoculaire oogspieren een resectie of recessie ondergaan, is het aantal betrokken spieren. Indien slechts op 1 spier wordt ingegrepen gebruik dan de
code 15.11 “Recession of one extraocular muscle” (Recessie van één extraoculaire spier) of de code
15.13 “Resection of one extraocular muscle” (Resectie van één extraoculaire spier). Indien de ingreep
betrekking heeft op twee of meer spieren, of wanneer zowel een recessie als een resectie worden uitgevoerd, dan wordt de code 15.3 “Operations on two or more extraocular muscles” (Ingreep op twee of
meer extraoculaire spieren) gebruikt. Indien één van deze procedures bilateraal wordt uitgevoerd, dan
dient de code tweemaal gebruikt te worden.

10. Doofheid en gehoorsverlies [380-389]
De meeste vormen van gehoorsverlies vallen in één van de drie volgende groepen:
 Geleiding, met een gehoorsvermindering ten gevolge van een defect in de geluidtoevoerende
delen van het oor (ook geleidingsdoofheid genoemd)
 Perceptie, met een gehoorsverlies ten gevolge van een stoornis in het binnenoor of de betrokken zenuwen (ook wel waarneming- of perceptiedoofheid genoemd)
 Gemengde, geleidings- en perceptiedoofheid

Hoorapparaten
Drie grote types van gehoorprotheses worden gebruikt:
 Externe gehoorapparaten op batterijen
 Geïmplanteerde beengeleidings- (electromagnetische) apparaten
 Cochleaire implantaten.
Het meest gebruikte en goedkoopste is het externe gehoorapparaat op batterijen. Dit omvat een microfoon, een versterker en de bediening. Het wordt frequent gebuikt om milde tot matige geleidingsdoof-

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

148

heid op te vangen. Het aanbrengen hiervan vereist geen chirurgische interventie en wordt gecodeerd
met 95.48 "Fitting of hearing aid" (Aanpassen van gehoorhulpmiddel)
Aan het bot bevestigde gehoorapparaten worden chirurgisch bevestigd op de oppervlakte van het os
mastoideus. Alhoewel de bouw ervan gelijkaardig is met een klassiek gehoorapparaat daar het ook een
microfoon, versterker en bediening bevat, is het een electromagnetische inductiespoel die de
transmissie van energie toelaat, in plaats van versterking van het geluid door middel van een batterij. Dit
apparaat wordt voornamelijk gebruikt voor patiënten met een geleidingsdoofheid 389.0x "Conductive
hearing loss" (Geleidingsdoofheid) die geen extern gehoorsapparaat kunnen gebruiken en die niet in
aanmerking komen voor een cochleair implantaat.
Het cochleair implantaat wordt gebruikt voor personen met een ernstige perceptiedoofheid 389.1x "Sensorineural hearing loss" (Perceptie doofheid) die niet kan verholpen worden met een modern krachtig
gehoorapparaat. Spraak en geluidsinformatie worden omgezet in elektrische signalen die de perceptie
van geluid creëren wanneer ze inwerken op de vezels van de gehoorszenuw in de cochlea. Het cochleair implantaat is ontworpen om de gehoorszenuw dusdanig te stimuleren dat het vermogen van de
cochlea en het centraal zenuwstelsel om de frequentie, het tempo en de intensiteit van omgevingsgeluid
te onderscheiden maximaal wordt gebruikt. En dit op een dusdanige wijze dat de patiënt geholpen wordt
om de oorsprong van, en de informatie in, het geluid te herkennen.
Cochleaire implantaten kunnen één enkel kanaal 20.97 "Implantation or replacement of cochlear
prosthetic device, single channel" (Implantatie of vervanging van cochleaire implantaten, een kanaal) of
meerdere kanalen 20.98 "Implantation or replacement of cochlear prosthetic device, multiple channel"
(Implantatie of vervanging van cochleaire implantaten, multipel kanalen) bevatten die de elektrische informatie vervoeren naar de gehoorszenuw via één of meerdere electrodes in de cochlea.
De codes voor deze procedure omvat de implantatie van een volledig apparaat, met de ontvanger geïmplanteerd in de schedel en de elektrodes in de cochlea.
Vervanging van het volledig apparaat wordt gecodeerd met de codes 20.96 "Implantation or
replacement of cochlear prosthetic device, not otherwise specified" (Implantatie of vervanging van
cochleaire implantaten, niet anders gespecificeerd) t.e.m 20.98 "Implantation or replacement of cochlear
prosthetic device, multiple channel" (Implantatie of vervanging van cochleaire implantaten, multipel
kanalen).
Indien enkel de interne spoelen en/of de electrodes worden vervangen dient de code 20.99 “Other
operations on middle and inner ear” (Andere ingrepen van het midden- en binnenoor) gebruikt te
worden. Herstel of verwijdering van het implantaat of de elektrodes zonder een vervanging wordt
eveneens gecodeerd met 20.99.
Voorbeelden 6 13 :
• Het inplanten van de Branmark prothese voor applicatie van een BAHA ® hoortoestel. (= Bone
Anchored Hearing Aid) (Bot bevestigde gehoorapparaat): onder lokale anesthesie wordt een
titanium schroef geplaatst achter het oor, waarop het BAHA hoortoestel kan worden vastgeklikt.
P: 20.95: “Implantation of electromagnetic hearing device (bone conduction hearing device)”
(Implantatie van electromagnetisch hoorapparaat (Botgeleidingehoorapparaatl).
•

Patiënt heeft een cholesteatoma gehad dat uitgebreid werd behandeld in een vorige opname.
Nu wordt patiënt opgenomen voor een “second look”. Men vindt geen residu, maar men doet nu
wel een reconstructie van de gehoorbeentjes. Hoe moet men dat coderen: diagnosen en
ingrepen?
HD: V58.71 "Aftercare following surgery of the sense organs, NEC"
(Nazorg na chirurgie van de zintuigen, niet elders geclassificeerd)
DS: Indien meer preciese informatie over de resterende problemen bij de gehoorsbeentjes
beschikbaar is, dient deze gecodeerd te worden bv. 385.2x (Andere verworven afwijking of
gehoorbeentjes)
P:19.x (in functie van de uitgevoerde procedure)
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11. Neurologische problemen buiten ICD-9-CM hoofdstuk 6
11.1. Tekens en symptomen in verband met de cognitive functie (Signs and symptoms
involving cognition) 799.5x
Het amerikaanse ministerie van defensie en de “Veteran’s administration” hebben bijkomende codes
gevraagd om o.a. traumatische hersenschade beter te kunnen klasseren.
Deze codes kunnen zowel gebruikt worden als bijkomende codes wanneer de oorzaak is gekend, als
ook wanneer er nog geen oorzaak gekend is. Om deze laatste reden zijn ze dan ook bij de 799
categorie geklasseerd. En dus niet onder de 349.5x ‘’Cognitive symptoms due to neurological conditions
classified elsewhere’’ waar de onderliggende aandoening gecodeerd zou moeten geweest zijn.
799.5 "Signs and symptoms involving cognition" (Tekens en symptomen ivm cognitive functie)
Excludes: amnesia (780.93) amnestic syndrome (294.0) attention deficit disorder (314.00314.01) late effects of cerebrovascular disease (438) memory loss (780.93) mild
cognitive impairment, so stated (331.83) specific problems in developmental delay
(315.00-315.9) transient global amnesia (437.7) visuospatial neglect (781.8)
799.51 "Attention or concentration deficit" (Aandachts- of cencentratiedeficit)
799.52 "Cognitive communication deficit" (Cognitief communicatiedeficit)
799.53 "Visuospatial deficit" (Visuospatiaal deficit)
799.54 "Psychomotor deficit" (Psychomotorisch deficit)
799.55 "Frontal lobe and executive function deficit"
(Deficit van voorkwabs- en executieve functie)
799.59 "Other signs and symptoms involving cognition"
(Tekens en symptomen in verband met de cognitive functie)

11.2. Moordideatie (Homicidal ideation) V62.85
Moordideatie is een medische term voor het hebben van gedachten over moord – zonder ze in praktijk
om te zetten. Dit is geen ziekte op zich, maar het gevolg van andere aandoeningen zoals psychose en
delirium. Moordideatie is een belangrijke risicofactor voor gewelddadig gedrag. Vaak heeft een patiënt
zowel zelfmoord- als moordideatie. Deze code werd aangevraagd door Mevr. Darlene Hyman en werd
hierin gesteund door de “American Psychiatric Association”.
V62 "Other psychosocial circumstances" (Andere psychosociale omstandigheden)
V62.8 "Other psychological or physical stress, not elsewhere classified"
(Andere psychische of lichamelijke stress)
V62.84 "Suicidal ideation" (Suicidale gedachten)
Excludes: suicidal tendencies (300.9)
V62.85 "Homicidal ideations" (Moordideatie)

12. Procedures
12.1. Craniale neurostimulator
01.20 "Cranial implantation or replacement of neurostimulator pulse generator "
(Craniaal implantatie of vervanging van neurostimulator pulse generator)
01.29 "Removal of cranial neurostimulator pulse generator"
(Verwijderen van een craniale neurostimulator pulse generator )
Epilepsie is een frequente aandoening, en wordt vooral behandeld met medicatie. Jammer genoeg
vertoont 30 à 40% van de patiënten nog steeds occasionele aanvallen.
Tot voor kort hadden deze patiënten slechts twee opties : resectieve hersenchirurgie of het gebruik van
een neurostimulator. Bij deze laatste wordt klassiek een elektrode aangebracht in de hersenen tot aan
de aangetaste hersenregio. Dit wordt gecodeert:
02.93 ‘’Implantation or replacement of intracranial neurostimulator lead(s)’’
(Implantatie of vervanging van intracraniele neurostimulator electrode(s)) samen met
86.96 ‘’Insertion or replacement of other neurostimulator pulse generator’’
(Implantatie of vervanging van andere neurostimulator pulse generator)
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Vaak gebeurt dit in twee tijden, waarbij eerst de elektrodes worden ingeplant, en pas in een volgend
verblijf de puls generator.
Recent is er een nieuwe techniek op de markt waarbij de neurostimulator niet langer subcutaan
ingeplant wordt, maar wel intracranieel. Deze ingreep wordt dan ook logischerwijze niet langer
geklasseerd onder de 86.x ‘’Operations on skin and subcutaneous tissue’’ (Operatie op huid en
subcutane weefsel), maar wel onder de categorie 01.2x ‘’Craniotomy and craniectomy’’ (Craniotomie en
craniectomie). Meestal gebeurt hierbij het implanten van de elektrodes (02.93) en het implanten van de
puls generator (01.20) in één tijd. Deze techniek wordt echter nog niet frequent toegepast.

12.2. Ingrepen op hersenen en perifere zenuwen [04.xx]
Deze brede categorie omvat een heel divers gamma van ingrepen.
04.0 Insnijden, doorsnijden en uitsnijden van cranial en perifere zenuwen (Incision, division, and
excision of cranial and peripheral nerves )
Een Schwannoma is een tumor van de steuncellen in de zenuw. Indien dit perifeer voorkomt wordt deze
weggesneden [04.07]. Als deze tumor echter intracraniaal of in het ruggemerg voorkomt wordt meestal
geopteerd voor stereotactische radiochirurgie 92.3x (te combineren met de code voor de immobilisatie
van het hoofd 93.59). Dit laatste is een niet invasieve ingreep waarbij met een gamma “mes” de tumor
wordt weggesneden. Dit gamma mes wordt gevormd door de gammastralen van cobalt 60.
04.1 Diagnostische procedures op het perifeer zenuwstelsel (Diagnostic procedures on
peripheral nervous system)
Deze procedures worden verricht in het kader van een oppuntstelling van neurologische symptomen
zoals onverklaarbare pijnen, krachtverlies, sensorische uitval,…
Bij een open biopsie (04.12) wordt de zenuw blootgelegd en verdeeld in de diverse zenuwbundels,
waarna van het vermoedelijk aangetaste weefsel een biopt genomen wordt.
04.2 Vernietiging van cranial of perifere zenuwen (Destruction of cranial and peripheral nerves )
Soms is het nodig om zenuwen te vernietigen bij bvb. een chronische pijnproblematiek. Hiervoor zijn
diverse mogelijkheden:
- Cryoanalgesie
- Injectie van een neurolytisch agens (bvb. Alcohol)
- Radiofrequente ablatie. Dit is te onderscheiden van radiochirurgie! Bij de hier vermelde techniek
wordt een naald tegen de zenuw die de pijnsignalen vervoerd geplaatst, waarna een via een
radiofrequente signalen hitte gebracht wordt ter hoogte van de zenuw.
04.3 Hechten van cranial en perifere zenuwen (Suture of cranial and peripheral nerves )
Ten gevolge van een trauma kan een zenuw doorgesneden raken. Indien beide uiteinden vlot
bereikbaar zijn kan deze zenuw terug aanelkaar gecht worden
04.4 Lyse van adhesies en decompressie van cranial en perifere zenuwen ( Lysis of adhesions
and decompression of cranial and peripheral nerves)
Zenuwen kunnen geklemd raken en gevolge van bvb. adhesie tengevolge van voorbije trauma’s. Een
decompressie van N. femoralis lateralis cutaneus wordt gecodeerd met 04.49.
Bij het relatief frequente carpale tunnel syndroom zit de N. medianus geklemd. Het doorsnijden van het
ligamentum transversum carpi (04.43) neemt de druk weg.
Maar ook littekenweefsel rond craniale of perifere zenuwen kan problemen geven. Bij externe neurolyse
wordt het littekenweefsel rond de zenuw verwijderd. Bij interne neurolyse wordt littekenweefsel in de
zenuw zelf (bvb. ten gevolge van chronische compressie of uittrekking) verwijderd.
De code hangt af van de plaats van de ingreep:
- craniale zenuwen verschillend van N trigeminus : 04.42.
- perifere zenuwen buiten de carpale en tarsale tunnel : 04.49
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04.5 Craniale of perifere zenuwgreffe (Cranial or peripheral nerve graft )
Als bij een doorgesneden zenuw de twee uiteinden te ver uitelkaar liggen om te sutureren, wordt er een
graft tussen geplaatst. Meestal wordt er een deel van de N. peroneus superficialis gebruikt als greffe,
met als gevolg een gevoelloosheid gedurende 6-12 maanden aan de zijkant van de voet. De zenuwen
in de greffe zelf verdwijnen snel, maar daar de kanaaltjes en groeifactoren behouden blijven groeit de
eigen zenuwen van de patient in dit raamwerk. Indien de doorgesneden zenuw breder is dan de ent
worden er twee zenuwen naast elkaar gebruikt als greffe. Dit is uiteraard maar 1 ingreepscode.
04.6 Transpositie van cranial en perifere zenuwen (Transposition of cranial and peripheral
nerves)
Soms is bij een doorgesnede zenuw het proximale uiteinde niet meer beschikbaar, zodat een sutuur of
ent niet mogelijk zijn. In voorkomend geval wordt er dan geopteerd om een onbeschadigde normale
zenuw door te snijden en deze te hechten aan het distale uiteinde van de beschadigde zenuw. Als
donorzenuw wordt gekozen voor zenuwen in de buurt van het trauma die “gemist” kunnen worden, bvb.
van een een spier die door meerdere zenuwen bezenuwd wordt. Onze hersenen hebben genoeg
plasticiteit om zich aan te passen aan deze gewijzigde toestand. Voorbeelden hiervan zijn
- 3 nervi intercostales naar de n. musculocutaneus
- N. pectoralis med. Naar n.axillaris
04.7 Andere cranial of perifere neuroplastie (Other cranial or peripheral neuroplasty )
Deze categorie omvat andere neurochirurgische ingrepen, zols hypoglossis-facialis anastomose
(04.71), revisie van een vorige herstel (04.75), herstel van een oud trauma van perifere of cranial
zenuwen (07.76)…
04.8 Injectie in een perifere zenuw (Injection into peripheral nerve)
Inspuitingen in perifere zenuwen komen terecht in deze categorie (met uitzonderingen van injecties met
destructief doel 04.2).
Deze techniek wordt vaak gebruikt ter pijnccontrole (04.81) bvb. in de pijnkliniek. Indien deze techniek
echter deel uitmaakt van een normale operatieve anesthesie wordt ze niet gecodeerd daar ze in de
code voor de hoofdingreep zelf zit.
04.9 Andere ingrepen op craniele en perifere zenuwen (Other operations on cranial and
peripheral nerves )
Neurectasie (zenuwrekking) is een heel oude techniek die bestaat uit het rekken van zenuwen tegen
pijnen zoals bvb. trifacialis neuralgie (04.91)
Moderner is de neurostimulator techniek. Hierbij worden (vergelijkbaar met een cardiale pacemaker)
electrodes (leads) in contact gebracht met de zenuw zelf (04.92). Door deze electrodes worden dan
pulsen gestuurd die zenuwactiviteit genereren. Deze pulsen worden gegenereerd door een pulse
generator. Het implanteren hiervan wordt gecodeerd met 86.94-86.98
Een voorbeeld is de sacrale zenuw stimulatie voor de behandeling van idiopatische detrusor
overactiviteit (die kan leiden tot urinaire incontinentie) of urinaire retentie ten gevolg van problemen ter
hoogte van de distale urinaire sfincter (Fowlers syndroom).

12.3. Andere ingrepen
Bij een patiënt met lagopthalmie ten gevolge van een facialisparese wordt om de cornea te beschermen een
goudplaatje in het bovenste ooglid geplaatst.De implantatie van een goudplaatje in het ooglid maakt het ooglid
zwaarder zodat het spontaan beter sluit onder invloed van de zwaartekracht. Het is niet een echte “repair”,
maar een herstel van de retractie van het bovenste ooglid waarvoor code 08.38 “Lid retraction repair”.
Een opname voor behandeling met Rituximab (een chimeer monoclonaal antilichaam) van een IgM
gerelateerde polyneuropathie met aanwezigheid van MAG-antilichamen wordt als volgend gecodeerd:
HD: 273.1 “Monoclonal paraproteinemia” (monoclonale paraproteinemie)
ND: 357.4 “Polyneuropathy in diseases classified elsewhere” (polyneuropathie bij andere elders
geclassificeerde ziekten)
P: 99.29 “Injection or infusion of therapeutic or prophylactic substance” (injectie of infusie van andere
therapeutische of profylactische substantie)
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Bijlage :
Other Headache Syndromes
ICD-9CM
339.0
339.00
339.00
339.00
339.00
339.00
339.00
339.01
339.02
339.03
339.03
339.04

Cluster headaches and other trigeminal autonomic cephalgias (TACS)
Cluster headache syndrome, unspecified
Ciliary neuralgia
Cluster headache NOS
Histamine cephalgia
Lower half migraine
Migrainous neuralgia
Episodic cluster headache
Chronic cluster headache
Episodic paroxysmal hemicrania
Paroxysmal hemicrania NOS
Chronic paroxysmal hemicrania
Short lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing
(SUNCT)
339.05
Other trigeminal autonomic cephalgias (TACS)
339.09

ICHD II
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2
3.2.2
3.3
3

Tension type headache
Tension type headache, unspecified
Episodic tension type headache
Chronic tension type headache

339.1
339.10
339.11
339.12

2
2
2.1or2.2
2.3

Post-traumatic headache
Post-traumatic headache, unspecified
Acute post-traumatic headache
Chronic post-traumatic headache

339.2
339.20
339.21
339.22

5
5
5.1
5.2

Drug induced headache, not elsewhere classified
Medication overuse headache
Rebound headache

339.3
339.3
339.3

8.2
8.2
8.2

Complicated headache syndromes
Hemicrania continua
New daily persistent headache (NDPH)
Primary thunderclap headache
Other complicated headache syndrome

339.4
339.41
339.42
339.43
339.44

4
4.7
4.8
4.6
4

Other headache syndromes
Hypnic headache
Headache associated with sexual activity
Orgasmic headache
Preorgasmic headache
Primary cough headache
Primary exertional headache
Primary stabbing headache
Other headache syndromes

339.8
339.81
339.82
339.82
339.82
339.83
339.84
339.85
339.89

4
4.5
4.4
4.4.2
4.4.1
4.2
4.3
4.1
4
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Migraine
Migraine with aura without intractability without mention of status migrainosus
Migraine with aura with intractability without mention of status migrainosus
Migraine with aura without intractability with status migrainosus
Migraine with aura with intractability with status migrainosus
Basilar migraine
Classic migraine
Migraine triggered seizures
Migraine with acute-onset aura
Migraine with aura without headache (Migraine equivalents)
Migraine with prolonged aura
Migraine with typical aura
Retinal migraine

ICD-9CM
346.00
346.01
346.02
346.03
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)

ICHD II
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2.6
1.2
1.5.5
NA
1.2.3
NA
1.2.1
1.4

Migraine without aura w/o intractability w/o status migrainosus
Migraine without aura w/ intractability w/o status migrainosus
Migraine without aura w/o intractability w/ status migrainosus
Migraine without aura w/ intractability w/ status migrainosus
Common migraine
Migraine NOS

346.10
346.11
346.12
346.13
346.1 (0/1)
346.1 (0/1)

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1

Variants of migraine, not elsewhere classified w/o intractability w/o status migr.
Variants of migraine, not elsewhere classified w/ intractability w/o status migr.
Variants of migraine, not elsewhere classified w/o intractability w/ status migr.
Variants of migraine, not elsewhere classified w/ intractability w/ status migr.
Cyclical vomiting associated w/ migraine
Ophthalmoplegic migraine
Periodic headache syndromes in child or adolescent

346.20
346.21
346.22
346.23
346.2 (0/1)
346.2 (0/1)
346.2 (0/1)

N/A
N/A
N/A
N/A
1.3.1
1.4
1.3

Hemiplegic migraine w/o intractability w/o status migrainosus
Hemiplegic migraine w/ intractability w/o status migrainosus
Hemiplegic migraine w/o intractability w/ status migrainosus
Hemiplegic migraine w/ intractability w/ status migrainosus
Familial
Sporadic

346.30
346.31
346.32
346.33
346.3 (0/1) 1.2.4
346.3 (0/1) 1.2.5

Menstrual migraine w/o intractability w/o status migrainosus
Menstrual migraine w/ intractability w/o status migrainosus
Menstrual migraine w/o intractability w/ status migrainosus
Menstrual migraine w/ intractability w/ status migrainosus
Menstrual headache
Menstrually related migraine
Premenstrual headache
Premenstrual migraine
Pure menstrual migraine

346.40
346.41
346.42
346.43
346.4 (0/1)
346.4 (0/1)
346.4 (0/1)
346.4 (0/1)
346.4 (0/1)
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Persistent migraine aura without cerebral infarction w/o intractability w/o status
Persistent migraine aura without cerebral infarction w/ intractability w/o status
Persistent migraine aura without cerebral infarction w/o intractability w/ status
Persistent migraine aura without cerebral infarction w/ intractability w/ status
Persistent migraine aura NOS

346.50
346.51
346.52
346.53
346.5 (0/1)

1.5.3
1.5.3
1.5.3
1.5.3
1.5.3

Persistent migraine aura with cerebral infarction w/o intractability w/o status m.
Persistent migraine aura with cerebral infarction w/ intractability w/o status m.
Persistent migraine aura with cerebral infarction w/o intractability w/ status m.
Persistent migraine aura with cerebral infarction w/ intractability w/ status m.

346.60
346.61
346.62
346.63

1.5.4
1.5.4
1.5.4
1.5.4

Chronic migraine w/o intractability w/o status migrainosus
Chronic migraine w/ intractability w/o status migrainosus
Chronic migraine w/o intractability w/ status migrainosus
Chronic migraine w/ intractability w/ status migrainosus
Transformed migraine

346.70
346.71
346.72
346.73
346.7 (0/1)

1.5.1
1.5.1
1.5.1
1.5.1
1.5.1

Other forms of migraine w/o intractability w/o status
Other forms of migraine w/ intractability w/o status
Other forms of migraine w/o intractability w/ status
Other forms of migraine w/ intractability w/ status

346.80
346.81
346.82
346.83

N/A
N/A
N/A
N/A
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7
Aandoeningen van het circulatoir systeem
Hoofdstuk 7 van ICD-9-CM behandelt de aandoeningen van het hart- en bloedvatenstelsel, met
uitzondering van deze gerelateerd aan verloskundige pathologieën (hoofdstuk 11) en van congenitale
aandoeningen (hoofdstuk 14).
Dit hoofdstuk dekt een breed spectrum aan aandoeningen die frequent voorkomen bij patiënten
opgenomen op acute diensten, niet louter op cardiologie of neurologie. Het is belangrijk dat de
codeerder aandacht besteedt aan alle instructies beschreven in dit deel daar het om complexe, vaak
aan elkaar gerelateerde, pathologieën gaat.
Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld:









390–398:
401–405:
410–414:
415–417:
420–429:
430–438:
440–449:
451–459:

Reumatische hartaandoeningen
Hypertensie
Ischemische hartaandoeningen
Aandoeningen van de pulmonale circulatie
Andere aandoeningen van het hart
Cerebrovasculaire aandoeningen
Aandoeningen van de arteriën en capillaire vaten
Aandoeningen van venen en lymfevaten en andere aandoeningen van het
circulatoir systeem

Voor een vlottere leesbaarheid, werd dit hoofdstuk structureel grondig herwerkt, en in vijf grote
functionele delen ingedeeld:
1. Aandoeningen van het hart
2. Aandoeningen van de grote en perifere bloedvaten
3. Aandoeningen van de cerebrale bloedvaten
4. Algemene en systemische aandoeningen
5. Specifieke procedures
Toch werden enkel de inhoudelijke wijzigingen of toevoegingen op een grijze achtergrond weergegeven. Gelieve aan het geheel de nodige aandacht te willen besteden!

Anatomie en fysiologie
Voor een goed begrip van de verschillende pathofysiologische processen beschreven in dit hoofdstuk,
is kennis van de anatomie en van de fysiologie van het hart- en bloedvatenstelsel onontbeerlijk. Wij
gaan ons in dit handboek echter beperken tot enkele begrippen.
Het hart is een spierpomp die het bloed continu door het volledige bloedvatenstelsel doet circuleren.
Vandaar ook de naam ‘circulatoir systeem’.
De mens heeft een dubbele, gescheiden en gesloten bloedsomloop:
 dubbel: er is de grote of systemische circulatie die het volledige lichaam bevloeit en de kleine of
pulmonale circulatie die de gasuitwisseling met de buitenwereld tot doel heeft;
 gescheiden: het bloed van systemische en pulmonale circulatie mengt zich niet;
 gesloten: het bloed verlaat in normale omstandigheden het circulatoir systeem niet.
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Het hart bestaat uit 4 kamers, afgesloten door de hartkleppen:
 aan de linkerzijde – ook linkerhart genoemd – vindt men de linkervoorkamer (linkerboezem) of
linkeratrium en de linkerkamer of linkerventrikel, beiden gescheiden de mitralisklep;
 aan de uitgang van de linkerkamer is de aortaklep, toegang naar de aansluitende aorta en
beginpunt van de systemische circulatie;
 aan de rechterzijde – ook rechterhart genoemd – bevindt zich de rechtervoorkamer
(rechterboezem) of rechteratrium en de rechterkamer of rechterventrikel, beiden gescheiden
door de tricuspidalisklep;
 aan de uitgang van het rechterventrikel is de pulmonalisklep aanwezig, toegang naar de
aansluitende truncus pulmonalis en beginpunt van de pulmonale circulatie.
Het hart is autonoom bezenuwd door vertakkingen van de nervus vagus (craniale zenuw X).
Het geleidingsweefsel bevindt zich in de hartspier zelf (het myocard). De elektrische prikkels worden
geïnitieerd in de sino-atriale knoop (of SA-knoop) ter hoogte van de rechtervoorkamer, ook wel de
natuurlijke pacemaker genoemd. Ze verlopen verder via:
 de atrioventriculaire knoop (of AV-knoop van Ashoff-Tawara);
 de bundels van His in het septum interventriculare richting hartpunt (apex);
 de vezels en cellen van Purkinje in de ventrikelwand, weg van de apex.
Bloedvaten worden structureel ingedeeld in:
 slagaders of arteriën: vaten die vanuit het hart vertrekken en aldus een dikkere, meer gespierde
vaatwand hebben om de hoge druk aan te kunnen;
 aders of venen: vaten die in het hart toekomen en een dunnere vaatwand kennen;
 haarvaten of capillairen: maken de overgang tussen arteriën en venen; ze zijn één cellaag dik
en maken op die manier de gas- en stofuitwisseling ter hoogte van de weefsels mogelijk.
Anatomisch kan men de bloedvaten in volgende groepen indelen:
 de coronaire bloedvaten: geheel van arteriën en venen die instaan voor de bloedvoorziening
van de hartspier zelf; men noemt deze ook kransslagaders en –aders;
 de grote bloedvaten: de thoracale en de abdominale aorta, de vena cava superior en inferior en
de pulmonale arteriën en venen;
 de cerebrale bloedvaten: de arteriae carotes communes en internae, de venae jugulares, de
vertebrale en basilaire bloedvaten, de circulus van Willis en de intracerebrale arteriën en venen;
 de perifere bloedvaten: alle bloedvaten die het bovenste lidmaat bevloeien (a./v. subclavia en
vertakkingen), het onderste lidmaat (a./v. iliaca en vertakkingen), alsook de oppervlakkige delen
en de huid.

1. Aandoeningen van het hart
De ziektebeelden beschreven in dit deel treft men in hun acute vorm vaak aan op de diensten
cardiologie en cardiochirurgie.

1.1. Aandoeningen van de hartkleppen [390–398] [424]
Reumatische hartaandoeningen zijn het gevolg van een infectie met groep A hemolytische
streptokokken. ICD-9-CM maakt een onderscheid tussen gewrichtsreuma met of zonder reumatische
hartpathologie. Twee criteria zijn hier relevant: ten eerste of de pathologie acuut (codereeks 390–392) of
chronisch (393–398) is; ten tweede of het hart al dan niet betrokken is bij het proces.
Chronische reumatische hartaandoeningen, waarbij de hartkleppen vaak aangetast zijn, omvatten de
hartziekten die het gevolg zijn van een reeds doorgemaakte actieve reumatische infectie.
Gelet op de huidige prevalentie van acuut gewrichtsreuma in België, gaan wij er voortaan niet meer van
uit dat mitralisklepaandoeningen van onbekende oorsprong per definitie reumatisch van aard zijn.
Dit vormt een belangrijke afwijking op de aanwijzingen in ICD-9-CM.
Bijgevolg moet het reumatisch karakter van het kleplijden duidelijk uit het medisch dossier blijken om
een code van reumatisch kleplijden toe te kennen. Zonder expliciete vermelding opteren wij voor
categorie 424 “Other diseases of endocardium” (Andere aandoeningen van het endocard).
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Voorbeeld 7 1:
a) Mitralisklepstenose zonder vermelding:
 424.0 “Mitral valve disorders” (Mitralisklepaandoeningen)
b) Mitralisklepstenose en -insufficiëntie zonder vermelding:
 424.0 “Mitral valve disorders” (Mitralisklepaandoeningen)
Wanneer meerdere pathologieën van de mitralisklep (bijv. klepstenose en -insufficiëntie)
gediagnosticeerd worden, waarvan één duidelijk als reumatisch wordt beschreven, worden al deze
pathologieën als reumatisch beschouwd.
Analoog wordt een aandoening die tegelijk de mitralisklep én de aortaklep treft, aanzien als reumatisch
van oorsprong als één van beide door de clinicus als reumatisch beschreven is.
Voorbeeld 7 2:
a) Aortaklepinsufficiëntie zonder vermelding:
 424.1 “Aortic valve disorders” (Aortaklepaandoeningen)
b) Reumatische aortaklepstenose:
 395.0 “Rheumatic aortic stenosis” (Reumatische aortastenose)
c) Mitraalklep- en aortaklepstenose zonder vermelding:
 424.0 “Mitral valve disorders” (Mitralisklepaandoeningen)
 424.1 “Aortic valve disorders” (Aortaklepaandoeningen)
d) Mitraalklep- en aortaklepstenose met duidelijke vermelding dat het mitraalkleplijden toe te schrijven is
aan acuut gewrichtsreuma:
 396.0 “Mitral and aortic valve stenosis” (Mitralisklep- en aortaklepstenose)
De diagnose van hartfalen bij een patiënt met een reumatische hartaandoening – als dusdanig
gedocumenteerd in het medisch dossier – wordt gecodeerd met 398.91 “Rheumatic heart failure
(congestive)” (Reumatisch hartfalen (congestief)).
Specifieke procedures ter hoogte van de hartkleppen worden toegelicht in § 5.2.

1.2. Ischemische hartaandoeningen [410–414]
Ischemisch hartlijden is een algemene term die verscheidene aandoeningen van het myocard behelst,
die het gevolg zijn van een verminderde bloedtoevoer ter hoogte van de hartspier door coronaire
insufficiëntie. Deze coronaire insufficiëntie is meestal te wijten aan atheromatose in de epicardiale delen
van de kransslagaders, die hierdoor geleidelijk dichtslibben zodat hun lumen gedeeltelijk of geheel
ondoorgankelijk wordt.
Andere termen voor ischemisch hartlijden zijn arteriosclerotisch hartlijden, coronaire ischemie, coronaire
hartziekten of coronaire arteriosclerose.
Ischemische hartziekten worden in 5 categorieën onderverdeeld:
 410: Acuut myocardinfarct
 411: Andere acute en subacute vormen van ischemisch hartlijden
 412: Oud (geheeld) myocardinfarct
 413: Angina pectoris
 414: Andere vormen van chronisch ischemisch hartlijden
Onderzoekstechnieken voor patiënten met hartischemie (zoals hartkatheterisatie en coronarografie)
worden besproken in § 5.1. Behandelingstechnieken worden toegelicht in § 5.3.

1.2.1. Acuut myocardinfarct [410]
Het acuut myocardinfarct (AMI) is een acute ischemische aandoening die doorgaans optreedt na een
verlengde periode van myocardischemie. Dit wordt meestal uitgelokt door een occlusieve coronaire
trombose ter hoogte van een reeds vernauwde portie kransslagader. Hoewel hartischemie een
progressieve pathologie is, verloopt deze vaak silentieus gedurende lange tijd, waarna het infarct plots
acuut optreedt zonder voorafgaande symptomen.
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Een acuut myocardinfarct wordt weergegeven door codereeks 410. Deze categorie mag enkel
aangewend worden bij een gedocumenteerd hartinfarct en niet bij een toevallige elektrocardiografische
bevinding.
Het vierde cijfer duidt de getroffen wand aan: 410.0x tot 410.6x voor transmurale infarcten, 410.7x voor
subendocardiale infarcten die zich niet doorheen de volledige wanddikte van het myocard hebben
uitgebreid.
Het AMI kan ook gecodeerd worden in functie van de aanwezigheid van een elevatie van het STsegment op EKG – men spreekt vaak van ‘STEMI’: subcategorieën 410.0 tot 410.6 en 410.8. Bij
afwezigheid van een dergelijke ST-elevatie – de afkorting ‘NSTEMI’ wordt dan gebruikt – wordt
subcategorie 410.7 aangewend. Een NSTEMI-infarct is per definitie subendocardiaal en wordt bijgevolg
enkel met 410.7x gecodeerd, ook al wordt er in het dossier soms een precieze lokalisatie vermeld.
Een subendocardiaal myocardinfarct kan echter naar transmuraal evolueren. Dit kan het gevolg zijn van
een laattijdig gestarte behandeling of van een therapie die niet aanslaat. Wij weerhouden hier de meest
ernstige vorm van de aandoening, namelijk het transmuraal of STEMI-infarct.
Voorbeeld 7 3:
De cardioloog noteert bij de initiële opname van de patiënt als hoofddiagnose: “anterior NSTEMIinfarct”. De codering is:
1. 410.71 “Subendocardial infarction, initial episode of care” (Subendocardiaal infarct, eerste
behandelingsperiode)
Wanneer het dossier de juiste locatie van het acuut myocardinfarct en/of de elevatie van het STsegment niet vermeldt, is het belangrijk terug te gaan naar de behandelende cardioloog. Code 410.9x
“Acute myocardial infarction, unspecified site” (Acuut myocardinfarct, niet-gespecificeerde lokalisatie)
moet derhalve vermeden worden.
Het vijfde cijfer van categorie 410 duidt aan of het om een initiële zorgepisode dan wel om een volgende
opname gaat in het kader van hetzelfde myocardinfarct. Dit heeft niets te maken met de termen ‘acuut’
en ‘chronisch’.
 Het vijfde cijfer 0 “episode of care unspecified” (Niet-gespecificeerde behandelingsperiode) mag
enkel gebruikt worden wanneer het medisch dossier onvoldoende informatie bevat voor een
preciezere codering. In België is dit vrij ondenkbaar.
 Het vijfde cijfer 1 “initial episode of care” (eerste behandelingsperiode) wordt zowel aangewend
voor de eerste opname in het ziekenhuis als voor elke transfer naar een acute zorginstelling
zonder dat de patiënt het gezondheidszorgmilieu verlaat.
 Het vijfde cijfer 2 “subsequent episode of care” (latere behandelingsperiode) wordt toegewezen
aan verblijven voor verdere hartzorg gedurende de eerste 8 weken van een episode van acuut
myocardinfarct.
Gelet op het feit dat een acuut hartinfarct per definitie het gevolg is van atherosclerose van de
kransslagaders (oorspronkelijk of niet), is de toevoeging aan 410.xx van een code uit subcategorie
414.0 “Coronary atherosclerosis” (Coronaire atherosclerose) overbodig, tenzij het uiteraard om twee niet
aan elkaar gerelateerde entiteiten gaat (= algemene codeerrichtlijnen).
Een myocardinfarct beschreven als chronisch, of dat langer duurt dan 8 weken, registreren we met
414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde vormen van
chronische ischemische hartaandoeningen). § 1.2.6 behandelt dit in detail.
Voorbeeld 7 4a:
Een man van 45 jaar wordt in urgentie in het algemeen ziekenhuis AZ opgenomen met vermoeden van
AMI. EKG en echocardiografie tonen een inferolateraal infarct aan (verblijf 1). De patiënt wordt
gestabiliseerd en verwezen naar het universitair centrum in de regio voor uitgebreide diagnostische
linkerhartkatheterisatie, coronarografie volgens Sones, en rescue PTCA. Er wordt een dilatatie zonder
stenting uitgevoerd van één kransslagader (verblijf 2).
Na een opname van twee dagen in het universitair centrum komt de patiënt terug naar de
oorspronkelijke instelling AZ voor verdere opvolging en nazorg (verblijf 3).
Vermits de patiënt bij transfer naar het universitair centrum administratief ontslagen werd uit AZ, wordt
voor het derde verblijf een nieuw opnamenummer aangemaakt in het algemeen ziekenhuis AZ.
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Het algemeen ziekenhuis codeert voor verblijf 1:
1. 410.21 “Acute myocardial infarction of inferolateral wall, initial episode of care” (Inferolateraal
myocardinfarct, eerste behandelingsperiode)
2. 88.72 “Diagnostic ultrasound of heart” (Diagnostische echografie van het hart)
Het universitair centrum codeert voor verblijf 2:
1. 410.21 “Acute myocardial infarction of inferolateral wall, initial episode of care” (Inferolateraal
myocardinfarct, eerste behandelingsperiode)
2. 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Percutane transluminale coronaire angioplastie [PTCA] of coronaire atherectomie)
3. 00.40 “Procedure on single vessel” (Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat)
4. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Linkerhartkatheterisatie)
5. 88.55 “Coronary arteriography using a single catheter” (Coronaire arteriografie met één
enkele katheter)
Verblijf 3 wordt tenslotte als volgt geregistreerd:
1. 410.21 “Acute myocardial infarction of inferolateral wall, initial episode of care” (Inferolateraal
myocardinfarct, eerste behandelingsperiode)
BESPREKING:
 Als hoofddiagnose wordt de code van acuut myocardinfarct in alle verblijven herhaald:
categorie 410. Dit is de stelregel bij het acuut myocardinfarct! Er wordt géén code voor nazorg
of herstel gebruikt.
 Het vijfde cijfer bij infarctcode 410 blijft ‘1’ (= initiële zorgepisode) in alle verblijven daar de
patiënt het gezondheidszorgmilieu niet verlaten heeft. Code 410.22 “Acute myocardial infarction
of inferolateral wall, subsequent episode of care” (Inferolateraal myocardinfarct, latere
behandelingsperiode) is hier zeker niet op zijn plaats!
 Communicatie tussen alle zorgverleners binnen het zorgtraject is essentieel omdat de
hoofddiagnose van verblijven 1 en 3 afhankelijk zijn van de diagnosestelling in verblijf 2.
 Statuscode V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane
transluminale coronaire angioplastie status) mag niet opgetekend worden binnen hetzelfde
zorgtraject wanneer er, zoals hier, geen sprake is van revalidatie.
 Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten echter wel worden toegevoegd,
conform de algemene codeerrichtlijnen.
 Ziekenhuizen die het volledig traject van een dergelijke patiënt binnen hun muren aanbieden,
hanteren dezelfde codeerrichtlijnen op het niveau van de specialismen.
Tabel 7 1: Overzicht bij voorbeeld 7 4a – acuut myocardinfarct met nazorg
1° Algemeen ziekenhuis
HD

2° Universitair centrum

410.21 (inferolateraal AMI,
1ste periode)

410.21 (inferolateraal AMI,
1ste periode)

88.72 (echocardiografie)

00.66 (PTCA)
00.40 (procedure uitgevoerd
op één bloedvat)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.55 (coronarografie)

3° Algemeen ziekenhuis
410.21 (inferolateraal AMI,
1ste periode)

ND
Pr

Voorbeeld 7 4b:
Analoge casus als voorbeeld 7 4a. Het patiëntendossier vermeldt echter duidelijk dat de patiënt
terugkeert naar het oorspronkelijk perifeer ziekenhuis voor een revalidatieprogramma, conform de
criteria vermeld in bijlage 1 « V- & E-codes ».
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Het derde verblijf moet dan als volgt geregistreerd worden:
1. V57.1 / V57.89 “Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy /
other” (Zorg waarbij revalidatie plaatsvindt, andere vormen van fysische
therapie / andere)
2. 410.21 “Acute myocardial infarction of inferolateral wall, initial episode of care” (Inferolateraal
myocardinfarct, eerste behandelingsperiode)
3. V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale
coronaire angioplastie status)
4. 93.89 “Rehabilitation, not elsewhere classified” (Niet elders geclassificeerde revalidatie)
BESPREKING:
 Als hoofddiagnose voor verblijf 3 geldt een revalidatiecode: categorie V57.
 De gepaste code van acuut myocardinfarct (410.xx) wordt als nevendiagnose toegevoegd. Dit is
een uitzondering waarbij een acute code in een episode van revalidatie wordt gebruikt voor de
pathologie die de aanleiding is voor de revalidatie!
 Het vijfde cijfer bij infarctcode 410 blijft ‘1’ (= initiële zorgepisode) in alle verblijven daar de
patiënt het gezondheidszorgmilieu niet verlaten heeft.
 In geval van revalidatie moet een eventuele statuscode gebruikt worden – in casu V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale coronaire
angioplastie status).
 Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten uiteraard worden toegevoegd.
 Ziekenhuizen die het volledig traject van een dergelijke patiënt binnen hun muren aanbieden,
hanteren dezelfde codeerrichtlijnen op het niveau van de specialismen.
Tabel 7 2: Overzicht bij voorbeeld 7 4b – acuut myocardinfarct met revalidatie
1° Algemeen ziekenhuis
HD

410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

2° Universitair centrum
410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

ND

Pr

3° Algemeen ziekenhuis
V57.1 / V57.89 (opname
(voor revalidatie)
410.21 (inferolateraal AMI,
1ste periode)
V45.82 (status post PTCA)

88.72 (echocardiografie)

00.66 (PTCA)
00.40 (procedure uitgevoerd
op één bloedvat)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.55 (coronarografie)

93.89 (revalidatie)

Varianten op voorbeeld 7 4 zijn beschikbaar in bijlage bij dit hoofdstuk.
Voorbeeld 7 5:
Dezelfde man uit voorbeeld 7 4 wordt zes weken na het initieel voorval terug via spoed opgenomen in
het universitair ziekenhuis met klachten van pijn op de borst. Er wordt opnieuw een diagnostische
linkerhartkatheterisatie uitgevoerd om reocclusie van de kransslagader uit te sluiten. Deze brengt geen
nieuwe vernauwing aan het licht. Correcte codering is:
1. 786.51 “Precordial pain” (Precordiale pijn)
2. 410.22 “Acute myocardial infarction of inferolateral wall, subsequent episode of care”
(Inferolateraal myocardinfarct, latere behandelingsperiode)
3. V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale
coronaire angioplastie status)
4. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Linkerhartkatheterisatie)
BESPREKING:
 De codeerder mag er in dit voorbeeld niet van uitgaan dat de klachten bij deze patiënt
automatisch gerelateerd zijn aan het recent doorgemaakt infarct. Het gebruik van categorieën
410 “Acute myocardial infarction” (Acuut myocardinfarct) of 414 “Coronary atherosclerosis”
(Coronaire atherosclerose) is hier uit den boze!
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Een opname voor de tweede behandelingsperiode van een myocardinfarct (410.x2) of voor
chronische myocardischemie (414.8) moet als dusdanig door de behandelende geneesheer
gedocumenteerd worden in het dossier.
De statuscode V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane
transluminale coronaire angioplastie status) is geïndiceerd daar dit verblijf los staat van het
initieel zorgtraject beschreven in voorbeeld 7 4.

Patiënten kunnen tijdens hun opname voor een hartinfarct een tweede infarct doormaken ter hoogte van
een andere hartwand. In dit geval worden beide pathologieën naast elkaar gecodeerd. De twee
infarcten kunnen in verschillende zorgepisodes gesitueerd zijn.
Voorbeeld 7 6:
Een man van 45 die zes weken geleden een inferolateraal infarct doormaakte (cf. voorbeeld 7 4) wordt
nu terug via spoed opgenomen met klachten van pijn op de borst. De cardioloog noteert dat de man een
nieuw infarct doormaakt, ditmaal ter hoogte van de anterolaterale wand.
Dit verblijf wordt als volgt gecodeerd:
1. 410.01 “Acute myocardial infarction of anterolateral wall, initial episode of care”
(Anterolateraal myocardinfarct, eerste behandelingsperiode)
2. 410.22 “Acute myocardial infarction of inferolateral wall, subsequent episode of care”
(Inferolateraal myocardinfarct, latere behandelingsperiode)
3. V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale
coronaire angioplastie status)
BESPREKING:
 Het gebruik van categorie 410 “Acute myocardial infarction” (Acuut myocardinfarct) als
hoofddiagnose is hier zeker aangewezen gelet op het besluit van de cardioloog.
 Een opname voor de tweede behandelingsperiode van een myocardinfarct (410.x2) of voor
chronische myocardischemie (414.8) moet als dusdanig door de behandelende geneesheer
gedocumenteerd worden in het dossier.
 De statuscode V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane
transluminale coronaire angioplastie status) is geïndiceerd daar dit verblijf los staat van het
initieel zorgtraject beschreven in voorbeeld 7 4.
Indien er postinfarct hypotensie optreedt, wordt deze bijkomend weergegeven met 458.8 “Other
specified hypotension” (Andere gespecificeerde hypotensie).

1.2.2. “Evolving infarction” of infarct in evolutie
Een acuut myocardinfarct kan naar linkerhartfalen of zelfs naar congestief hartfalen evolueren. De
code(s) voor hartfalen (cf. § 1.3) moeten dan met 410.xx geassocieerd worden. Andere pathologieën
zoals cardiogene shock, ventrikelarytmie, fibrillatie, enz… zijn tegelijk mogelijk.

1.2.3. Oud (geheeld) myocardinfarct [412]
Hoewel het niet onder het hoofdstuk van de V-codes valt, staat code 412 “Old myocardial infarction”
(Oud myocardinfarct) gelijk met een antecedentcode.
Het mag gebruikt worden bij elke patiënt die in de voorgeschiedenis een myocardinfarct heeft
doorgemaakt. Een antecedent van AMI is namelijk een belangrijke beïnvloedende factor bij elke
hospitalisatie.
Code 412 is niet van toepassing zolang het beschouwde infarct nog met ‘actieve’ codes (categorie 410,
eerste of tweede behandelingsperiode) beschreven wordt.
Code 412 mag samen met een code uit categorie 414 “Coronary atherosclerosis” (Coronaire
atherosclerose) in de registratie voorkomen.

1.2.4. Postmyocardinfarctsyndroom [411.0]
Bij patiënten die een acuut myocardinfarct hebben doorgemaakt, is het zogenaamde
postinfarctsyndroom of de postinfarct-angina soms beschreven: diagnosecode 411.0 “Postmyocardial
infarction syndrome” (Postmyocardinfarctsyndroom).
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Het postmyocardinfarctsyndroom, ook syndroom van Dressler genoemd, is in feite een pericarditis
gekenmerkt door koorts, gewrichtspijn, leukocytose en pleuravochtuitstorting. Deze symptomen maken
deel uit van het syndroom en vinden niet hun weerslag in afzonderlijke codes, tenzij de clinicus er
bijzondere aandacht aan besteedt, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een specifieke procedure (cf.
hoofdstuk 16a « Symptomen, tekens en slecht omschreven pathologieën »).
In het kader van het postinfarctsyndroom wordt soms een pneumonie gezien.
Voorbeeld 7 7:
Een patiënt die zes weken geleden voor een anterior infarct is behandeld, komt binnen met klachten van
dyspnoe, koorts en gewrichtspijn. Verder onderzoek toont duidelijke inflammatoire parameters alsook
een manifeste pleuravochtuitstorting aan. Deze wordt gedraineerd. De diagnose van Dressler-syndroom
met pneumonie wordt gesteld.
Codering geeft:
1. 411.0 “Postmyocardial infarction syndrome” (Postmyocardinfarctsyndroom)
2. 410.12 “Acute myocardial infarction of other anterior wall, subsequent episode of care” (Ander
voorwandinfarct, latere behandelingsperiode)
3. 486
“Pneumonia, organism unspecified” (Pneumonie, verwekker niet gespecificeerd)
4. 511.89 “Pleurisy, other specified forms of effusion, except tuberculous” (Andere
gespecificeerde vormen van pleuravochtuitstorting, behalve bij tuberculose)
5. 34.04 “Insertion of intercostal catheter for drainage” (Inbrengen van intercostale katheter
voor drainage)
411.0 is de enige code uit categorie 411 die in combinatie met 410.xx mag worden gebruikt.
AANDACHT: de diagnose ‘Dressler-syndroom’ wordt wel eens genoteerd bij een postoperatieve
pericarditis zonder verband met een hartinfarct. Dit is dan een postoperatieve complicatie (997.1
“Cardiac complications” (Hartcomplicaties)) die aangevuld moet worden met de gepaste diagnosecode
om de pericarditis aan te duiden, bijvoorbeeld 423.9 “Unspecified disease of pericardium” (Nietgespecificeerde aandoening van het pericard). Laatstgenoemde code moet uiteraard meer nauwkeurig
gespecificeerd worden wanneer het medisch dossier dit toelaat. Bijvoorbeeld: een acute pericarditis
postoperatief krijgt 997.1 + 420.90 “Acute pericarditis, unspecified” (Niet-gespecificeerde acute
pericarditis) mee.
Het Dressler-syndroom staat soms ook synoniem voor postcardiotomiesyndroom. De index van
ICD-9-CM verwijst naar diagnoscode 429.4 “Functional disturbances following cardiac surgery”
(Hartfunctiestoornissen na hartchirurgie). Zie verder § 1.7.5.
Code 411.0 “Postmyocardial infarction syndrome” (Postmyocardinfarctsyndroom) is in beide gevallen
niet op zijn plaats.

1.2.5. Coronair syndroom [411.1] [411.8]
Het coronair syndroom omvat een geheel van ziektebeelden beschreven als onstabiele angor,
crescendo angor, preïnfarct-angina, dreigend myocardinfarct of nog onbehandelbare angor … In
tegenstelling tot ‘stabiele’ angina pectoris, treden de symptomen van onstabiele angor op bij een
minimale fysieke inspanning; de pijn is ernstiger en verdwijnt minder gemakkelijk bij het innemen van
nitroglycerine. Zonder behandeling zal onstabiele angor dikwijls evolueren naar een hartinfarct.
Omdat de termen ‘coronair syndroom’ en ‘acuut myocardinfarct’ steeds meer door elkaar gebruikt
worden, maakt men klinisch het onderscheid tussen beide a.d.h.v. biologische merkers: de troponinen
en de CPK-enzymen. Dit zijn afbraakproducten van de necroserende myocardcellen, die bij het coronair
syndroom weinig of niet stijgen in het bloed, in tegenstelling tot wat vastgesteld wordt bij het
myocardinfarct.
Conform de algemene codeerrichtlijnen, mag de codeerder geen code toekennen op basis van
laboratoriumuitslagen. Bij discrepantie tussen de diagnosestelling en het labo moet de behandelende
geneesheer altijd geconsulteerd worden!
Code 411.1 “Intermediate coronary syndrome” (‘Intermediate’ coronair syndroom) mag enkel als
hoofddiagnose gebruikt worden bij een niet-gekende onderliggende oorzaak en wanneer er geen
invasieve ingreep plaatsvindt. De codeerder beoordeelt hierbij het volledige traject in het
ziekenhuismilieu.
Patiënten met ernstige coronaire arteriosclerose en onstabiele angor worden namelijk vaak opgenomen
voor een preventieve bypass-operatie of PTCA. In dit laatste geval komt de coronaire arteriosclerose
(414.0x) eerst, met bijkomend de onstabiele angor (411.1).
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Het type opname (gepland, ongepland, voorbereidend, preventief, …) heeft geen enkele invloed op de
voorgestelde codeertechniek.
Voorbeeld 7 8:
Enkele maanden later wordt de patiënt uit voorbeelden 7 4 en 7 5 opnieuw opgenomen in het
universitair centrum met gelijkaardige klachten van onstabiele angor. Uitgebreide linkerhartkatheterisatie met coronarografie toont een discrete reocclusie van het eerder behandeld bloedvat,
alsook een nieuwe vernauwing t.h.v. een andere kransslagader. Er is evenwel geen sprake van infarct.
De stenose wordt gedilateerd met plaatsen van een klassieke stent.
Het record ziet er ditmaal als volgt uit:
1. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
2. 411.1 “Intermediate coronary syndrome” ('Intermediate' coronair syndroom)
3. V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale
coronaire angioplastie status)
4. 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Percutane transluminale coronaire angioplastie [PTCA] of coronaire atherectomie)
5. 00.40 “Procedure on single vessel” (Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat)
6. 36.06 “Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)” (Insertie van niet-medicatieafgevende coronaire stent)
7. 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertie van één vasculaire stent)
8. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Linkerhartkatheterisatie)
9. 88.55 “Coronary arteriography using a single catheter” (Coronaire arteriografie met één
enkele katheter)
Voorbeeld 7 9a:
Een 52-jarige vrouw wordt in een regionale kliniek (RK) opgenomen met onduidelijke klachten van
instabiele angor en vermoeden van AMI. Het elektrocardiogram sluit een myocardinfarct a priori uit. Het
labo toont geen stijging aan van troponinen en/of CPK (verblijf 1). Veiligheidshalve transfereert de
cardioloog deze patiënte naar een referentiecentrum voor uitgebreide diagnostische
linkerhartkatheterisatie, coronarografie volgens Judkins’ techniek, en PTCA indien nodig. Er wordt een
dilatatie uitgevoerd van de linkercoronairarterie (LAD) en van diagonaaltak D1, beide zonder stenting
(verblijf 2).
Na een opname van twee dagen in het referentiecentrum komt de patiënte terug naar de
oorspronkelijke instelling RK voor verdere opvolging en nazorg (verblijf 3).
Vermits de patiënte bij transfer naar het referentiecentrum administratief ontslagen werd uit RK, wordt
voor het derde verblijf een nieuw opnamenummer aangemaakt in de regionale kliniek RK.
De regionale kliniek codeert voor verblijf 1:
1. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
2. 411.1 “Intermediate coronary syndrome” ('Intermediate' coronair syndroom)
Het referentiecentrum codeert voor verblijf 2:
1. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
2. 411.1 “Intermediate coronary syndrome” ('Intermediate' coronair syndroom)
3. 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Percutane transluminale coronaire angioplastie [PTCA] of coronaire atherectomie)
4. 00.41 “Procedure on two vessels” (Procedure uitgevoerd op twee bloedvaten)
5. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Linkerhartkatheterisatie)
6. 88.56 “Coronary arteriography using two catheters” (Coronaire arteriografie met twee
katheters)
Verblijf 3 wordt als volgt verantwoord:
1. V58.73 “Aftercare following surgery of the circulatory system, NEC” (Nazorg na operatie van
het cardiovasculair systeem, niet elders geclassificeerd)
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BESPREKING:
 In tegenstelling tot de regel van toepassing bij het acuut myocardinfarct (cf. voorbeeld 7 4a), is
de hoofddiagnose bij verblijf 3 hier nazorg! Nazorg na invasieve technieken t.h.v. hart- en
vaatstelsel is code V58.73 “Aftercare following surgery of the circulatory system, NEC” (Nazorg
na operatie van het cardiovasculair systeem, niet elders geclassificeerd). In andere gevallen
opteert men voor code V58.89 “Other specified aftercare” (Andere gespecificeerde nazorg).
 Theoretisch kan code V66.5 “Convalescence following other treatment” (Reconvalescentie na
andere behandeling) ook als hoofddiagnose bij het derde verblijf gebruikt worden voor zover het
medisch dossier louter vermelding maakt van ‘herstel’. Dit is in België echter vrij
onwaarschijnlijk.
 Communicatie tussen alle zorgverleners binnen het zorgtraject is essentieel omdat de
hoofddiagnose van verblijf 1 afhankelijk is van de diagnosestelling in verblijf 2.
 Statuscode V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane
transluminale coronaire angioplastie status) mag niet opgetekend worden binnen hetzelfde
zorgtraject wanneer er, zoals hier, geen sprake is van revalidatie.
 Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten echter wel worden toegevoegd,
conform de algemene codeerrichtlijnen.
 Ziekenhuizen die het volledig traject van een dergelijke patiënt binnen hun muren aanbieden,
hanteren dezelfde codeerrichtlijnen op het niveau van de specialismen.
Tabel 7 3: Overzicht bij voorbeeld 7 9a – coronair syndroom met nazorg
1° Regionale kliniek

2° Referentiecentrum

HD

414.01 (coronaire
atherosclerose)

ND

411.1 (coronair syndroom) 411.1 (coronair syndroom)

Pr

414.01 (coronaire
atherosclerose)

3° Regionale kliniek
V58.73 (nazorg na operatie
op cardiovasculair
systeem)

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd
op twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)

Voorbeeld 7 9b:
Naar analogie met voorbeeld 7 4b, zou er in het derde verblijf sprake kunnen zijn van revalidatie
conform de criteria vermeld in bijlage 1 « V- & E-codes ».
De codering voor verblijf 3 ziet er dan uit als volgt:
1. V57.1 / V57.89 “Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy /
other” (Zorg waarbij revalidatie plaatsvindt, andere vormen van fysische
therapie / andere)
2. V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale
coronaire angioplastie status)
3. 93.89 “Rehabilitation, not elsewhere classified” (Niet elders geclassificeerde revalidatie)
BESPREKING:
 Als hoofddiagnose voor het derde verblijf geldt een revalidatiecode: categorie V57.
 In geval van revalidatie moet een eventuele statuscode gebruikt worden – in casu V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale coronaire
angioplastie status).
 Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten uiteraard worden toegevoegd.
 Ziekenhuizen die het volledig traject van een dergelijke patiënt binnen hun muren aanbieden,
hanteren dezelfde codeerrichtlijnen op het niveau van de specialismen.
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Tabel 7 4: Overzicht bij voorbeeld 7 9b – coronair syndroom met revalidatie
1° Regionale kliniek

2° Referentiecentrum

3° Regionale kliniek

HD 414.01 (coronaire
atherosclerose)

414.01 (coronaire
atherosclerose)

V57.1 / V57.89 (opname
(voor revalidatie)

ND 411.1´intermediate´coronair
syndroom)
Pr

411.1 (´intermediate´coronair
syndroom)

V45.82 (status post PTCA)

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd op
twee bloedvaten)
93.89
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)

(revalidatie)

Varianten op voorbeeld 7 9 zijn beschikbaar in bijlage bij dit hoofdstuk.
Coronaire atheromatose kan blijvend aanwezig zijn, zelfs na PTCA of CABG. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de behandeling van slechts één kransslagadertak bij een patiënt die lijdt aan meervoudige
coronaire pathologie.
Voorbeeld 7 10:
De vrouw van 52 jaar uit voorbeeld 7 9 blijkt na uitgebreid onderzoek eigenlijk getroffen door atherosclerose ter hoogte van zowel linker- als rechtercoronairarterie. Enkel de linker werd gedilateerd.
Tijdens het derde verblijf wordt de residuele coronaire sclerose in de niet-behandelde kransslagader
relevant geacht door de behandelende arts.
a) Codering voor verblijf 3 in geval van nazorg (géén revalidatie):
1. V58.73 “Aftercare following surgery of the circulatory system, NEC” (Nazorg na operatie van
het cardiovasculair systeem, niet elders geclassificeerd)
2. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
b) Codering voor verblijf 3 in geval van gedocumenteerde revalidatie:
1. V57.1 / V57.89 “Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy /
other” (Zorg waarbij revalidatie plaatsvindt, andere vormen van fysische
therapie / andere)
2. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
3. V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale
coronaire angioplastie status)
4. 93.89 “Rehabilitation, not elsewhere classified” (Niet elders geclassificeerde revalidatie)
Tabel 7 5: Overzicht bij voorbeeld 7 10a – coronair syndroom met nazorg en coronaire restsclerose
1° Regionale kliniek

2° Referentiecentrum

3° Regionale kliniek

HD

414.01 (coronaire
atherosclerose)

414.01 (coronaire
atherosclerose)

V58.73 (nazorg na operatie
op cardiovasculair
systeem)

ND

411.1 (´intermediate´
coronair syndroom)

411.1 (´intermediate´coronair
syndroom)

414.01 (coronaire
atherosclerose)

Pr

00.66
00.41
37.22
88.56
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Tabel 7 6: Overzicht bij voorbeeld 7 10b – coronair syndroom met revalidatie en coronaire rest-sclerose
1° Regionale kliniek

2° Referentiecentrum

3° Regionale kliniek

HD

414.01 (coronaire
atherosclerose)

414.01 (coronaire
atherosclerose)

V57.1 / V57.89 (opname
voor revalidatie)

ND

411.1 (´intermediate´
coronair syndroom)

411.1 (´intermediate´coronair
syndroom)

414.01 (coronaire
atherosclerose)
V45.82 (status post PTCA)

00.66
00.41

93.89

Pr

37.22
88.56

(PTCA)
(procedure
uitgevoerd
op twee bloedvaten)
(linkerhartkatheterisatie)
(coronarografie)

(revalidatie)

Acute hartischemie wijst niet altijd op een infarct. Het infarct kan namelijk dikwijls vermeden worden
dankzij heelkunde of het gebruik van trombolytica in een vroeg stadium. Duidelijke vermelding van
occlusie of trombose van een kransslagader, echter zonder evolutie naar infarct, geeft een zeldzame
keer aanleiding tot code 411.81 “Acute coronary occlusion without myocardial infarction” (Acute
coronaire occlusie zonder myocardinfarct).
Codes 411.1 en 411.81 kunnen niet tegelijkertijd in hetzelfde record voorkomen. Stelt de clinicus dat er
infarcering is opgetreden, dan wordt een code uit categorie 410 “Acute myocardial infarction” (Acuut
myocardinfarct) aangewend; dit sluit meteen alle codes uit codereeks 411 uit met uitzondering van
411.0 “Postmyocardial infarction syndrome” (Postmyocardinfarctsyndroom).
Code 411.89 “Other acute and subacute forms of ischemic heart disease, other” (Andere acute en
subacute ischemische cardiopathie) wordt toegepast bij coronaire insufficiëntie en subendocardiale
ischemie.

1.2.6. Chronisch ischemisch hartlijden [414]
Codereeks 414 beschrijft alle ischemische hartaandoeningen zoals coronaire atherosclerose,
chronische coronaire insufficiëntie en occlusie, myocardischemie en aneurysmata.
Diagnosecode 414.0x omvat pathologieën als arteriosclerotische hartziekte, coronaire arteriosclerose,
stenose van de kransslagaders, coronaire sclerose en atheroomplaques. Deze diagnosen worden
doorgaans gesteld d.m.v. coronarografie.
Het vijfde cijfer duidt de aard van de getroffen kransslagader aan. Is er geen sprake van bypasschirurgie
in de voorgeschiedenis, dan is code 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery”
(Coronaire atherosclerose van oorspronkelijke coronaire arterie) van toepassing.
In andere gevallen zal men in functie van het type greffe een keuze maken tussen:
”Coronary atherosclerosis of …“ (Coronaire atherosclerose van …)
 414.02 “autologous vein bypass graft” (autologe vene bypass greffe)
 414.03 “nonautologous biological bypass graft” (niet-autologe biologische bypass greffe)
 414.04 “artery bypass graft” (arteriële bypass greffe)
Code 414.05 “Coronary atherosclerosis of unspecified type of bypass graft” (Coronaire atherosclerose
van niet-gespecificeerd type van bypass greffe) kan gebruikt worden wanneer informatie over het type
bypass ontbreekt, alhoewel de analyse van het coronarografieprotocol hier soelaas zou moeten bieden.
Wanneer het om atherosclerose van een kransslagader van een transplanthart gaat, zal men codes
414.06 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery of transplanted heart” (Coronaire
atherosclerose van de coronair van het getransplanteerde hart) of 414.07 “Coronary atherosclerosis of
bypass graft of transplanted heart” (Coronaire atherosclerose van de bypass greffe van het
getransplanteerde hart) aanwenden.
In het kader van deze coronaire problematiek spreken artsen vaak over ééntaks-, tweetaks- of drietaksziekte. Dit slaat op het aantal coronairarteriën die een stenose en/of een occlusie vertonen. Deze
termen hebben echter geen weerslag op de codering in ICD-9-CM.
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Noteer tenslotte dat arteriosclerose van een overbrugging per definitie niet aanzien wordt als een
postoperatieve complicatie! Dezelfde redenering geldt bij reocclusie van een kransslagader na PTCA.
Voor meer details in dit verband, verwijzen we naar § 5.3.1.3 en § 5.3.2.3.
Code 414.3 “Coronary atherosclerosis due to lipid rich plaque” (Coronaire atherosclerose te wijten aan
lipidenrijke plaque) kan aanvullend bij subcategorie 414.0 “Coronary atherosclerosis” (Coronaire
atherosclerose) gebruikt worden wanneer de arts de aard van de atheroomplaque in detail beschrijft.
Deze code wordt niet als hoofddiagnose aangewend (cf. instructienota ”code first …” in ICD-9-CM).
Code 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde vormen
van chronische ischemische hartaandoeningen) geeft alle vormen van gekende chronische coronaire
ischemie weer. Een vaak gebruikte term is ‘ischemische cardiopathie’. Chronisch ischemisch hartlijden
kan bijvoorbeeld secundair zijn aan een hartinfarct, cf. § 1.2.1: chronisch myocardinfarct.
Het is mogelijk om subcategorieën 414.8 en 414.0 “Coronary atherosclerosis” (Coronaire
atherosclerose) in hetzelfde record te coderen. Associatie van 414.8 en 412 “Old myocardial infarction”
(Oud myocardinfarct) is eveneens mogelijk voor zover het om verschillende myocardletsels gaat.
Voorbeeld 7 11:
Een 61-jarige vrouw met gekend chronisch coronairlijden t.g.v. een hartinfarct in de voorgeschiedenis
wordt in het ziekenhuis opgenomen. Bij haar was 6 jaar geleden een coronarografie uitgevoerd die een
distale occlusie aantoonde van de rechter coronaire arterie en van de LAD. Toen is niet tot
revascularisatie overgegaan. In het huidig verblijf wordt geen nieuwe hartkatheterisatie uitgevoerd.
De patiënte wordt ontslagen met als diagnosen gekend tweetakslijden en chronisch ischemische
cardiopathie. Dit verblijf wordt als volgt gecodeerd:
1. 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde
vormen van chronische ischemische hartaandoeningen)
2. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
3. 412
“Old myocardial infarction” (Oud myocardinfarct)
Voorbeeld 7 12:
Een 75-jarige man wordt voor coronarografie opgenomen wegens de novo EKG-wijzigingen bij gekende
ischemische cardiopathie en antecedent van CABG. De linkerhartcoronarografie volgens Judkins’
techniek toont een normale linkerventrikelfunctie met ejectiefractie van 86 %; stenose mid-RCA (40 %)
en LAD proximaal (99 %) met patente LIMA-D1. Er wordt voor een medicamenteus beleid geopteerd.
Correcte codering levert het volgende op:
1. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
2. 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde
vormen van chronische ischemische hartaandoeningen)
3. V45.81 “Aortocoronary bypass status” (Postoperatieve toestand, aortocoronaire bypass
status)
4. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Linkerhartkatheterisatie)
5. 88.56 “Coronary arteriography using two catheters” (Coronaire arteriografie met twee
katheters)
De in 2009 ingevoerde code 414.2 “Chronic total occlusion of coronary artery” (Chronische vorm van
volledige occlusie van een kransslagader) is van toepassing als nevendiagnose bij chronische, dus
reeds langer bestaande, volledige occlusie (100 %) van een kransslagader. Het komt doorgaans
samen met subcategorie 414.0 “Coronary atherosclerosis” (Coronaire atherosclerose) voor.
Code 414.2 is niet geldig als hoofddiagnose (cf. instructienota ”code first …” in ICD-9-CM). Deze mag
niet gebruikt worden bij de diagnose van acute occlusie met of zonder infarct.
Bovendien moet de relevantie ervan bij elke opname expliciet gedocumenteerd worden door de
clinicus, des te meer wanneer de patiënt een coronaire vaatingreep heeft ondergaan.
De termen ‘coronaire (hart)ziekte’, ‘coronair lijden’ of nog ‘coronaropathie’ zijn veel te vaag om codering
toe te laten. De behandelende geneesheer moet in dergelijke gevallen geconsulteerd worden. Code
414.9 “Chronic ischemic heart disease, unspecified” (Niet-gespecificeerde chronische ischemische hartaandoening) moet dan ook vermeden worden.
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Het begrip ‘ischemische cardiomyopathie’ vergt eveneens een verduidelijking. Dit is stricto sensu geen
echte cardiomyopathie daar de hartspier als dusdanig niet primair betrokken is bij het ziekteproces.
Enkel code 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde
vormen van chronische ischemische hartaandoeningen) kan in casu gebruikt worden (cf. § 1.4). Een
code uit categorie 425 “Cardiomyopathy” (Cardiomyopathie) is hier niet toegelaten.

1.2.7. Angina pectoris (angor pectoris) [413]
Angina pectoris is meestal een vroegtijdige manifestatie van ischemisch hartlijden, hoewel ze soms kan
optreden als gevolg van congenitale afwijkingen van de kransslagaders, van aortastenose, van
kleplijden of van het Raynaud-fenomeen.
Pijn op de borst, vaak beschreven door de patiënt als een drukkend, beklemmend of beangstigend
gevoel zijn typische symptomen. Deze worden uitgelokt door elke factor die tot een toegenomen
zuurstofbehoefte van het myocard leidt, zoals fysieke inspanningen, het stappen tegen de wind, koud
weer, het gebruik van een zware maaltijd, emotionele stress en een verhoogde bloeddruk.
Dit type pijn is vergelijkbaar met dat van onstabiele angor, maar is minder ernstig en verdwijnt bij rust of
door het innemen van nitroglycerine.
Bepaalde vormen van angor pectoris treden op bij rust, bijvoorbeeld tijdens de nacht. Deze vorm van
rustangor, ook wel decubitusangor genoemd, wordt gecodeerd met 413.0 “Angina decubitus”
(Decubitusangina).
De angina van Prinzmetal (413.1 “Prinzmetal angina” (Angina van Prinzmetal)) is een andere vorm die
bij rust optreedt door spasme van de kransslagader(s). Men leest wel eens de term ’vasospastische
angor’.
Het is weinig waarschijnlijk dat een patiënt opgenomen wordt voor dergelijke vormen van stabiele angor,
tenzij met het oog op verder onderzoek naar de onderliggende oorzaak. In dergelijk geval wordt die
onderliggende oorzaak als hoofddiagnose gecodeerd.
Differentiaaldiagnostisch is het belangrijk om een onderscheid te maken met andere, niet-cardiale
vormen van thoracale pijn (bijv. wandpijn). Deze worden immers frequent door patiënten ervaren als van
cardiale oorsprong, in het bijzonder bij mensen met persoonlijke en/of familiale antecedenten van
hartproblematiek.
Voorbeeld 7 13:
Een 59-jarige man, ex-roker, wordt ’s avonds via de spoedopname opgenomen wegens plotse stekende
pijn interscapulair, niet ademhalingsgebonden, en daarna nausea en braken alsook stekende pijn in de
voorste thorax. Op spoed zijn de symptomen reeds verdwenen. EKG en troponinen zijn negatief.
De arts besluit tot thoracale pijn, vooralsnog zonder oorzaak; geen acuut coronair syndroom.
Codering luidt:
1. 786.51 “Precordial pain” (Precordiale pijn)
2. V15.82 “History of tobacco use” (Voorgeschiedenis van tabaksgebruik)
Voorbeeld 7 14:
De MUG brengt een 87-jarige man binnen op spoed met klachten van thoracale pijn, retrosternaal en
rechts. De bloeddruk is aan de lage kant: 100/60 mmHg. Cardiale investigatie blijkt negatief. De man is
gekend met linkerhartfalen t.g.v. een vroeger doorgemaakt myocardinfarct en antecedent van coronaire
bypasschirurgie. De heteroanamnese leert dat de man thuis gestruikeld en gevallen is.
De arts noteert thoracale wandpijn t.g.v. die val thuis. Codering geeft:
1. 786.50 “Chest pain, unspecified” (Niet-gespecificeerde pijn op de borst)
2. 428.1 “Left heart failure” (Linker hartfalen)
3. 412
“Old myocardial infarction” (Oud myocardinfarct)
4. V45.81 “Aortocoronary bypass status” (Aortocoronaire bypass status)
5. E885.9 “Fall from other slipping, tripping, or stumbling” (Val door slippen of struikelen)
6. E849.0 “Place of occurrence: home” (Plaats van optreden: in en rondom huis)
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Voorbeeld 7 15:
Een man van 60 komt naar de afdeling spoedgevallen omwille van aanhoudende benauwdheden in de
borstkas sinds één week. De pijn is niet inspanningsgebonden en gaat niet gepaard met nausea of
braken. De patiënt rookt niet. De arts noteert enkel een hyperlipidemie, onder controle met een statine.
De vader van deze patiënt heeft evenwel op latere leeftijd een hartinfarct doorgemaakt.
Uitgebreid klinisch en technisch onderzoek (EKG, labo, cyclo-ergometrie) brengt niets aan het licht. De
conclusie luidt atypische thoracale pijn. De patiënt wordt gerustgesteld en ontslagen.
De registratie ziet er als volgt uit:
1. 786.50 “Chest pain, unspecified” (Niet-gespecificeerde pijn op de borst)
2. 272.4 “Other and unspecified hyperlipidemia” (Andere en niet-gespecificeerde vormen van
hyperlipidemie)
3. V17.3 “Family history of ischemic heart disease” (Familiale anamnese van ischemische
hartziekte)
4. 89.43 “Cardiovascular stress test using bicycle ergometer” (Cardiovasculaire belasting
d.m.v. fietsergometer)
Voorbeeld 7 16:
Een 50-jarige vrouw wordt gedurende twee dagen op de dienst cardiologie opgenomen omwille van
aanhoudende last in de borstkas. In de voorgeschiedenis weerhoudt men een nefrectomie na
niertrauma en een tweetaksziekte waarvoor coronaire overbrugging twee jaar geleden. De vrouw heeft
het de laatste maanden erg moeilijk omwille van relationele problemen. Ze heeft het roken hervat. Zij
heeft ook schrik voor een recidief van ischemisch hartlijden.
De diverse cardiale onderzoeken zijn bevredigend en de specialist relateert de thoracale ongemakken
aan de relationele problematiek van die vrouw. Codering geeft:
1. 786.50 “Chest pain, unspecified” (Niet-gespecificeerde pijn op de borst)
2. 307.89 “Pain disorders related to psychological factors, other” (Andere psychalgieën)
3. 305.1 “Tobacco use disorder” (Tabaksgebruikstoornis)
4. V45.81 “Aortocoronary bypass status” (Postoperatieve toestand, aortocoronaire bypass
status)
5. V45.73 “Acquired absence of kidney” (Verworven afwezigheid van nier)

1.3. Hartfalen [428]
Hartfalen treedt op wanneer een abnormale hartfunctie resulteert in de onmogelijkheid van het hart om
voldoende bloed rond te pompen teneinde tegemoet te komen aan de behoeftes van het lichaam, of
enkel in staat is voldoende bloed rond te pompen bij abnormale vullingsdrukken. Die afgenomen
bloedtoevoer in alle organen leidt uiteindelijk tot het falen van diverse metabole functies. Een ander
gevolg van hartfalen is stuwing van de kleine en/of grote bloedsomloop, alsook verminderde cardiale
output.
Typische oorzaken van hartfalen zijn hartritmestoornissen, longembolen, infecties, anemie,
thyreotoxicose, myocarditis, endocarditis, (langdurige) arteriële hypertensie en myocardinfarct.
De behandeling van hartfalen is hoofdzakelijk medicamenteus, ook al zijn er een aantal heel specifieke
procedures ontwikkeld, zoals onder meer terug te vinden in § 5.6.
Alle codes voor hartfalen includeren een geassocieerd longoedeem. Er wordt geen extra code
toegevoegd. De richtlijnen voor het coderen van acuut longoedeem zonder onderliggend hartlijden
worden beschreven in hoofdstuk 8 « Aandoeningen van het respiratoir systeem ».

1.3.1. Indeling
1.3.1.1. KLINISCHE INDELING
Klinisch gezien wordt hartfalen onderverdeeld in linker- en rechterhartfalen. Linkerhartfalen – 428.1 “Left
heart failure” (Linkerhartfalen) – veroorzaakt een toegenomen bloedvolume in de pulmonale circulatie
en dus een verhoogde pulmonale bloeddruk. Dit omvat symptomen als dyspnoe (kortademigheid), orthopnoe (kortademigheid in liggende houding), bronchospasme en acuut longoedeem.
Rechterhartfalen wordt gekenmerkt door een verhoogde centraal veneuze druk met perifere oedemen,
leverstuwing en eventueel ascites. Meestal is rechterhartfalen het gevolg van linkerhartfalen, via
weerslag op de pulmonale circulatie. Men spreekt dan van globaal congestief hartfalen.
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Diagnosecode 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Congestief hartfalen, niet-gespecificeerd) is
hiervoor de gepaste code; deze omvat zowel linker- als rechterhartfalen; codes 428.0 en 428.1 kunnen
bijgevolg nooit gelijktijdig in de registratie voorkomen!
Rechterhartfalen kan primair optreden. Geïsoleerd rechterhartfalen als gevolg van pulmonale
aandoeningen wordt gecodeerd als cor pulmonale (cf. § 1.3.4).
In zeldzame gevallen is er geïsoleerd rechterhartfalen ten gevolge van een cardiale aandoening
(rechterhartinfarct, ernstige pulmonalis- of mitralisklepstenose, primaire tricuspidalisklepinsufficiëntie,
…). ICD-9-CM voorziet voor dit laatste echter geen specifieke code en wordt daarom onder 428.0
“Congestive heart failure, unspecified” (Congestief hartfalen, niet-gespecificeerd) geclassificeerd.
1.3.1.2. FYSIOLOGISCHE INDELING
Uit fysiologisch oogpunt onderscheidt men twee vormen van hartfalen:
 systolisch hartfalen treedt op wanneer de hartcontractiliteit afneemt: 428.2x “Systolic heart
failure” (Systolisch hartfalen)
 diastolisch hartfalen treedt op bij onvoldoende relaxatie van het hart tussen twee contracties,
met een onvoldoende vulling van de hartkamers als gevolg: 428.3x “Diastolic heart failure”
(Diastolisch hartfalen)
Combinatie van beiden is mogelijk: 428.4x “Combined systolic and diastolic heart failure” (Systolisch en
diastolisch hartfalen).Het vijfde cijfer geeft telkens de mogelijkheid om mee te geven of het om acuut,
chronisch, acuut en chronisch of ongespecificeerd hartfalen gaat.
1.3.1.3. BASISCODERING: CATEGORIE 428
Voor de codering van hartfalen gebruiken wij minstens altijd de code 428.0 of 428.1.
Indien de fysiologische classificatie gepreciseerd wordt in het medisch dossier, moeten codes 428.2x,
428.3x of 428.4x toegevoegd worden als bijkomende specificatie. Deze codes laten tevens toe het
acuut of chronisch karakter van het hartfalen weer te geven. Ze worden echter nooit als
hoofddiagnose gebruikt daar 428.0 of 428.1 steeds eerst aanwezig moet zijn.
Voorbeeld 7 17:
De ontslagbrief vermeldt de diagnose van linker chronisch systolisch hartfalen. De medische registratie
luidt:
1. 428.1 “Left heart failure” (Linkerhartfalen)
2. 428.22 “Systolic heart failure, chronic” (Systolisch hartfalen, chronisch)
Ongespecificeerd hartfalen (428.9 “Heart failure, unspecified” (Niet-gespecificeerd hartfalen)) is een te
vermijden vage code. Code 428.1 “Left heart failure” (Linkerhartfalen) of 428.0 “Congestive heart failure,
unspecified” (Congestief hartfalen niet-gespecificeerd) geniet de voorkeur, al dan niet in combinatie met
een code uit subcategorieën 428.2 tot 428.4 (zie hoger).
Voorbeeld 7 18 illustreert een dergelijke te vermijden vage codering in geval van onvoldoende
nauwkeurige medische informatie:
Voorbeeld 7 18:
In een ontslagbrief treft men enkel de term “chronisch systolisch hartfalen” aan bij een patiënte
opgenomen omwille van toegenomen desoriëntatie in het kader van Alzheimerdementie.
Wij noteren dan:
1. 331.0 “Alzheimer's disease” (Ziekte van Alzheimer)
2. 428.9 “Heart failure, unspecified” (Niet-gespecificeerd hartfalen)
3. 428.22 “Systolic heart failure, chronic” (Systolisch hartfalen, chronisch)
maar het is hier, zoals gezegd, aangewezen om contact op te nemen met de clinicus om het type
hartfalen na te vragen.

1.3.2. Gecompenseerd en gedecompenseerd hartfalen
Bij de start van het proces van hartfalen, zal het hart in eerste instantie compensatoire mechanismen
ontwikkelen zoals cardiale hypertrofie, toegenomen bloeddruk, uitzetting van de ventrikels of een
toegenomen contractiekracht. Men spreekt dan van gecompenseerd hartfalen omdat de hartfunctie nog
bijna normaal in stand gehouden wordt.
Wanneer deze mechanismen echter niet langer volstaan, gaat de hartfunctie fors achteruit: dit is het
stadium van gedecompenseerd hartfalen.
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Het al of niet bestaan van compensatoire mechanismen heeft geen invloed op de codering. Zodra de
clinicus expliciet de diagnose van hartfalen stelt, gelden de richtlijnen beschreven in § 1.3.1.3:
 klinische indeling = verplicht:
o 428.1 (linkerhartfalen)
of
o 428.0 (rechter- & linkerhartfalen of geïsoleerd rechterhartfalen van cardiale origine)
 fysiologische indeling = optioneel (indien gepreciseerd):
o 428.2x (systolisch hartfalen)
of
o 428.3x (diastolisch hartfalen)
of
o 428.4x (gecombineerd systolisch en diastolisch hartfalen)
Deze codeertechniek wordt verder in het hoofdstuk voorgesteld met de formule 428.0/1 ± 428.2–4x
Voorbeeld 7 19a:
Een 62-jarige patiënt, gekend met mitraliskleplijden, wordt om 2 uur ‘s nachts thuis met de MUG
opgehaald omwille van zware ademnood (dyspnoe, orthopnoe) en lichte cyanose. Hij krijgt meteen
10 l/min O2 via masker en diuretica in bolus.
Longembolie wordt meteen uitgesloten. De uiteindelijke diagnose is: acute respiratoire insufficiëntie
t.g.v. acuut longoedeem (ALO) op onderliggend linkerhartfalen. Het gekend mitraliskleplijden ligt aan de
basis van het hartfalen. Wij coderen:
1. 428.1 “Left heart failure” (Linkerhartfalen)
2. 518.81 “Acute respiratory failure” (Acute respiratoire decompensatie)
3. 424.0 “Mitral valve disorders” (Mitralisklepaandoeningen)
Diagnosecode 518.4 “Acute edema of lung, unspecified” (Niet-gespecificeerd acuut longoedeem) is niet
toegelaten daar longoedeem integraal deel uitmaakt van 428.1.
Voorbeeld 7 19b:
Diezelfde 62-jarige patiënt wordt enkele weken later opnieuw opgenomen omwille van toegenomen
moeheid, inspanningsgebonden dyspnoe en gezwollen enkels.
De cardioloog noteert een verdere deterioratie van het hartlijden naar gedecompenseerd linker- en
rechter hartfalen, zowel systolisch als diastolisch, met perifere oedemen. Het mitraliskleplijden wordt
opnieuw als oorzakelijke factor aangeduid. Wij coderen nu:
1. 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Congestief hartfalen, niet gespecifieerd)
2. 428.42 “Combined systolic and diastolic heart failure” (Systolisch en diastolisch hartfalen,
chronisch)
3. 424.0 “Mitral valve disorders” (Mitralisklepaandoeningen)
De term ‘diastolische dysfunctie’ is een echocardiografische bevinding die niet kan worden gelijkgesteld
met hartfalen, maar wel kan worden gecodeerd als 429.9 “Heart disease, unspecified” (Nietgespecificeerde hartaandoening) in afwezigheid van andere cardiale pathologie en als de behandelende
arts dit als relevant beschouwt. Diastolische dysfunctie evolueert overigens niet noodzakelijkerwijs naar
hartfalen.

1.3.3. Hypertensief hartfalen
Zowel linker- als globaal congestief hartfalen gerelateerd aan arteriële hypertensie worden gecodeerd
met een code uit categorie 402 “Hypertensive heart disease” (Hypertensieve hartziekte), samen met
428.1 “Left heart failure” (Linkerhartfalen) of 428.0 “Congestive heart failure” (Congestief hartfalen) als
nevendiagnose, alsook code 428.2x “Systolic heart failure” (Systolisch hartfalen), 428.3x “Diastolic heart
failure” (Diastolisch hartfalen) of 428.4x “Combined systolic and diastolic heart failure” (Systolisch en
diastolisch hartfalen) indien de fysiologische indeling van het hartfalen gespecificeerd is.
Men spreekt dan van hypertensief hartfalen. Het causaal verband tussen de verhoogde bloeddruk en
het hartfalen moet evenwel gedocumenteerd zijn.
Naast hypertensief hartfalen kan ook chronisch nierlijden aanwezig zijn; dit weerspiegelt zich in een
code uit categorie 404 “Hypertensive heart and chronic kidney disease” (Hypertensieve hart- en
chronische nierziekte), samen met 428.0/1 ± 428.2–4x.
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Méér informatie over het correct coderen van hypertensieve aandoeningen en geassocieerde
pathologieën volgt verder in § 4.1.

1.3.4. Aandoeningen van de pulmonale circulatie [415–417]
Onder categorieën 415 tot 417 worden de aandoeningen geklasseerd die betrekking hebben op de
rechterharthelft en op de longcirculatie (= kleine bloedsomloop).
Rechterhartfalen kan immers zowel het gevolg zijn van linkerhartfalen als van een zuivere longproblematiek:
 rechterhartfalen op basis van linkerhartfalen wordt enkel met hartfalen (cf. supra: 428.0 ±
428.2–4x) weergegeven.
 geïsoleerd rechterhartfalen van pulmonale oorsprong wordt onderverdeeld in acuut en
chronisch:
o acuut rechterhartfalen van pulmonale origine is zeldzaam en wordt gecodeerd met
415.0 “Acute cor pulmonale” (Acuut cor pulmonale);
o chronisch rechterhartfalen als gevolg van pulmonale hypertensie krijgt als
diagnosecode 416.9 “Chronic pulmonary heart disease, unspecified” (Nietgespecificeerde chronische pulmonale hartaandoening) mee.
Een veel voorkomende oorzaak van pulmonale hypertensie en acuut rechterhartfalen zijn longembolen
die apart dienen gecodeerd te worden met subcategorie 415.1 “Pulmonary embolism and infarction”
(Longembolie en longinfarct).
Deze subcategorie werd uitgebreid met code 415.12 “Septic pulmonary embolism” (Septische
longembolie). Voor extra informatie, zie hoofdstuk 1 « Infectieuze en parasitaire aandoeningen ».
Voorbeeld 7 20:
Een patiënt wordt in urgentie opgenomen met vermoeden van longembool. Na onderzoek wordt deze
diagnose bevestigd en daarenboven wordt acuut rechterhartfalen aan het licht gebracht.
Het MG-MZG-record ziet er als volgt uit:
1. 415.19 “Pulmonary embolism and infarction, other” (Andere longembolie en longinfarct)
2. 415.0 “Acute cor pulmonale” (Acuut cor pulmonale)
Als de arts geen hartfalen diagnosticeert, wordt logischerwijze enkel code 415.19 “Pulmonary embolism
and infarction, other” (Andere longembolie en longinfarct) aangewend.
Voorbeeld 7 21:
Een 69-jarige vrouw, gekend met ernstige pulmonalisklepinsufficiëntie en antecedent van
myocardinfarct, komt op cardiologie binnen omwille van achteruitgang van de algemene toestand,
toenemende moeheid en perifere oedemen.
De internist stelt de diagnose van rechterhartfalen op basis van het pulmonaliskleplijden. Dit is een
zeldzaam geval van primair rechterhartfalen van cardiale oorsprong:
1. 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Congestief hartfalen, niet gespecifieerd)
2. 424.3 “Pulmonary valve disorders” (Pulmonalisklepaandoeningen)
3. 412
“Old myocardial infarction” (Oud myocardinfarct)
Dit voorbeeld staat in contrast met het geïsoleerd rechterhartfalen van pulmonale oorsprong.
Chronische secundaire pulmonale hypertensie wordt alleen gecodeerd indien deze gerelateerd is aan
een respiratoire aandoening en indien relevant geacht door de behandelende arts.
In dit geval maken we de gepaste keuze uit:
 chronische secundaire pulmonale hypertensie zonder rechterventrikelfalen:
416.8 “Other chronic pulmonary heart diseases – Pulmonary hypertension, secondary”
(Andere
chronische
pulmonale
hartaandoeningen
–
Secundaire
pulmonale
hypertensie)
 chronische secundaire pulmonale hypertensie mét rechterventrikelfalen (= chronisch cor
pulmonale):
416.9 “Chronic pulmonary heart disease, unspecified – Cor pulmonale (chronic) NOS”
(Niet-gespecificeerde chronische pulmonale hartaandoening – (chronisch) cor
pulmonale, niet nader omschreven)
Codering van chronische secundaire pulmonale hypertensie gebeurt nooit louter op basis van een
echografieprotocol (cf. algemene codeerrichtlijnen).
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Wij verwijzen naar hoofdstuk 8 « Aandoeningen van het respiratoir systeem » voor méér details in dit
verband.
Ter herinnering wordt pulmonale hypertensie nooit bijkomend gecodeerd in het kader van linker- of
globaal congestief hartfalen (cf. supra: 428.0/1 ± 428.2–4x).
Voorbeeld 7 22a:
Bij een COPD-patiënt van 52 jaar noteert de internist in het medisch dossier: COPD met secundaire
pulmonale hypertensie. Er is hier nog geen sprake van hartdecompensatie.
Wij coderen:
1. 491.20 “Obstructive chronic bronchitis, without exacerbation” (COPD zonder exacerbatie)
2. 416.8 “Other chronic pulmonary heart diseases – Pulmonary hypertension, secondary”
(Andere chronische pulmonale hartaandoeningen – Secundaire pulmonale
hypertensie)
Voorbeeld 7 22b:
Diezelfde 52-jarige patiënt wordt een tweetal jaar later opgenomen omwille van een COPD-opstoot. Op
dit ogenblik vermeldt de internist in zijn besluit manifeste tekenen van rechterhartfalen t.g.v. de eerder
gediagnosticeerde pulmonale hypertensie.
Correcte codering is nu:
1. 491.21 “Obstructive chronic bronchitis, with (acute) exacerbation” (Obstructieve chronische
bronchitis met (acute) exacerbatie)
2. 416.9 “Chronic pulmonary heart disease, unspecified – Cor pulmonale (chronic) NOS” (Nietgespecificeerde chronische pulmonale hartaandoening – (Chronisch) cor pulmonale,
niet nader omschreven)
Zeldzamere oorzaken van chronische pulmonale hypertensie zitten vervat in codereeks 416 en
omvatten:
 416.0 “Primary pulmonary hypertension” (Primaire pulmonale hypertensie)
 416.1 “Kyphoscoliotic heart disease” (Kyfoskoliotische hartaandoening), waarbij de
pulmonale hypertensie een gevolg is van het restrictief longlijden
Andere aandoeningen van de pulmonale circulatie zijn terug te vinden in categorie 417 “Other diseases
of pulmonary circulation” (Andere aandoeningen van de longcirculatie). Andere longaandoeningen
worden ondergebracht in hoofdstuk 8 « Aandoeningen van het respiratoir systeem ».

1.4. Cardiomyopathie [425]
Cardiomyopathie betekent letterlijk ‘ziekte van de hartspier’. Hiervan bestaan meerdere vormen zoals
hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HOCM), dilaterende cardiomyopathie – ook wel
congestieve cardiomyopathie genoemd – en restrictieve cardiomyopathie. Al deze vormen kunnen
uiteindelijk tot hartfalen aanleiding geven.
De term ‘cardiomyopathie’ mag niet worden gelijkgesteld met hartlijden wat veel minder specifiek is.
Typische vormen van cardiomyopathie zijn deze gerelateerd aan langdurig alcoholgebruik (425.5
“Alcoholic cardiomyopathy” (Alcoholische cardiomyopathie)) en deze beschreven als congestieve,
constrictieve, hypertrofische of obstructieve cardiomyopathie (425.4 “Other primary cardiomyopathies”
(Andere primaire cardiomyopathieën)). De symptomen van deze laatste zijn hoofdzakelijk identiek aan
deze van congestief hartfalen. Beide pathologieën gaan overigens frequent gepaard met elkaar.
Aangezien de behandeling in dergelijk geval meestal gericht zal zijn op het congestief hartfalen, zal
428.0 “Congestive heart failure” (Congestief hartfalen) als hoofddiagnose worden meegegeven, met
425.4 als nevendiagnose.
Cardiomyopathie met een andere onderliggende oorzaak kan het gebruik van twee codes
rechtvaardigen.
Voorbeeld 7 23:
a) Cardiomyopathie t.g.v. amyloïdose:
 277.3x “Amyloidosis” (Amyloïdose)
 425.7 “Nutritional and metabolic cardiomyopathy” (Voedings- en metabole cardiomyopathie)
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b) Hypertensieve cardiomyopathie:
 402.xx “Hypertensive heart disease” (Hypertensieve hart-ziekte)
 425.8 “Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere” (Cardiomyopathie bij andere,
elders geclassificeerde aandoeningen)
De term ‘ischemische cardiomyopathie’ wordt soms gebruikt om de diffuse fibrose of de multipele
infarcten van de hartspier veroorzaakt door ischemisch hartlijden weer te geven. Dit ziektebeeld leidt
uiteindelijk tot dilatatie van het linkerventrikel. Dit is echter geen echte cardiomyopathie. Tenzij een
accuratere diagnose voorhanden is, zal code 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart
disease” (Andere gespecificeerde vormen van chronische ischemische hartaandoeningen) hier
geregistreerd worden – cf. § 1.2.6.

1.5. Geleidings- en ritmestoornissen van het hart [426] [427]
1.5.1. Geleidingsstoornissen [426]
Categorie 426 “Conduction disorders” (Hartgeleidingsstoornissen) behandelt de geleidings-stoornissen.
ICD-9-CM maakt onderscheid tussen onder meer:
 totaal atrioventriculaire blok (= ‘AV-blok’): 426.0 “Atrioventricular block, complete”
(Totaal atrioventriculaire blok)
 partieel AV-blok:
426.1x “Atrioventricular block, other and
unspecified” (Andere en niet-gespecificeerde vormen van atrioventriculaire blok)
 linkerbundeltakhemiblok:
426.2 “Left bundle branch hemiblock”
(Linkerbundeltakhemiblok)
 linkerbundeltakblok:
426.3 “Other left bundle branch block”
(Andere vormen van linkerbundeltakblok)
 rechterbundeltakblok:
426.4 “Right bundle branch block”
(Rechterbundeltakblok)
 andere bundeltakblok:
426.5x “Bundle
branch
block,
other
and
unspecified” (Andere en niet-gespecificeerde vormen van bundeltakblok)
 ander hartblok:
426.6 “Other heart block”
(Andere vormen van hartblok)
 verlengd QT-syndroom (*):
426.82 “Long QT syndrome”
(Verlengd QT-syndroom)
Merk op dat het aangewezen is om verschillende types van AV-blok die tijdens hetzelfde verblijf bij de
patiënt aanwezig zijn afzonderlijk te documenteren.
(*) Het verlengd QT-syndroom (LQTS) is een zeldzame aangeboren aandoening waarbij de repolarisatie
van het hart (= het QT-interval op EKG) vertraagd is. Deze stoornis is te wijten aan afwijkingen t.h.v. de
ionkanalen van de celmembraan van de hartspiercellen. De mechanische functie van het hart is
overigens normaal. Dit syndroom gaat gepaard met syncopes t.g.v. ventriculaire arytmieën, soms ook
‘torsades de pointes’, en kan aanleiding geven tot ventrikelfibrillatie en plotse dood.
Voorbeeld 7 24:
Een man van middelbare leeftijd komt via spoed binnen naar aanleiding van een syncope. Monitoring
toont een sinusaal ritme met periodes van totaal AV-blok, gepaard gaande met ventriculaire asystolie.
Deze verklaren de plotse syncopes. Tijdens het verdere verloop van het verblijf wordt bij de patiënt een
sinusaal ritme gevonden met onderliggend een eerstegraads AV-blok en een tweedegraads type II AVblok.
Wij geven elke vorm van hartblok afzonderlijk weer:
1. 426.0 “Atrioventricular block, complete” (Totaal atrioventriculaire blok)
2. 426.11 “First degree atrioventricular block” (Eerstegraads atrioventriculaire blok)
3. 426.12 “Mobitz (type) II atrioventricular block” (Mobitz (type) II atrioventriculaire blok)

1.5.2. Ritmestoornissen [427]
In categorie 427 “Cardiac dysrhythmias” (Hartritmestoornissen) komen de hartritmestoornissen aan bod,
zoals bijvoorbeeld de paroxysmale supraventriculaire tachycardie (= ‘PSVT’): 427.0 “Paroxysmal supra-
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ventricular tachycardia” (Paroxysmale supraventriculaire tachycardie) of de frequent voorkomende
voorkamerfibrillatie (= ‘VKF’): 427.31 “Atrial fibrillation” (Voorkamerfibrillatie). Deze laatste mag echter
niet verward worden met de levensbedreigende ventrikelfibrillatie: 427.41 “Ventricular fibrillation”
(Ventrikel-fibrillatie).

1.5.3. Aandachtspunten
Bij de behandeling van zowel geleidings- als hartritmestoornissen d.m.v. een elektrisch apparaat (bijv.
pacemaker of AICD) wordt de onderliggende aandoening niet meer gecodeerd, maar wel de
aanwezigheid van het toestel: V45.0x “Cardiac device in situ” (Cardiaal hulpmiddel in situ).
Voortbestaande of nieuw optredende ritmestoornissen moeten uiteraard wel genoteerd worden indien
relevant voor het verblijf.
Voorbeeld 7 25:
Een patiënt bij wie twee jaar geleden een pacemaker geplaatst werd omwille van een totaal AV-blok,
wordt vandaag opgenomen omwille van therapieresistente voorkamerfibrillatie. De patiënt staat onder
gecontroleerde anticotherapie.
Medische registratie geeft:
1. 427.31 “Atrial fibrillation” (Voorkamerfibrillatie)
2. V45.01 “Cardiac device in situ, cardiac pacemaker” (Cardiale pacemaker in situ)
3. V58.61 “Long-term (current) use of anticoagulants” (Langdurig (huidig) gebruik van
anticoagulantia)
De pacemaker is ter plaatse ter behandeling van de AV-blok. De AV-blok mag bijgevolg niet gecodeerd
worden. De nieuw opgetreden voorkamerfibrillatie staat hier los van, en is tevens de reden van opname.
Indien de nieuw vastgestelde ritmestoornissen het gevolg zijn van een ontregelde pacemaker, dan
moeten deze uiteraard aanzien worden als een complicatie van het cardiaal hulpmiddel.
Voorbeeld 7 26:
Een 31-jarige man die twee jaar geleden behandeld werd d.m.v. een pacemaker omwille van
symptomatische bradycardie, wordt nu gezien met scherpe substernale thoracale pijn ten gevolge van
ventriculaire tachycardie. De cardioloog relateert deze VT aan de pacemaker en stuurt de programmatie
van het toestel bij.
1. 996.01 “Mechanical complication of cardiac device, implant, and graft, due to cardiac
pacemaker (electrode)” (Mechanische complicatie ten gevolge van cardiale
pacemaker (elektrode))
2. 427.1 “Paroxysmal ventricular tachycardia” (Paroxysmale ventriculaire tachycardie)
Specifieke procedures bij ritme- en geleidingsstoornissen worden uiteengezet in § 5.4.

1.6. Hartstilstand [427.5]
Hartstilstand is een heel bijzondere vorm van ritmestoornis, en wordt daarom apart besproken.
Als hoofddiagnose mag code 427.5 “Cardiac arrest” (Hartstilstand) enkel gebruikt worden wanneer de
patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen in een toestand van hartstilstand waarbij hij niet kan worden
gereanimeerd, of waarbij hij kortstondig gereanimeerd wordt maar overlijdt vooraleer de onderliggende
oorzaak kan worden bepaald.
Voorbeeld 7 27:
Een 70-jarige man valt plots van zijn stoel op de grond. Zijn vrouw belt de hulpdiensten en de MUG-arts
stelt de diagnose van hartstilstand.
De oudere man wordt naar het ziekenhuis overgebracht, maar reanimatie mag niet baten en de man
overlijdt enige tijd later. De man was gekend met ischemische cardiopathie, maar deze wordt door de
cardioloog niet weerhouden als oorzaak van de hartstilstand.Derhalve kan de onderliggende oorzaak
voor het cardiaal arrest klinisch niet worden bepaald.
1. 427.5 “Cardiac arrest” (Hartstilstand)
2. 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde
vormen van chronische ischemische hartaandoeningen)
3. 99.60 “Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (CPR niet-gespecificeerd)
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De doodsoorzaak in MZG is 427.5 bij gebrek aan inzicht in het onderliggend lijden.
Een autopsie met correcte terugkoppeling naar het patiëntendossier zouden zowel de hoofddiagnose
als de doodsoorzaak kunnen beïnvloeden.
Varianten op voorbeeld 7 27 zijn beschikbaar in bijlage bij dit hoofdstuk.
Overleeft de patiënt deze hartstilstand, dan wordt de onderliggende oorzaak als hoofddiagnose
gecodeerd, met 427.5 als nevendiagnose.
Voorbeeld 7 28:
Een dame van middelbare leeftijd wordt bewusteloos op straat aangetroffen. Ziekenwagen en MUG
komen ter plaatse: de MUG-arts stelt een asystolie vast en start een intensieve reanimatie. De patiënte
wordt geïntubeerd en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis overgebracht. Ze overleeft de hartstilstand en
wordt gedurende 24 uur op intensieve zorgen kunstmatig geventileerd.
Uitgebreid onderzoek toont aan dat de asystolie opgetreden is na ventrikelfibrillatie ten gevolge van een
onderliggend voorwandinfarct, dat met systemische trombolyse wordt behandeld.
Wij coderen dit verblijf als volgt:
1. 410.11 “Acute myocardial infarction of other anterior wall, initial episode of care” (Ander
voorwandinfarct, eerste behandelingsperiode)
2. 427.41 “Ventricular fibrillation” (Ventrikelfibrillatie)
3. 427.5 “Cardiac arrest” (Hartstilstand)
4. 96.71 “Continuous invasive mechanical ventilation for less than 96 consecutive hours”
(Continue invasieve mechanische ventilatie gedurende minder dan 96 opeenvolgende
uren)
5. 99.10 “Injection or infusion of thrombolytic agent” (Injectie of infusie van trombolytisch agens)
Als nevendiagnose mag 427.5 “Cardiac arrest” (Hartstilstand) enkel worden aangewend wanneer de
hartstilstand tijdens of kort vóór het ziekenhuisverblijf optreedt, waarbij de patiënt wordt gereanimeerd
(cf. voorbeeld 7 28). De onderliggende aandoening bepaalt dan de hoofddiagnose.
Geassocieerde symptomen van hartstilstand (bradycardie, hypotensie, …) mogen niet afzonderlijk
worden meegegeven.
Cardiaal arrest als complicatie van heelkunde krijgt codes 997.1 “Cardiac complications”
(Hartcomplicaties) + 427.5 “Cardiac arrest” (Hartstilstand) mee.
Hartstilstand als complicatie van abortus, ectopische zwangerschap, arbeid of bevalling wordt
gecodeerd met een code uit hoofdstuk 11 « Complicaties van zwangerschap, bevalling en postpartum »,
echter zonder toevoeging van 427.5.
AANDACHT: de hoger beschreven codes voor hartstilstand mogen nooit gebruikt worden als middel om
de dood van een patiënt – zonder expliciete diagnose van hartstilstand – weer te geven!
Een V-code laat toe een episode van cardiaal arrest in de voorgeschiedenis aan te geven: V12.53
“Personal history of sudden cardiac arrest” (Persoonlijke anamnese van hartstilstand). Het is niet
toegelaten om deze antecedentcode te registreren tijdens het verblijf waarin de patiënt zijn eerste
hartstilstand doormaakt.
Méér voorbeelden m.b.t. hartstilstand zijn beschikbaar in bijlage bij dit hoofdstuk.

1.7. Aandoeningen van endocard, myocard en pericard [420–429]
Het myocard (of hartspier) is aan de buitenzijde omgeven door het pericard (of hartzakje) en aan de
binnenzijde bekleed met het endocard. Dit laatste is histologisch vergelijkbaar met de binnenwand van
de bloedvaten, het endotheel.

1.7.1. Aandoeningen van het pericard [420] [423]
Voor acute pericarditis is er categorie 420 “Acute pericarditis” (Acute pericarditis).
Codereeks 423 “Other diseases of pericardium” (Andere aandoeningen van het pericard) omvat andere
pericardaandoeningen. Diagnosecode 423.3 “Cardiac tamponade” (Harttamponade) wordt aanvullend
gebruikt om de aanwezigheid van harttamponade mee te geven; de onderliggende oorzaak van de
tamponade komt eerst (cf. instructienota “code first the underlying cause” in ICD-9-CM).
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1.7.2. Aandoeningen van het endocard [421] [424]
Onder codereeks 421 “Acute and subacute endocarditis” (Acute en subacute endocarditis) vallen
hoofdzakelijk aspecifieke vormen van bacteriële endocarditis. Acute endocarditis wordt immers meestal
onder de reumatische hartaandoeningen geklasseerd, voornamelijk als er een hartklep in het proces
betrokken is.
In categorie 424 “Other diseases of endocardium” (Andere aandoeningen van het endocard) worden
alle klepafwijkingen ondergebracht, tenzij deze het gevolg zijn van acuut gewrichtsreuma (cf. § 1.1).

1.7.3. Cardiale trombi
De intracavitaire trombus is een bloedklonter die zich in een hartholte bevindt, bijvoorbeeld in voorkamer
of hartoortje. De (intra)murale trombus is een trombose van de hartwand.
Uit codeeroogpunt moeten beiden aanzien worden als een trombose van de hartwand. Een intracardiale
trombus kan immers verschillende oorzaken hebben:
 een acuut myocardinfarct: 410.x1 “Acute myocardial infarction, initial episode of care” (Acuut
myocardinfarct, eerste behandelingsperiode)
 een eerder doorgemaakt myocardinfarct: 429.79 “Certain sequelae of myocardial infarction,
NEC, other” (Andere sequellen van myocardinfarct, niet elders geclassificeerd) met additionele
code om het myocardinfarct te specificeren (cf. § 1.2.1).
 een andere cardiale oorzaak die niet van coronaire oorsprong is (bijv. VKF): 429.89 “Other illdefined heart diseases, other” (Andere slecht omschreven hartaandoeningen)
Als een onderliggende conditie duidelijk gedocumenteerd is in het medisch dossier – bijv. chronisch
ischemisch hartlijden – wordt deze als eerste gecodeerd: in casu 414.8 “Other specified forms of chronic
ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde vormen van chronische ischemische
hartaandoeningen) met bijkomend 429.89 “Other ill-defined heart diseases, other” (Andere slecht
omschreven hartaandoeningen). Wanneer er geen enkele evidentie bestaat voor een onderliggend
lijden, kan 429.89 als hoofddiagnose worden aangewend.
Er moet echter onderscheid gemaakt worden met de (intra)murale trombus die optreedt als gevolg van
een myocardinfarct: deze codeert men 429.79 “Certain sequelae of myocardial infarction, NEC, other”
(Andere sequellen van myocardinfarct, niet elders geclassificeerd) samen met de gepaste code voor het
AMI (cf. § 1.2.1).
Code 424.90 “Endocarditis, valve unspecified, unspecified cause” (Endocarditis, klep en oorzaak nietgespecificeerd) wordt enkel nog gebruikt in geval van expliciete diagnose van endocarditis.
Dit is een afwijking op de index van ICD-9-CM.
Trombi van de linkerauricula (= het linkerhartoortje), die regelmatig gezien worden bij patiënten met
voorkamerfibrillatie, kunnen verantwoordelijk zijn voor embolen in de systeemcirculatie (hersenen,
ledematen, …). Ter preventie van dergelijke embolen, bestaan er invasieve technieken om de auricula
af te zonderen van de voorkamer. Procedurecode 37.36 “Excision or destruction of left atrial appendage
(LAA)” (Excisie of destructie van het linkerhartoortje) is beschikbaar voor zowel de thoracoscopische als
voor de (mini)thoracotomische benadering.
Voorbeeld 7 29:
Op echocardiografie beschrijft de cardioloog een trombus in linkerauricula bij een patiënt gekend met
voorkamerfibrillatie. Dit is een bloedklonter die vastzit in het linkerhartoortje. Hij weerhoudt deze
diagnose in het besluit van zijn ontslagbrief en beslist om preventief een clipping van het linkerhartoortje
uit te voeren.
De behandeling is duidelijk gericht op de trombus. Overeenkomstig de algemene codeerrichtlijnen geldt:
1. 429.89 “Other ill-defined heart diseases, other” (Andere slecht omschreven hartaandoeningen)
2. 427.31 “Atrial fibrillation” (Voorkamerfibrillatie)
3. 37.36 “Excision or destruction of left atrial appendage (LAA)” (Excisie of destructie van het
linkerhartoortje)

1.7.4. Aandoeningen van het myocard [422] [425] [428]
Voor acute myocarditis bestaat categorie 422 “Acute myocarditis” (Acute myocarditis).
Codereeksen 425 “Cardiomyopathy” (Cardiomyopathie) en 428 “Heart failure” (Hartfalen) kwamen reeds
hoger ter sprake.
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1.7.5. Andere hartpathologie [429]
Codereeks 429 “Ill-defined descriptions and complications of heart disease” (Andere slecht omschreven
hartaandoeningen en -complicaties) tenslotte, bevat weinig gedefinieerde aandoeningen en syndromen
van het hart.
Belangrijk om te onthouden zijn:
 cardiomegalie (cf. § 4.1.2):
429.3 “Cardiomegaly” (Cardiomegalie)
 complicaties na hartchirurgie:
429.4 “Functional disturbances following cardiac surgery” (Functiestoornissen van het
hart na hartchirurgie)
 ruptuur van de chordae tendineae:
429.5 “Rupture of chordae tendineae” (Ruptuur van de chordae tendineae)
 ruptuur van een papillaire spier (bijvoorbeeld bij acute mitraalklepinsufficiëntie secundair aan een
acuut myocardinfarct):
429.6 “Rupture of papillary muscle” (Ruptuur van papillaire spier)
 restletsels van een acuut myocardinfarct:
429.7x “Certain sequelae of myocardial infarction, NEC” (Sequellen van myocardinfarct,
NEC)
 Takotsubo-syndroom (*):
429.83 “Takotsubo syndrome” (Takotsubo-syndroom)
 andere:
429.89 “Other ill-defined heart diseases, other” (Andere slecht omschreven hartaandoeningen, andere)
(*) Het Takotsubo-syndroom is een reversibele vorm van linkerventrikeldysfunctie bij patiënten zonder
onderliggend hartlijden. Het wordt vaak uitgelokt door emotionele of fysieke stress en wordt gekenmerkt
door o.m. plotse thoracale pijn, elektrocardiografische veranderingen typisch voor myocardischemie en
niet-significante coronaire stenose op angiografie. De prognose is doorgaans goed. In de literatuur vindt
men als synoniem ‘gebroken hart syndroom’.
Het onderscheid tussen code 429.4 “Functional disturbances following cardiac surgery”
(Functiestoornissen van het hart na hartchirurgie) en 997.1 “Cardiac complications” (Hartcomplicaties) is
heel belangrijk:
 997.1 is van toepassing voor alle cardiale complicaties die optreden tijdens eenzelfde
zorgtraject, dus m.a.w. zolang de patiënt het gezondheidszorgmilieu niet verlaten heeft na de
procedure aan de welke de complicaties gerelateerd zijn (causaal verband).
 429.4 wordt gebruikt voor complicaties van hartheelkunde die na het initieel zorgtraject
optreden, dus nadat de patiënt minstens éénmaal ontslagen is, of in het kader van revalidatie.
Voor het correct toepassen van complicatiecodes, verwijzen we naar hoofdstuk 17d « Complicaties van
heelkunde en medische zorgen ».

2. Aandoeningen van de grote en perifere bloedvaten
Deze aandoeningen treft men in hun acute vorm vaak aan op een dienst vaatheelkunde.

2.1. Aneurysmata
Een aneurysma is een gelokaliseerde, abnormale dilatatie van een bloedvat. Een dissecerend
aneurysma is er één waarbij bloed binnendringt tussen de verschillende lagen van het bloedvat en op
die manier de bloedvatwand verzwakt. Dit evolueert naar een toegenomen druk in de bloedvatwand, die
vervolgens kan ruptureren, hetgeen meestal tot de dood leidt.
Ingrepen voor het herstel van aneurysmata vindt men terug in § 5.5.2.
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2.1.1. Soorten aneurysmata
Aneurysmata worden gediagnosticeerd en gecodeerd in functie van hun aard, hun status (geruptureerd
of niet) en hun anatomische locatie:
 aneurysma van hart en kransslagaders:
414.1x “Aneurysm and dissection of heart”
(Aneurysma (dissecans) van het hart)
 dissecerend aneurysma van de aorta:
441.0x “Dissection of aorta” (Aneurysma
dissecans van aorta)
 geruptureerd aneurysma van aorta thoracalis:
441.1 “Thoracic aneurysm, ruptured”
(Thoracaal aneurysma van de
aorta, met ruptuur)
 aneurysma van de thoracale aorta:
441.2 “Thoracic
aneurysm,
without
mention of rupture” (Thoracaal
aneurysma van de aorta, zonder
vermelding van ruptuur)
 geruptureerd aneurysma van aorta abdominalis:
441.3 “Abdominal aneurysm, ruptured”
(Abdominaal aneurysma van de
aorta, met ruptuur)
 aneurysma van de abdominale aorta (‘AAA’):
441.4 “Abdominal aneurysm, without
mention of rupture” (Abdominaal
aneurysma van de aorta, zonder
vermelding van ruptuur)
 geruptureerd thoraco-abdominaal aneurysma:
441.6 “Thoracoabdominal aneurysm,
ruptured” (Thoraco-abdominaal
aneurysma, met ruptuur)
 thoraco-abdominaal aneurysma zonder ruptuur:
441.7 “Thoracoabdominal aneurysm,
without mention of rupture”
(Thoraco-abdominaal aneurysma,
zonder vermelding van ruptuur)
Soms geeft een beschrijvende term het uitzicht van een aneurysma weer – bijv. ‘geruptureerd berry
aneurysma’: 430 “Subarachnoid hemorrhage” (Subarachnoïdeale bloeding), of nog de etiologie – bijv.
traumatisch aneurysma van de aorta thoracalis: 901.0 “Injury to blood vessels of thorax, thoracic aorta”
(Letsel van aorta thoracalis).
Het begrip ‘mycotisch aneurysma’ vergt eveneens een woordje uitleg. Infectie van een aneurysma kan
primair of secundair van aard zijn. Een secundaire aneurysma-infectie is meestal gerelateerd aan
bacteriële endocarditis: de index van ICD-9-CM verwijst naar diagnosecode 421.0 “Acute and subacute
bacterial endocarditis” (Acute en subacute bacteriële endocarditis). Primaire aneurysma-infecties zijn
uiterst zeldzaam. In dit laatste geval weerhouden wij het aneurysma met bijkomend de oorzakelijke
kiem.
Het woord ‘mycotisch’ zorgt voor verwarring daar het meestal om bacteriële infecties gaat!
De term ‘ectasie’ verwijst naar een beperkte dilatatie van de aorta, die niet gedocumenteerd wordt als
een aneurysma. Doorgaans is die uitzetting kleiner dan 3 cm diameter. Ectasie van de aorta mag dan
ook niet gelijkgesteld worden met aneurysma.
Ze wordt vanaf 2011 gecodeerd in subcategorie 447.7 “Aortic ectasia” (Ectasie van de aorta):
 447.70: niet-gespecificeerde lokalisatie;
 447.71: thoracale aorta;
 447.72: abdominale aorta;
 447.73: thoraco-abdominale aorta.

2.1.2. Pseudo-aneurysma
Een pseudo-aneurysma (of vals aneurysma) treedt meestal op ter hoogte van de punctieplaats in een
groot bloedvat, en is het resultaat van een defect of een scheur in de wand van dat bloedvat. Dit wordt
bijvoorbeeld gezien na het aanprikken van de lies bij hartkatheterisatie.
Een pseudo-aneurysma is bijgevolg een iatrogeen letsel dat aanzien wordt als een complicatie van de
uitgevoerde procedure. Wij documenteren dit met 997.2 “Peripheral vascular complications” (Perifere
vaatcomplicaties) en 442.xx “Other aneurysm” (Andere aneurysmata) om het letsel te preciseren.
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Een hematoom kan beschreven zijn: code 998.12 “Hematoma complicating a procedure” (Hematoom
als complicatie van een ingreep) is van toepassing.

2.1.3. Antecedenten van aneurysma
Voorgeschiedenis van aneurysma van de grote bloedvaten (na chirurgische resectie) wordt
meegegeven met code V15.1 “History of surgery to heart and great vessels” (Persoonlijke anamnese
van chirurgie aan hart en grote vaten) – zie ook bijlage 1 « V- & E-codes ».
Aanwezigheid van een intravasale stent wordt met V43.4 “Organ or tissue replaced by other means,
blood vessel” (Een orgaan of weefsel dat op een andere wijze dan transplantatie vervangen is,
bloedvat) als nevendiagnose aangeduid. De code voor het behandeld aneurysma wordt hier niet
herhaald.

2.2. Atherosclerose van de extremiteiten
Atherosclerose, ook wel atheromatose of arteriosclerose genoemd, treedt op ter hoogte van het
endotheel van de bloedvaten en vernauwt hun lumen door opstapeling.
Atheromatose van de oorspronkelijke arteriën van de extremiteiten vinden we terug onder 440.2x
“Atherosclerosis of native arteries of the extremities” (Atherosclerose van oorspronkelijke arteriën van
de ledematen). Het vijfde cijfer geeft de uitgebreidheid van de pathologie weer.
Atherosclerose ter hoogte van perifere vaatenten wordt gecodeerd met 440.3x “Atherosclerosis of
bypass graft of the extremities” (Atherosclerose van een greffe van de ledematen), waarbij het vijfde
cijfer het type vaatent aanduidt.
Sinds 2009 is het mogelijk om chronische, volledige occlusie van een perifere arterie te registreren met
440.4 “Chronic total occlusion of artery of the extremities” (Chronische vorm van volledige occlusie van
een arterie van de extremiteiten). Naar analogie met 414.2 “Chronic total occlusion of coronary artery”
(Chronische vorm van volledige occlusie van een kransslagader) moet een obstructie van 100 %
duidelijk gedocumenteerd zijn. Bovendien is 440.4 enkel toegelaten als nevendiagnose; de
onderliggende atherosclerose (440.2–3x “Atherosclerosis of native arteries / bypass graft of the
extremities” (Atherosclerose van oorspronkelijke arteries / bypass-greffe van de ledematen)) komt eerst
(cf. ”code first …”).
De relevantie moet bij elke opname expliciet gedocumenteerd worden door de clinicus, in het bijzonder
wanneer de patiënt reeds een vaatingreep heeft ondergaan.
Naar analogie met de kransslagaders, wordt arteriosclerose van een vaatent per definitie niet aanzien
als een postoperatieve complicatie; is die wel als dusdanig gedocumenteerd, dan codeert men 996.74
“Other complications of internal prosthetic device, implant, and graft due to vascular device, implant, and
graft” (Andere complicaties van vasculaire interne prothese, implantaat of greffe).
Atheromatose mag niet verward worden met strictuur van een bloedvat. Strictuur is te wijten aan een
externe factor aan het bloedvat (bijv. een tumoraal proces) die de arterie van buiten uit dichtdrukt. Voor
strictuur geldt diagnosecode 447.1 “Stricture of artery” (Strictuur van arterie).
Strictuur is uiterst zeldzaam. Derhalve moet elke stenose van een bloedvat met 440.xx “Atherosclerosis”
(Atherosclerose) gecodeerd worden, tenzij het patiëntendossier de term ‘strictuur’ uitdrukkelijk vermeldt.
Voor septische embolen in bloedvaten van de grote circulatie bestaat de code 449 “Septic arterial
embolism” (Septische arteriële embolie). Voor het gebruik ervan verwijzen wij graag naar hoofdstuk 1
« Infectieuze en parasitaire aandoeningen ».
Diagnostische procedures gerelateerd aan de grote en perifere arteriën komen aan bod in § 5.1,
interventietechnieken in § 5.5

2.3. Trombose en tromboflebitis van de grote en perifere venen [451–453]
De diagnose van veneuze trombose berust enkel op de aanwezigheid van een bloedklonter in een ader.
De diagnose van tromboflebitis wijst er daarentegen op dat de ader ter hoogte van de bloedklonter
ontstoken is. Deze ontstekingsreactie wordt niet veroorzaakt door een micro-organisme, maar is het
gevolg van een reactie op een inwendig proces. Klinisch is dit onderscheid echter nauwelijks te maken.
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2.3.1. Diepe veneuze trombose [451]
Omwille van het moeilijk onderscheid tussen trombose en tromboflebitis, geldt voor de diepe veneuze
trombose (DVT) zonder verdere specificatie één van volgende diagnosecodes:






451.11 “Phlebitis and thrombophlebitis of deep vessels of lower extremities, femoral vein”
(Flebitis en tromboflebitis van diepe vaten van de onderste extremiteiten, vena
femoralis)
451.19 “Phlebitis and thrombophlebitis of deep vessels of lower extremities, other” (Flebitis en
tromboflebitis van andere diepe vaten van de onderste extremiteiten)
451.81 “Phlebitis and thrombophlebitis of iliac vein” (Flebitis en tromboflebitis van de vena
iliaca)
451.83 “Phlebitis and thrombophlebitis of deep veins of upper extremities” (Flebitis en
tromboflebitis van diepe venen van de bovenste extremiteiten)
451.89 “Phlebitis and thrombophlebitis of other sites, other” (Flebitis en tromboflebitis van
andere lokalisaties, andere)

Deze regel vormt een uitzondering op de instructies in ICD-9-CM.
Een antecedent van tromboflebitis of niet-gespecificeerde DVT heeft een specifieke V-code: V12.52
“Personal history of thrombophlebitis” (Persoonlijke anamnese van tromboflebitis).

2.3.2. Eenvoudige trombose [453]
Stelt de behandelende geneesheer echter expliciet in het dossier dat het om een eenvoudige trombose
gaat zonder ontsteking, dan moet men opteren voor een code uit categorie 453.
Vanaf 2011 in België is deze categorie verder opgesplitst:
 453.4x “Acute venous embolism and thrombosis of deep vessels of lower extremity”: acute
veneuze embolen en trombosen van de diepe bloedvaten van het onderste lidmaat
 453.5x “Chronic venous embolism and thrombosis of deep vessels of lower extremity”:
chronische veneuze embolen en trombosen van de diepe venen van het onderste
lidmaat (*)
 453.72 “Chronic venous embolism and thrombosis of deep veins of upper extremity”:
chronische veneuze embolen en trombosen van de diepe bloedvaten van het
bovenste lidmaat (*)
 453.82 “Acute venous embolism and thrombosis of deep veins of upper extremity”: acute
veneuze embolen en trombosen van de diepe bloedvaten van het bovenste lidmaat
(*) Om van chronische trombose of embool te spreken, moet dit duidelijk gedocumenteerd zijn in het
patiëntendossier.
Een nota in ICD-9-CM maakt de codeerder hier attent op het eventueel langdurig gebruik van
anticoagulantia bij dergelijke patiënten. Als dit effectief het geval is, wordt code V58.61 “Long-term
(current) use of anticoagulants” (Langdurig (huidig) gebruik van anticoagulantia) bijgecodeerd.
Omgekeerd wijst het gebruik van bloedstollingsremmers niet per definitie op de aanwezigheid van een
trombose, tromboflebitis of embool!
Voorgeschiedenis van een eenvoudige trombose en/of embool valt onder V12.51 “Personal history of
venous thrombosis and embolism” (Persoonlijke anamnese van veneuze trombose en embolie).
De codering van eenvoudige trombose en van tromboflebitis tijdens de zwangerschap wordt specifiek
beschreven in hoofdstuk 11 « Complicaties van zwangerschap, bevalling en postpartum ».

2.3.3. Andere trombosen, flebitis en veneuze embolen
Voor flebitis van de oppervlakkige aders zijn er twee codes:
 451.0 “Phlebitis of superficial vessels of lower extremities” (Flebitis en tromboflebitis van
oppervlakkige vaten van de onderste extremiteiten)
 451.82 “Phlebitis of superficial veins of upper extremities” (Flebitis en tromboflebitis van
oppervlakkige venen van de bovenste extremiteiten)
Flebitis of trombose als complicatie van een infuus wordt met complicatiecode 999.2 “Other vascular
complications” (Andere vaatcomplicaties) gecodeerd, gevolgd door de juiste code uit categorie 451
“Phlebitis and thrombophlebitis” (Flebitis and tromboflebitis).

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

182

Code 452 “Portal vein thrombosis” (Vena portae trombose) wordt specifiek gebruikt voor flebitis en/of
trombose van de vena porta, terwijl code 453.0 “Budd-Chiari syndrome” (Syndroom van Budd-Chiari)
voor trombose van de vena hepatica wordt toegepast.
Heel wat andere diagnosecodes zijn voortaan beschikbaar voor veneuze embolen en trombosen:
 453.2 “Other venous embolism and thrombosis of vena cava”: van de vena cava
 453.3 “Other venous embolism and thrombosis of renal vein”: van de vena renalis
 453.6 “Venous embolism and thrombosis of superficial vessels of lower extremity”: van
oppervlakkige venen van het onderste lidmaat, zonder specificatie van het acuut of
chronisch karakter
 453.7x “Chronic venous embolism and thrombosis of other specified vessels”: van andere
gespecificeerde vaten, met chronisch karakter
 453.8x “Acute venous embolism and thrombosis of other specified vessels”: van andere
gespecificeerde vaten, met acuut karakter
Athero-embolen moeten onderscheiden worden van atherosclerose, van trombosen en van embolen.
Trombosen en embolen zijn echte bloedklonters. Athero-embolen daarentegen zijn fragmenten die
losschieten van atheroomplaten gelegen in bijvoorbeeld de aorta of de nierarteriën, en die onder meer
cholesterolkristallen bevatten.
Athero-embolen worden doorgaans geassocieerd met de ledematen. Dit verschijnsel wordt aangeduid
met categorie 445 “Atheroembolism” (Athero-embolen).

3. Aandoeningen van de cerebrale bloedvaten
Acute aandoeningen van de cerebrale bloedvaten komen het meest voor op de dienst neurologie.

3.1. Cerebrovasculaire aandoeningen [430–438]
3.1.1. Het CVA
Acute, organische, niet-traumatische aandoeningen van de cerebrale arteriën, doorgaans aangeduid
met de generische term ‘CVA’ (= cerebrovasculair accident), vinden hun weerslag in codereeksen 430
tot 436. Wij maken onderscheid tussen de intracraniële bloeding (430–432) en de stenose en occlusie
van precerebrale en cerebrale arteriën (433–434). Het ischemisch CVA vertegenwoordigt het
leeuwendeel van alle beroertes.
De TIA of ‘transient ischemic attack’ (435) is een bijzonder ziektebeeld waar we verder op terugkomen.
Code 436 “Acute, but ill-defined, cerebrovascular disease” (Acute, maar niet scherp omschreven
cerebrovasculaire aandoening) is te aspecifiek en dient bijgevolg vermeden te worden.
Bij categorieën 433 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries” (Occlusie en stenose van
precerebrale arteriën) en 434 “Occlusion of cerebral arteries” (Occlusie van cerebrale arteriën) hoort
een vijfde cijfer die aangeeft of de occlusie gepaard gaat met infarcering van hersenweefsel:
 vijfde cijfer 0: CVA zonder infarcering (is mogelijk maar zeldzaam)
 vijfde cijfer 1: CVA mét infarcering
Gelet op de klinische evidentie, zal men bij afwezigheid van verdere specificatie in het medisch dossier
steeds ‘1’ als vijfde cijfer noteren. Een vaak gebruikte term is ‘ischemisch CVA’; dit kan als synoniem
voor CVA met infarcering beschouwd worden.
Het gebruik van dit vijfde cijfer heeft enkel impact op de huidige zorgepisode en mag nooit gebruikt
worden om een eerder doorgemaakt herseninfarct weer te geven.
Het causaal verband tussen stenose of occlusie van een (pre)cerebrale arterie en een herseninfarct
moet altijd duidelijk beschreven zijn. De codeerder mag een dergelijk verband nooit zelf veronderstellen.
Subcategorie 433.3 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral” (Multipele en
bilaterale occlusie en stenose van precerebrale arteriën) biedt de mogelijkheid om enerzijds de occlusie
van verschillende precerebrale vaten aan te geven, maar tevens om, als additionele code, het bilateraal
karakter van een precerebrale obstructie aan te duiden.
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De diagnostische terminologie is echter vaak onvoldoende nauwkeurig om tot een correcte codering
over te gaan. Wanneer bijvoorbeeld enkel de term ‘CVA’ vermeld staat, is het belangrijk de
behandelende geneesheer te raadplegen voor de juiste locatie en type van de cerebrovasculaire
aandoening.
Code 434.91 “Cerebral artery occlusion, unspecified, with cerebral infarction” (Niet-gespecificeerde
occlusie van cerebrale arterie, met vermelding van herseninfarct) is vrij aspecifiek; een meer specifieke
code geniet indien mogelijk de voorkeur.
Tenslotte is het gebruik van code 436 “Acute, but ill-defined, cerebrovascular disease” (Acute, maar niet
scherp omschreven cerebrovasculaire aandoening) in combinatie met codereeksen 430 tot 435
redundant. Code 436 is overigens sowieso te vermijden.
Voorbeeld 7 30a:
Een oudere man wordt opgenomen met tekens van een cerebrovasculair insult: hemiplegie links,
spraak- en slikstoornissen. In haar besluit noteert de neurologe ’ischemisch CVA‘ alsook een
beduidende stenose van beide aa. carotides internae. Zij legt echter nergens in het patiëntendossier
een verband tussen deze stenose en het doorgemaakt CVA. Deze informatie resulteert in volgende
codering:
1. 434.91 “Cerebral artery occlusion, unspecified, with cerebral infarction” (Niet-gespecificeerde
occlusie van cerebrale arterie, met vermelding van herseninfarct)
2. 433.10 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries, carotid artery, without mention of
cerebral infarction” (Occlusie en stenose van arteria carotis, zonder vermelding van
herseninfarct)
3. 433.30 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral, without mention
of cerebral infarction” (Multipele en bilaterale occlusie en stenose van precerebrale
arteriën, zonder vermelding van herseninfarct)
4. 342.90 “Hemiplegia, unspecified, affecting unspecified side” (Niet-gespecificeerde hemiplegie,
aantasting van niet-gespecificeerde zijde)
5. 784.3 “Aphasia” (Afasie)
6. 787.20 “Dysphagia, unspecified” (Niet-gespecificeerde dysfagie)
De bilaterale stenose van de carotiden wordt met vijfde cijfer ‘0’ genoteerd (433.10 en 433.30) omdat er
geen causaal verband met het herseninfarct wordt gedocumenteerd.
Code 433.30 is hier nodig om het bilateraal karakter van de stenose te onderstrepen.
Voorbeeld 7 30b:
Bij een 76-jarige vrouw die met gelijkaardige symptomen binnenkomt, besluit de neurologe tot
ischemisch CVA in de pariëtale kwab, te wijten aan een beduidende stenose van de linker a. vertebralis.
In dit voorbeeld is het verband tussen stenose en infarcering duidelijk; registratie geeft bijgevolg:
1. 433.21 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries, vertebral artery, with cerebral
infarction” (Occlusie en stenose van arteria vertebralis, met vermelding van
herseninfarct)
2. 342.90 “Hemiplegia, unspecified, affecting unspecified side” (Niet-gespecificeerde hemiplegie,
aantasting van niet-gespecificeerde zijde)
3. 784.3 “Aphasia” (Afasie)
4. 787.20 “Dysphagia, unspecified” (Niet-gespecificeerde dysfagie)
Elke component van de cerebrovasculaire aandoening moet apart gecodeerd worden, tenzij combinatiecodes voorhanden zijn in ICD-9-CM.
Voorbeeld 7 31:
Het medisch dossier van de patiënte vermeldt cerebrovasculaire arteriosclerose met subarachnoïdeale
bloeding t.g.v. een geruptureerd berry aneurysma. Wij coderen:
 430
“Subarachnoid hemorrhage” (Subarachnoïdale bloeding)
 437.0 “Cerebral atherosclerosis” (Cerebrale atherosclerose)
Het rechtstreeks toedienen van een neuroprotectief agens om de schade ten gevolge van de ischemie
ter hoogte van de neuronen te beperken, meer in het bijzonder bij acute subarachnoïdeale bloedingen,
wordt met procedurecode 99.75 “Administration of neuroprotective agent” (Toediening van
neuroprotectief agens) meegegeven.
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De endovasculaire mechanische trombectomie van precerebrale en cerebrale bloedvaten (ook wel
MERCI ® –extractie genoemd) is een innovatieve techniek voor de behandeling van het ischemisch
CVA. Patiënten die niet in aanmerking komen voor klassieke trombolyse (te laat gestarte tPA, geen
recanalisatie) kunnen baat hebben bij deze ingreep.
Wij registreren die met code 39.74 “Endovascular removal of obstruction from head and neck vessel(s)”
(Endovasculair herstel van obstructie van hoofd– en halsvat(en)). Cf. § 5.5.3.
Een postoperatief CVA krijgt code 997.02 “Iatrogenic cerebrovascular infarction or hemorrhage”
(Iatrogeen cerebrovasculair infarct of bloeding) mee, mits toevoeging van een additionele code die de
juiste locatie en type aanduidt.
Andere cerebrovasculaire aandoeningen zijn terug te vinden in codereeks 437 “Other and ill-defined
cerebrovascular disease” (Andere slecht omschreven cerebrovasculaire aandoeningen); hierin o.m.
hypertensieve encefalopathie, cerebrale aneurysmata, cerebrale arteritis en transiënte amnesie.
De categorieën 430 tot 437 worden gereklasseerd onder subcategorie 674.0 “Cerebrovascular disorders
in the puerperium” (Cerebrovasculaire aandoeningen tijdens het puerperium) wanneer het
cerebrovasculair accident plaatsvindt tijdens de zwangerschap, de bevalling of het puerperium. Het is
evenwel aangewezen om een code uit huidig hoofdstuk toe te voegen om de precisie van de codering
te vergroten.

3.1.2. Huidige (acute) manifestaties van een CVA
Letsels die direct voortvloeien uit een cerebrovasculair accident – zoals bijvoorbeeld hemiplegie en
afasie – treden meestal op bij het begin van de pathologie, maar kunnen van wisselende duur zijn.
Daarom worden alle manifestaties van een CVA die langer duren dan 24 uur met ‘actieve’ codes
weergegeven omdat ze de aandacht van de behandelende arts rechtvaardigen, ongeacht of ze bij
ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis nog aanwezig zijn of niet (cf. voorbeeld 7 27).
Laat-gevolgcodes uit categorie 438 zijn in dit geval niet van toepassing.
Een occlusief cerebrovasculair insult dat heel snel behandeld wordt met bijvoorbeeld tPA
(= trombolyse), en waarbij de hersenschade minimaal is, moet eveneens als een CVA beschouwd
worden als de specialist deze als dusdanig beschrijft.
In tegenstelling tot wat geldt bij een CVA, verdwijnen alle manifestaties van een TIA binnen de 24 uur.
Dit is namelijk de definitie van een TIA. In dit geval gebruikt men enkel code 435.x “Transient cerebral
ischemia” (Transiënte cerebrale ischemie).
Voorbeeld 7 32:
Een oudere vrouw wordt door haar dochter naar het ziekenhuis gevoerd nadat ze thuis plots afasie
vertoonde. Bij opname enkele uren later is deze afasie echter volledig gerecupereerd. De clinicus
besluit na onderzoek dat het om een TIA ging.
Wij weerhouden hier slechts één code:
1. 435.9 “Unspecified transient cerebral ischemia – Transient ischemic attack [TIA]” (Nietgespecificeerde transiënte cerebrale ischemie – [TIA])
Het is mogelijk om tijdens dezelfde zorgepisode een nieuw incident door te maken in het initieel
getroffen hersengebied. Denk bijvoorbeeld aan een secundaire bloeding ter hoogte van de
geïnfarceerde zone. Conform de algemene codeerrichtlijnen, voegt men het tweede incident toe als
nevendiagnose, tenzij de clinicus duidelijk stelt dat het om een complicatie gaat van de ingestelde
therapie.
Voorbeeld 7 33:
Een rechtshandige patiënt, opgenomen met hemiplegie rechts en afasie t.g.v. een pariëtotemporaal
herseninfarct op basis van een trombose van de linker a. cerebri media, ontwikkelt twee dagen na
opname een bloeding in het reeds geïnfarceerd gebied. Het medisch dossier toont geen verband aan
met de eerder ingestelde trombolyse.
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Het verblijf van deze patiënt wordt als volgt gecodeerd:
1. 434.01 “Cerebral thrombosis with cerebral infarction” (Cerebrale trombose, met vermelding
van herseninfarct)
2. 342.91 “Hemiplegia, unspecified, affecting dominant side” (Niet-gespecificeerde hemiplegie,
aantasting van dominante zijde)
3. 784.3 “Aphasia” (Afasie)
4. 431
“Intracerebral hemorrhage” (Intracerebrale bloeding)

3.1.3. Sequellen van cerebrovasculaire aandoeningen [438]
Categorie 438 “Late effects of cerebrovascular disease” (Late gevolgen van cerebrovasculaire
aandoeningen) maakt het mogelijk om restletsels van cerebrovasculaire aandoeningen correct te
coderen; een vierde en een vijfde cijfer verhogen de specificiteit van de codering. Deze codereeks is
uniek in ICD-9-CM omdat ze de lading ‘laat-effect’ en het type restletsel combineert. Toch wordt bij
438.5x, 438.6 en 438.7, alsook bij 438.89, een bijkomende code gevraagd (cf. instructienota “use
additional code …”).
Deze codereeks wordt gebruikt om sequellen van een eerder doorgemaakt cerebrovasculair accident
mee te geven wanneer de patiënt na de initiële acute zorgepisode wordt opgenomen, m.a.w. nadat
hij/zij het ziekenhuismilieu minstens éénmaal verlaten heeft na het initieel insult, of wanneer de opname
aan de criteria van revalidatie voldoet (cf. richtlijnen bij revalidatie in bijlage 1 « V- & E-codes »).
Het spreekt voor zich dat deze 438-codes enkel worden toegekend voor restletsels die een relevante
impact hebben op het huidig ziekenhuisverblijf.
Voorbeeld 7 34:
De vrouw van 76 jaar uit voorbeeld 7 30b wordt nu getransfereerd naar de Sp-dienst van het ziekenhuis
voor revalidatie. De symptomen van het doorgemaakt CVA (halfzijdige verlamming, spraak- en
slikstoornissen) zijn nog steeds aanwezig.
Wij coderen dit als volgt:
1. V57.1 / V57.89 “Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy /
other” (Zorg waarbij revalidatie plaatsvindt, andere vormen van fysische
therapie / andere)
2. 438.20 “Late effects of cerebrovascular disease: hemiplegia affecting unspecified side” (Late
gevolgen van cerebrovasculaire ziekte: hemiplegie van niet-gespecificeerde zijde)
3. 438.11 “Late effects of cerebrovascular disease: aphasia” (Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte: afasie)
4. 438.82 “Late effects of cerebrovascular disease: dysphagia” (Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte: dysfagie)
5. 93.89 “Rehabilitation, not elsewhere classified” (Niet elders geclassificeerde revalidatie)
Tabel 7 7: Overzicht bij voorbeelden 7 30b en 7 34
1° Acute episode op neurologie

2° Revalidatie-episode op Sp-dienst

HD

433.21 (stenose van
met infarct)

V57.1 / V57.89
(opname voor revalidatie)

ND

342.90 (hemiplegie)
784.3 (afasie)
787.20 (dysfagie)

a.

Pr

vertebralis,

438.20 (late gevolgen van CVA – hemiplegie)
438.11 (late gevolgen van CVA – afasie)
438.82 (late gevolgen van CVA – dysfagie)
93.89

(revalidatie)

Het gebruik van categorie 438 “Late effects of cerebrovascular disease” (Late gevolgen van cerebrovasculaire aandoeningen) is tweeërlei:
 codereeks 438 kan als hoofddiagnose worden aangewend als de huidige opname gericht is op
de behandeling van een bepaald restletsel; is het huidig verblijf echter hoofdzakelijk gericht op
revalidatie, dan wordt V57.xx “Care involving use of rehabilitation procedures” (Zorg waarbij
revalidatie plaatsvindt) gecodeerd als hoofddiagnose met 438.xx als nevendiagnose
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codereeks 438 kan als nevendiagnose meegegeven worden wanneer de patiënt een recidief
van CVA doormaakt; op die manier is het onderscheid mogelijk tussen de letsels van het nieuw
CVA en de restletsels van het eerder doorgemaakt accident

Code V12.54 “Personal history of transient ischemic attack (TIA), and cerebral infarction without residual
deficits” (Persoonlijke anamnese van TIA en cerebraal infarct zonder restletsels) wordt enkel als nevendiagnose gebruikt om aan te duiden dat een patiënt ooit een CVA of een TIA heeft doorgemaakt, maar
er actueel géén enkel restletsel meer van vertoont.

4. Algemene en systemische aandoeningen
De ziektebeelden beschreven in dit deel komen heel frequent voor, vaak als comorbiditeit bij patiënten
met een niet-cardiovasculaire hoofddiagnose.

4.1. Hypertensie [401–405]
ICD-9-CM gaat hypertensie onderverdelen volgens type (primair of secundair) en volgens aard (benign
of malign). De categorieën 401 tot 404 klasseren de primaire hypertensie overeenkomstig de hiërarchie
van de aandoening: met louter vasculaire oorsprong (401), met weerslag op het hart (402), op de nieren
(403) of op beide (404). Codereeks 405 behandelt de secundaire hypertensie.
Primaire hypertensie wordt wel eens essentiële hypertensie, hypertensief vaatlijden of systolische
hypertensie genoemd.

4.1.1. Benigne en maligne hypertensie
Maligne hypertensie is een versnelde, ernstige aandoening, met progressieve schade aan de
bloedvaten en een slechte prognose. Het wordt gekenmerkt door snel stijgende bloeddrukken, meestal
meer dan 120 mmHg diastolisch, een oogfundusonderzoek stadium 3 of 4, alsook de aanwezigheid van
een nieraandoening (bijvoorbeeld proteïnurie). Zonder efficiënte behandeling kan maligne hypertensie
leiden tot congestief hartfalen, hypertensieve encefalopathie, intracerebrale bloedingen, uremie en zelfs
de dood.
ICD-9-CM omvat in de term maligne hypertensie ook de termen ‘versneld’ en ‘necrotiserend’.
Benigne hypertensie daarentegen is een relatief milde ziekte van chronische aard. In tegenstelling tot de
term ‘maligne hypertensie’ die altijd als dusdanig vermeld staat in het medisch dossier, zal de term
‘benigne hypertensie’ weinig of nooit genoteerd zijn, mogelijk omdat ‘benign’ een andere lading dekt
voor de clinicus dan voor de codeerder.
Benigne hypertensie zal zelden als hoofddiagnose worden gebruikt.
Zonder verdere vermelding in het patiëntendossier nemen wij aan dat essentiële hypertensie benign van
aard is. Deze regel geldt voor categorieën 401 tot en met 404.
Secundaire hypertensie is het gevolg van een andere aandoening; wanneer die onderliggende
aandoening verdwijnt of onder controle is, zal de resulterende hypertensie mede stabiliseren of
verdwijnen.
Conform de algemene codeerprincipes van ICD-9-CM, wordt de onderliggende oorzaak eerst
gecodeerd, met bijkomend de code 405.xx “Secondary hypertension” (Secundaire hypertensie).
Hypertensie wordt dikwijls aangeduid met termen als ‘ongecontroleerd’, ‘gecontroleerd’, of
‘voorgeschiedenis van’. Ongecontroleerde hypertensie wordt standaard volgens type en aard
gecodeerd; er bestaat geen specifieke codering hiervoor.
Gecontroleerde hypertensie wijst op een vorm van hoge bloeddruk die door therapie goed onder
controle is. Een gepaste code uit categorieën 401 tot 405 wordt in dit geval toegepast.

4.1.2. Hypertensie en hartziekten [402]
Bepaalde hartaandoeningen worden toegewezen aan categorie 402 “Hypertensive heart disease”
(Hypertensieve hartziekte) wanneer een causaal verband met hypertensie is aangetoond (“ten gevolge
van hypertensie”) of geassimileerd (“hypertensieve …”). Deze pathologieën omvatten o.m.
cardiomegalie, cardiovasculaire ziekten, myocarditis en degeneratie van het myocard. Deze
combinatiecode geldt niet bij secundaire hypertensie.
Een vijfde cijfer geeft mee of hartfalen al dan niet aanwezig is. Een additionele code (428.0/1 ±
428.2-4x) is noodzakelijk om het type hartfalen exact aan te duiden (cf. § 1.3).
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Laat ons benadrukken dat cardiomegalie deel uitmaakt van de hypertensieve hartpathologie en dus niet
afzonderlijk mag worden gecodeerd! Overeenkomstig de algemene codeerrichtlijnen mag cardiomegalie
nooit louter op basis van een technisch onderzoek in de registratie worden meegegeven.
Voorbeeld 7 35:
Bij een patiënt luidt de conclusie van de ontslagbrief: “hypertensief linkerhartfalen ten gevolge van
secundaire hypertensie op basis van chronische glomerulonefritis”.
Correcte codering geeft:
1. 428.1 “Left heart failure” (Linkerhartfalen)
2. 405.19 “Secondary hypertension, benign, other” (Benigne secundaire hypertensie t.g.v.
andere oorzaken)
3. 582.9 “Chronic glomerulonephritis with unspecified pathological lesion in kidney”
(Chronische glomerulonefritis met niet-gespecificeerde pathologische afwijkingen in
de nier)
Het verband tussen de secundaire hypertensie en het hartfalen kan dus niet worden weergegeven in de
codering.
Het causaal verband tussen hypertensie en de hartaandoening mag niet worden verondersteld.
Vandaar dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de exacte bewoording in het medisch
dossier.
Wanneer beide diagnosen naast elkaar voorkomen, zonder duidelijke relatie, moeten aparte codes
worden gebruikt. Een causaal verband mag evenwel verondersteld worden wanneer de hartaandoening
geassocieerd is met een andere gedocumenteerde hypertensieve hartziekte.
Voorbeeld 7 36:
a) Globaal congestief hartfalen door (benigne) hypertensie:
 402.11 “Hypertensive heart disease, benign, with heart failure” (Benigne hartziekte ten gevolge
van hypertensie, met hartfalen)
 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Congestief hartfalen, niet-gespecificeerd)
b) Globaal congestief hartfalen met (benigne) hypertensie:
 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Congestief hartfalen, niet-gespecificeerd)
 401.1 “Essential hypertension, benign” (Benigne essentiële hypertensie)
c) Globaal congestief hartfalen met hypertensieve myocarditis:
 402.11 “Hypertensive heart disease, benign, with heart failure” (Benigne hartziekte ten gevolge
van hypertensie, met hartfalen)
 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Congestief hartfalen, niet-gespecificeerd)
Tenslotte is het hier steeds aangewezen om aandacht te besteden aan de eventuele aanwezigheid van
coronaire arteriosclerose of chronische coronaire insufficiëntie, die uiteraard aanvullende codering
vergen.

4.1.3. Hypertensie en chronische nierziekten [403]
Wanneer er melding wordt gemaakt van zowel hypertensie als van nierlijden, gaat ICD-9-CM ervan uit
dat er een causaal verband bestaat. Het causaal verband moet derhalve niet expliciet vermeld zijn.
Als de behandelende arts een causaal verband tussen de hoge bloeddruk en de nierziekte absoluut
ontkent, vervalt deze assumptie.
Categorie 403 “Hypertensive chronic kidney disease” (Hypertensieve chronische nierziekte) maakt het
mogelijk om chronische nieraandoeningen te wijten aan arteriële hypertensie te coderen. Een
bijkomende code uit categorie 585 “Chronic kidney disease (CKD)” (Chronische nierziekte) is voortaan
altijd noodzakelijk om de graad van de chronische nierziekte nader te specificeren.
Het vijfde cijfer bij codereeks 403 geeft de graad van het chronisch nierlijden weer:
 vijfde cijfer 0: stadium I tot IV of niet-gespecificeerd (+ 585.1-4 of 585.9)
 vijfde cijfer 1: stadium V of terminaal nierfalen
(+ 585.5-6)
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Voorbeeld 7 37:
De ontslagbrief vermeldt chronisch nierfalen stadium II met benigne secundaire hypertensie t.g.v.
polykystische nieren. Correcte codering geeft:
1. 585.2 “Chronic kidney disease, stage II (mild)” (Chronische nierziekte, stadium II (mild))
2. 753.12 “Polycystic kidney, unspecified type” (Polycystische nier, ongespecificeerd type)
3. 405.19 “Secondary hypertension, benign, other” (Benigne secundaire hypertensie t.g.v.
andere oorzaken)
Merk op dat de omschrijving van codereeks 403 duidelijk benadrukt dat chronisch nierlijden beoogd
wordt. Acuut nierfalen is namelijk een totaal ander ziektebeeld, dat niet veroorzaakt wordt door arteriële
hypertensie.
Andere nieraandoeningen die niet geïncludeerd zijn in categorie 403 kunnen al dan niet te wijten zijn
aan hypertensie; als de internist een causaal verband aangeeft, wordt er enkel een code voor
hypertensief nierlijden toegekend.
Analoog met 402.xx geldt combinatiecode 403.xx niet wanneer het over secundaire hypertensie gaat.
Arteriële hypertensie van renale oorsprong, d.i. gepreciseerd als secundair aan een renale
problematiek, krijgt een code uit categorie 405 “Secondary hypertension” (Secundaire hypertensie) mee.

4.1.4. Hypertensieve hart- en nierziekten [404]
Indien een hartaandoening die normaal gezien gecodeerd wordt met 402.xx “Hypertensive heart
disease” (Hypertensieve hartziekte) tegelijk optreedt met een nieraandoening die onder 403.xx
“Hypertensive chronic kidney disease” (Hypertensieve chronische nierziekte) zou vallen, dan wordt een
combinatiecode uit categorie 404 “Hypertensive heart and chronic kidney disease” (Hypertensieve harten chronische nierziekte) aangewend.
Het vijfde cijfer (tabel 7 8) laat toe mee te geven of hartfalen al dan niet aanwezig is, alsook het stadium
van de chronische nierziekte te specificeren. Een code uit codereeks 585 “Chronic kidney disease
(CKD)” (Chronische nierziekte) moet voortaan altijd bijgevoegd worden. Het type hartfalen (428.0/1 ±
428.2–4x) moet eveneens toegevoegd worden bij 404.x1 en 404.x3.
Tabel 7 8: Vijfde cijfer bij categorie 404
Hypertensief hartfalen

Chronische nierziekte

404.x0

–

585.1–4 of 585.9

404.x1

428.0/1 ± 428.2–4x

585.1–4 of 585.9

404.x2

–

585.5–6

404.x3

428.0/1 ± 428.2–4x

585.5–6

Wordt er melding gemaakt van zowel hypertensie als van diabetes mellitus als oorzaak van chronisch
nierlijden, dan moeten de codes 403.xx of 404.xx geassocieerd worden met 250.4x “Diabetes with renal
manifestations” (Diabetes met nierafwijkingen). De hoofddiagnose wordt bepaald conform de
codeerrichtlijnen beschreven in hoofdstuk 3 « Endocriene, nutritionele, metabole en immunologische
aandoeningen ».

4.1.5. Hypertensie en andere aandoeningen
Voor hypertensieve encefalopathie bestaat code 437.2 “Hypertensive encephalopathy” (Hypertensieve
encefalopathie).
Hoewel hypertensie vaak gepaard gaat met andere aandoeningen, en hun ontstaan of verloop kan
versnellen, voorziet ICD-9-CM geen andere combinatiecodes. De verschillende aandoeningen worden
dan ook naast elkaar gecodeerd.

4.1.6. Hypertensie als complicatie van zwangerschap, bevalling en puerperium
Hypertensie in het kader van zwangerschap, bevalling en puerperium wordt per definitie beschouwd als
een complicatie, tenzij de verantwoordelijke geneesheer duidelijk het tegenovergestelde stelt. Dit wordt
gecodeerd met categorie 642 “Hypertension complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium”
(Hypertensie als complicatie van zwangerschap, bevalling en puerperium). Hieronder vallen zowel
voorafbestaande hypertensie als voorbijgaande of opkomende hypertensie tijdens de zwangerschap.
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4.1.7. Verhoogde bloeddruk versus hypertensie
Bloeddrukmetingen variëren van tijd tot tijd en de bloeddruk neemt geleidelijk toe met de leeftijd.
Omwille van deze variantie kan de diagnose van hypertensie pas gesteld worden op basis van een
reeks metingen. De diagnose van ‘verhoogde bloeddruk’ kan gecodeerd worden met 796.2 “Elevated
blood pressure reading without diagnosis of hypertension” (Verhoogde bloeddrukmeting zonder de
diagnose hypertensie) maar mag nooit gebaseerd zijn op een toevallige verhoogde bloeddrukmeting
teruggevonden in het medisch dossier; het moet als dusdanig gedocumenteerd zijn door de clinicus.
Voorbeeld 7 38:
Na medisch onderzoek bij het CLB wordt een jongen naar het ziekenhuis verwezen voor een
cardiovasculair bilan. Uitgebreid onderzoek (fietsproef en echocardio) toont geen pathologische
bevindingen. De cardioloog noteert evenwel “white coat hypertension” in zijn dossier. Wij weerhouden:
1. V71.7 “Observation for suspected cardiovascular disease” (Observatie in verband met
vermoeden van hart- en vaatziekte)
2. 796.2 “Elevated blood pressure reading without diagnosis of hypertension” (Verhoogde
bloeddrukmeting zonder de diagnose hypertensie)
3. 88.72 “Diagnostic ultrasound of heart” (Diagnostische echografie van het hart)
4. 89.43 “Cardiovascular stress test using bicycle ergometer” (Cardiovasculaire belasting d.m.v.
fietsergometer)
Echte postoperatieve hypertensie wordt aanzien als een complicatie van heelkunde. Codeer dit met
997.91 “Complications affecting other specified body systems, NEC, hypertension” (Complicaties van
andere gespecificeerde orgaansystemen, niet elders geclassificeerd, hypertensie). Een extra code is
nodig om het type hypertensie te identificeren.
Anderzijds kan een verhoogde bloeddruk postoperatief enkel het gevolg zijn van agitatie of inadequate
pijnstilling van de patiënt; in dit geval wordt enkel 796.2 “Elevated blood pressure reading without
diagnosis of hypertension” (Verhoogde bloeddrukmeting zonder de diagnose hypertensie) opgetekend.
Gaat het om een vooraf bestaande hypertensie, dan wordt de gepaste code uit categorieën 401 tot 405
aangewend. In geen van beide gevallen mag een complicatiecode gebruikt worden.
Bij twijfel omtrent transiënte hypertensie (behalve tijdens de zwangerschap: code 642.3x “Transient
hypertension of pregnancy” (Transiënte hypertensie tijdens de zwangerschap)) of omtrent een vage
postoperatieve hypertensie, dient men zoals gewoonlijk de verantwoordelijke arts te consulteren.

4.2. Statuscodes (V-codes)
ICD-9-CM voorziet verscheidene statuscodes om weer te geven dat de patiënt een gezondheidsstatus
heeft gerelateerd aan het hart- en bloedvatenstelsel. Deze V-codes worden enkel als nevendiagnose
meegegeven. Bijvoorbeeld:
 voorgeschiedenis van chirurgie t.h.v. de grote bloedvaten (*):
V15.1 “History of surgery to heart and great vessels” (Persoonlijke anamnese van
chirurgie aan hart en grote vaten)
 status na bioprothese (**):
V42.2 “Organ or tissue replaced by transplant, heart valve” (Een orgaan of weefsel dat
door transplantatie vervangen is, hartklep). Het betreft hier een biologische klep.
 status na kunstklep (**):
V43.3 “Organ or tissue replaced by other means, heart valve” (Een orgaan of weefsel dat
op een andere wijze dan transplantatie vervangen is, hartklep). Het betreft hier een
mechanische klep.
 status na PTCA (met of zonder stenting) (**):
V45.82 “Percutaneous
transluminal
coronary
angioplasty
status”
(Percutane
transluminale coronaire angioplastie status)
 status na PTA (met of zonder stenting) (**):
V43.4 “Organ or tissue replaced by other means, blood vessel” (Een orgaan of weefsel
dat op een andere wijze dan transplantatie vervangen is, bloedvat)
 drager van pacemaker in situ:
V45.01 “Cardiac device in situ, cardiac pacemaker” (Cardiale pacemaker in situ)
 drager van AICD in situ:
V45.02 “Cardiac device in situ, automatic implantable cardiac defibrillator”
(cardiaal toestel in situ, Automatische implanteerbare cardiale defibrillator)
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Merk bij dit laatste op dat de aanwezigheid van een pacemaker of een inwendige defibrillator
(subcategorie V45.0 “Cardiac device in situ” (Cardiaal hulpmiddel in situ)) het coderen van de
onderliggende hartritme- of geleidingsstoornis overbodig maakt.
Dit in tegenstelling tot andere chronische aandoeningen (arteriële hypertensie, diabetes mellitus, …) die
bij elk verblijf gecodeerd moeten worden, ook al zijn die therapeutisch onder controle. Voor méér
informatie, zie § Erreur ! Source du renvoi introuvable.
(*) Met grote bloedvaten bedoelt ICD-9-CM de aorta thoracalis en abdominalis, de vena cava superior
en inferior en de pulmonale arteriën en venen (cf. definities in inleidend paragraaf - anatomie en
fysiologie).
(**) Codes V42.2, V43.3, V45.82 en V43.4 zijn dermate nauwkeurig dat het toevoegen van V15.1 als
redundant wordt beschouwd.
Een statuscode ingevoerd in 2009 is V45.88 “Status post administration of tPA (rtPA) in a different
facility within the last 24 hours prior to admission to the current facility” (Status na toediening van tPA
(rtPA) in een andere instelling tijdens de 24 uur voorafgaand aan de opname in de huidige instelling).
Deze code wordt als nevendiagnose meegegeven in het ziekenhuis dat een patiënt ontvangt binnen de
24 uur na het starten van de trombolyse in een andere instelling. Dit kan voorkomen bij acuut
myocardinfarct (AMI) of acuut ischemisch CVA, waar trombolyse zo snel mogelijk gestart moet worden
teneinde de weefselschade te beperken, bijvoorbeeld d.m.v. ‘tissue plasminogen activator’ (tPA).
De hoofddiagnose is uiteraard de acute aandoening, bijvoorbeeld het AMI of het CVA (cf. “code first
condition requiring tPA administration”).
Een nieuwe statuscode vanaf 2011 in België is V13.65 “Personal history of (corrected) congenital
malformations of heart and circulatory system” (Persoonlijke voorgeschiedenis van (gecorrigeerde)
congenitale misvormingen van het hart en het circulatoir systeem). Deze code wordt meegegeven bij
een patiënt met voorgeschiedenis van congenitale misvorming van het hart- en vaatstelsel, die
bijvoorbeeld operatief gecorrigeerd werd.
Indien de patiënt effectief een ingreep ter hoogte van hart en/of grote bloedvaten heeft ondergaan in de
voorgeschiedenis, moet V13.65 gecombineerd worden met V15.1 “History of surgery to heart and great
vessels” (Persoonlijke voorgeschiedenis van chirurgie aan hart en grote vaten).
Familiale antecedenten kunnen tenslotte van belang zijn in het kader van bestaande hart- en
vaatziekten. De waaier aan relevante V-codes bestaat uit:
 V17.3 “Family history of ischemic heart disease” (Familiale anamnese van ischemische
hartziekte)
 V17.41 “Family history of sudden cardiac death (SCD)” (Familiale anamnese van plotse
hartdood)
 V17.49 “Family history of other cardiovascular diseases” (Familiale anamnese van andere
cardiovasculaire ziekten)

5. Specifieke procedures
Hieronder bespreken we invasieve en niet-invasieve procedures op het cardiovasculair systeem.
Zowel complexe diagnostische testen bedoeld om de bloedcirculatie van de patiënt te evalueren, als
heel verscheidene behandelingstechnieken komen aan bod.

5.1. Diagnostische testen
5.1.1. Diagnostische hartkatheterisatie
Hartkatheterisatie is een invasieve diagnostische procedure, uitgevoerd in een katheterisatielab (of
‘cath-lab’), en bedoeld om de ernst van de cardiale ischemie te evalueren. Ze houdt volgende
diagnostiek in: het meten van intracardiale en intravasculaire drukken, het registreren van drukcurves,
het bepalen van de bloedgassen en het meten van het hartdebiet. Deze gebeurt doorgaans onder
lokale anesthesie.
De codes 37.21 tot 37.23 “Cardiac catheterization” (Hartkatheterisatie) worden voor deze procedure
gebruikt en impliceren dat de vooraf beschreven acties allemaal gedocumenteerd zijn in het medisch
dossier. Bij een aantal andere testen immers worden er ook katheters in het hart gebracht, maar deze
worden niet als hartkatheterisatie beschouwd. Hartkatheterisatie is niet louter een benaderingstechniek!

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

191

De linkerhartkatheterisatie (procedurecode 37.22) benadert de linkerhartstructuren:
 linkerventrikel en –atrium
 mitralisklep
 aortaklep
Deze techniek bestaat in het inbrengen van een katheter ter hoogte van de lies in de arteria femoralis
en deze op te schuiven via de arteria iliaca en de aorta tot in het hart. Een alternatieve benadering is via
de arteria radialis (in de arm) en de arteria subclavia naar de aortaboog en zo naar het hart.
De linkerhartkatheterisatie maakt ook de benadering van de kransslagaders mogelijk, vermits deze
vroeg uit de aorta ontspringen. Zowel de linkercoronair, de rechtercoronair als de ramus
interventricularis en hun vertakkingen kunnen langs deze toegangsweg gevisualiseerd worden. Dit
vormt de basis voor de coronarografie d.m.v. contraststof en scopie (cf. § 5.1.2).
De rechterhartkatheterisatie (procedurecode 37.21) benadert de structuren van het rechterhart:
 rechterventrikel en –atrium
 tricuspidalisklep
 pulmonalisklep
Bij deze techniek wordt een katheter ter hoogte van de lies ingebracht in de vena femoralis. Vervolgens
kan men via de vena iliaca en de vena cava inferior het hart bereiken.
Het tegelijk uitvoeren van een linker- en een rechterhartkatheterisatie wordt geregistreerd met 37.23.
Een overzicht van deze interventies is terug te vinden in tabel 7 9.
Een nieuwe techniek bestaat erin om intracoronaire drukmetingen uit te voeren proximaal en distaal van
een stenose om de fysiologische weerslag van die stenose op het coronair debiet te evalueren. Dit
wordt soms ’fractionele flow reserve (kransslagaders)‘ genoemd. Deze techniek wordt met 00.59
“Intravascular pressure measurement of coronary arteries” (Intravasculaire drukmeting in de
kransslagaders) meegegeven.
Sutuur van het perifeer bloedvat (meestal femoraal) wordt met procedurecode 39.31 “Suture of artery”
(Hechten van een arterie) gecodeerd wanneer deze expliciet beschreven is in het interventieverslag.
Een vaathechting is immers geen routinehandeling bij katheterisatie.

5.1.2. Angiocardiografie en angiografie
De angiocardiografie (of coronarografie) bestaat in het inspuiten van contraststof om op die manier de
vaatstructuren van het hart onder scopie te visualiseren. Ze wordt doorgaans in combinatie met een
hartkatheterisatie uitgevoerd: 37.21–37.23 “Cardiac catheterization” (Hartkatheterisatie) bijcoderen (cf.
“code also synchronous …”).
Verschillende codes uit subcategorie 88.5 “Angiocardiography using contrast material”
(Angiocardiografie met gebruik van contrastmateriaal) kunnen genoteerd worden afhankelijk van de
lokalisatie ter visualisatie die beoogd wordt, bijvoorbeeld hart en/of coronairen. Uitlokkingstesten worden
frequent tegelijk met het coronair angiogram verricht om een spasme van de kransslagaders te diagnosticeren. Deze testen zijn vervat in de code van coronair angiogram.
Tabel 7 9: Angiocardiografie en hartkatheterisatie
Linkerhart

Coronarografie

Rechterhart

Beoogde hartstructuren

linkerventrikel
linkeratrium
mitralisklep
aortaklep

linkercoronair (LAD)
rechtercoronair (RCA)
R. interventricularis

rechterventrikel
rechteratrium
tricuspidalisklep
pulmonalisklep

Hartkatheterisatie

37.22 (links)
37.23 (links + rechts)

37.22 (links)
37.23 (links + rechts)

37.21 (rechts)
37.23 (rechts + links)

Angiocardiografie

88.53 (links)
88.54 (links + rechts)

88.55 (één katheter)
88.56 (twee katheters)

88.52 (rechts)
88.54 (rechts + links)

Arteriografie van de niet-coronaire bloedvaten wordt gecodeerd met 88.4x “Arteriography using contrast
material” (Arteriografie met gebruik van contrastmateriaal) met een vierde cijfer die de betrokken arterie
preciseert.
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Dezelfde codes worden gebruikt voor digitale substractie angiografie: dit is dezelfde diagnostische
procedure als een standaard angiografie, met uitzondering van de opslag- en verwerkingsmethode van
de beelden.

5.1.3. Studie van de His-bundel
De bundel van His maakt deel uit van het geleidingssysteem van het hart. Dit onderzoek omvat het
bestuderen en het meten van de elektrische activiteit van het hart, door het intraveneus inbrengen van
een katheter voorzien van een elektrode. Meestal wordt de katheter via de femorale vene opgeschoven
tot in het rechterventrikel waar deze in de nabijheid van de tricuspiedklep gepositioneerd wordt. De
karakteristieke voorkamer- (His-bundel) en kamerdepolarisaties worden geregistreerd en de
verschillende tijdsintervallen worden bepaald.
Code 37.29 “Other diagnostic procedures on heart and pericardium” (Andere diagnostische ingrepen op
hart en pericard) geeft deze procedure weer. Deze studie wordt dikwijls samen met een diagnostische
katheterisatie uitgevoerd. In dit laatste geval moeten beide onderzoeken meegegeven worden.

5.1.4. Elektrofysiologische stimulatie en elektrofysiologische studie
Elektrofysiologische onderzoeken en stimulaties (EPS) vormen een deel van de diagnostiek en therapie
van patiënten met ventrikeltachycardie of -fibrillatie, beide zware aritmieën die frequent aanleiding
geven tot een plotse dood. Deze onderzoeken worden geregeld uitgevoerd in het kader van diagnostiek
rond syncope, hartkloppingen of supraventriculaire tachycardie. De toegangsweg kan zowel chirurgisch
als percutaan zijn. Speciale elektrofysiologische katheters worden onder scopie gepositioneerd in het
hart.
Code 37.26 “Catheter based invasive electrophysiologic testing” (Invasieve elektrofysiologische harttest
via katheterisatie) wordt voor deze testen aangewend. Wordt er tegelijk een ablatie van hartweefsel
uitgevoerd, codeert men bijkomend 37.33 “Excision or destruction of other lesion or tissue of heart, open
approach” (Excisie of destructie van andere lesie of weefsel van het hart, open toegangsweg) voor de
chirurgische toegangsweg, of 37.34 “Excision or destruction of other lesion or tissue of heart, other
approach” (Excisie of destructie van andere lesie of weefsel van het hart, andere toegangsweg) voor de
percutane benadering.
Deze procedures mogen niet verward worden met de niet-invasieve elektrische stimulatie, die via
telemetrie gebruik maakt van een reeds ingeplant cardiaal toestel, bijv. een AICD. Hiervoor is
procedurecode 37.20 “Noninvasive programmed electrical stimulation (NIPS)” (Niet-invasieve
geprogrammeerde elektrische stimulatie (NIPS)).

5.1.5. Intracardiale hemodynamische monitoring
Deze relatief recente techniek wordt voornamelijk toegepast bij patiënten met ernstig hartfalen. Ze
maakt het mogelijk om op continue basis de hemodynamische toestand te evalueren door middel van
een intracardiale probe die verbonden is met een registratieapparaat, geplaatst in een onderhuidse
pocket. De registratie kan via telemetrie worden uitgelezen.
Voor het plaatsen van een dergelijk systeem zijn steeds twee codes nodig:
 00.56 “Insertion or replacement of implantable pressure sensor (lead) for intracardiac
hemodynamic monitoring” (Plaatsen of vervangen van een implanteerbaar druksensor
(probe) voor intracardiale hemodynamische monitoring)
 00.57 “Implantation or replacement of subcutaneous device for intracardiac hemodynamic
monitoring” (Plaatsen of vervangen van het subcutaan apparaat voor intracardiale
hemodynamische monitoring)
Voor het creëren van de onderhuidse pocket bestaat geen afzonderlijke code.
Bij vervanging van de apparatuur wordt procedurecode 00.56, 00.57 of beide gebruikt, naargelang
hetgeen er exact vervangen wordt.
AANDACHT: dit systeem verschilt van de ambulante hartmonitoring (of Holter-monitor), weergegeven met
code 89.50 “Ambulatory cardiac monitoring” (Ambulante hartmonitoring) voor de uitwendige, draagbare
uitvoering, en met code 37.79 “Revision or relocation of cardiac device pocket” (Revisie of verplaatsing
van pocket voor cardiaal toestel) voor de implanteerbare uitvoering.
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5.1.6. Intravasculaire drukmetingen in grote en perifere arteriën
Verschillende codes laten toe om het uitvoeren van intravasculaire drukmetingen ter hoogte van nietcardiale vaten weer te geven:
 in de intrathoracale arteriën:
00.67 “Intravascular pressure measurement of intrathoracic arteries”
(Intravasculaire drukmeting in intrathoracale arteriën)
 in arteriën van de ledematen:
00.68 “Intravascular pressure measurement of peripheral arteries”
(Intravasculaire drukmeting in perifere arteriën)
 in andere arteriën (intra-abdominaal, mesenterisch, renaal, iliacaal):
00.69 “Intravascular pressure measurement, other specified and unspecified vessels”
(Intravasculaire drukmeting in andere en niet-gespecificeerde vaten)
De intravasculaire drukmeting in de coronairarteriën werd besproken in § 5.1.1.

5.2. Behandelingstechnieken voor hartklepaandoeningen
5.2.1. Herstel van de hartklep
Percutane ballonvalvuloplastie houdt in dat een vernauwde klep, meestal de pulmonalisklep, door
middel van het opblazen van een ballon opengerokken wordt. Dit gebeurt via het aanprikken van de
vena femoralis en het opschuiven van een ballonkatheter tot op de plaats van de aangetaste klep.
Deze techniek vereist uiteraard geen extracorporale circulatie tijdens de ingreep. Ze wordt soms ook
gebruikt voor de aorta- of de mitralisklep, in dit geval via arteriële toegangsweg.
De correcte code is 35.96 “Percutaneous valvuloplasty” (Percutane valvuloplastie) en omvat de nietdiagnostische katheterisatie die deel uitmaakt van de procedure.
Voor herstel van de hartklep zonder vervanging, via open toegangsweg, selecteren we de gepaste code
uit subcategorie 35.1 “Open heart valvuloplasty without replacement” (Openhartvalvuloplastie zonder
vervanging van de klep).
Een herstel van de annulus alleen wordt met 35.33 “Annuloplasty” (Annuloplastie) gecodeerd. Van
zodra er echter aan de klepbladen zelf wordt gewerkt, gaat het over een valvuloplastie en geldt enkel
procedurecode 35.1x. Deze laatste omvat immers elke ingreep op de annulus.
Voorbeeld 7 39:
Bij een dame van 65 jaar met een reeds jaren bestaande mitralisklepinsufficiëntie, wordt een
herstellende interventie uitgevoerd ter hoogte van de mitralisklep d.m.v. een Carpentier-Edwards-ring
nummer 32, met resectie van geruptureerde chordae tendineae aan het posterieure klepblad en
reconstructie van de annulusbasis.
Één procedurecode volstaat:
1. 424.0 “Mitral valve disorders” (Mitralisklepaandoeningen)
2. 35.12 “Open heart valvuloplasty of mitral valve without replacement” (Openhartvalvuloplastie
van de mitralisklep, zonder vervanging van de klep)
Aangezien er volgens het operatieverslag aan het posterieure klepblad werd gewerkt, is het gebruik van
35.33 “Annuloplasty” (Annuloplastie) hier duidelijk overbodig.

5.2.2. Vervanging van de hartklep
Naast deze herstellende operaties, kan een hartklep volledig vervangen worden. Dit kan door middel
van een mechanische klep (‘prosthetic implant’). Dit is een vrij duurzame oplossing maar vereist de
levenslange inname van anticoagulantia. Een alternatief is de bioprothese van dierlijke of menselijke
oorsprong (‘tissue graft’), die beter verdragen wordt maar een beperkte levensduur heeft van 5 à 20
jaar.
Volledige vervanging van een hartklep krijgt procedurecode 35.2x “Replacement of heart valve”
(Vervanging van een hartklep) mee, naargelang de behandelde klep en de gebruikte inplant.
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Een recent ontwikkelde techniek maakt het mogelijk om een hartklep langs percutane toegangsweg te
vervangen. Voor vervanging van de mitralisklep op deze manier (MitraClip ®, Evalve ®) is 35.97
“Percutaneous mitral valve repair with implant” (Percutaan herstel van de mitraalklep met implantaat)
van toepassing. Voor de andere kleppen voorziet ICD-9-CM geen specifieke code en wordt 35.2x
“Replacement of heart valve” (Vervanging van een hartklep) aangewend.
De toegangsweg wordt nooit afzonderlijk meegegeven.
Een ziekenhuisopname gericht op klepvervanging omwille van ‘normale’ slijtage van een eerder
geplaatste klepprothese (‘end-of-life’), heeft als hoofddiagnose V53.39 “Fitting and adjustment of other
device, other cardiac device” (Regelen en bijstellen van ander cardiaal hulpmiddel), géén
complicatiecode.
Bij openhartchirurgie zal doorgaans extracorporale circulatie aangelegd worden, hetgeen bijkomende
code 39.61 “Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery” (Extracorporele circulatie bij
openhartchirurgie) wettigt.
Voor percutane technieken waarbij een transoesofagale echografie is uitgevoerd, wordt deze gecodeerd
met 88.72 “Diagnostic ultrasound of heart” (Diagnostische echocardiografie)

5.3. Behandelingstechnieken voor ischemische hartaandoeningen
5.3.1. Percutane Transluminale Coronaire Angioplastie (PTCA)
PTCA is een techniek die erin bestaat om een ballonkatheter op te schuiven tot in de vernauwde
kransslagader(s) en de ballon ter hoogte van de atheroomplaque(s) op te blazen om de arterie te
dilateren. Dit gebeurt op een niet-invasieve manier door het aanprikken van de arteria femoralis.
De term ‘PCI’ (percutane coronaire interventie) is een synoniem voor PTCA.
5.3.1.1. PTCA ZONDER STENTING
Aan elke PTCA wordt procedurecode 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or
coronary atherectomy” (Percutane transluminale coronaire angioplastie [PTCA] of coronaire
atherectomie) toegekend. Zo een atherectomie in het protocol vermeld wordt, hoeft deze niet apart te
worden meegegeven.
Procedurecodes 36.01, 36.02 en 36.05 zijn voor patiënten ontslagen vanaf 1 januari 2009 niet meer van
toepassing in België.
Het aantal behandelde vaten (één of meerdere) wordt bepaald naargelang deze met de ballonkatheter
zijn gedilateerd, al dan niet met gunstig resultaat. Een kransslagader die enkel gebruikt wordt als
toegangsweg naar een ander vat of zijtak telt immers niet mee.
Dit aantal vindt zijn weerslag in de codes:
 00.40 “Procedure on single vessel” (Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat)
 00.41 “Procedure on two vessels” (Procedure uitgevoerd op twee bloedvaten)
 00.42 “Procedure on three vessels” (Procedure uitgevoerd op drie bloedvaten)
 00.43 “Procedure on four or more vessels” (Procedure uitgevoerd op vier of méér
bloedvaten)
Bij gebrek aan voldoende informatie in het medisch dossier, wordt default geopteerd voor code 00.40
“Procedure on single vessel” (Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat). Het is echter aanbevolen
om de behandelende cardioloog te contacteren.
De behandeling van twee (of meer) kransslagaders op verschillende tijdstippen wordt – zoals
beschreven in de algemene codeerrichtlijnen – afzonderlijk gecodeerd op datum van de ingreep.
Het eventueel systemisch toedienen van trombolytica wordt bijkomend meegegeven met 99.10
“Injection or infusion of thrombolytic agent” (Injectie of infusie van trombolytisch agens). Gebeurt dit via
de intracoronaire katheter tijdens de PTCA, dan weerspiegelt code 36.04 “Intracoronary artery
thrombolytic infusion” (Infusie van trombolyticum rechtstreeks in coronairarterie) deze procedure.
AANDACHT: infusie van anti-aggregantia type antagonisten van de glycoproteïne IIb/IIIa-receptoren
gebeurt altijd systemisch (Reopro ®, Integrilin ®, Aggrastat ®). Code 99.20 “Injection or infusion of
platelet inhibitor” (Injectie of infusie van plaatjesinhibitor) geeft dit weer.
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Het toepassen van oververzadigde (vloeibare) zuurstofinfusie (SSO2), met als doel lokale
weefselischemie te behandelen, kan voortaan met 00.49 “SuperSaturated oxygen therapy”
(Oververzadigde zuurstoftherapie) geregistreerd worden.
Voorbeeld 7 40:
Op de eerste dag na opname (D1) wordt een PTCA uitgevoerd van de linker anterior descendens, met
gebruik van systemische trombolytica. Twee dagen later (D3) verricht men een nieuwe PTCA van de
rechtercoronair, ditmaal zonder gebruik te maken van trombolyse.
Volgende procedures worden gecodeerd:
 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Percutane transluminale coronaire angioplastie [PTCA] of coronaire atherectomie)
op D1
 00.40 “Procedure on single vessel” (Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat) op D1
 99.10 “Injection or infusion of thrombolytic agent” (Injectie of infusie van trombolytisch agens)
op D1
 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Percutane transluminale coronaire angioplastie [PTCA] of coronaire atherectomie)
op D3
 00.40 “Procedure on single vessel” (Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat) op D3
5.3.1.2. PTCA MET STENTING
Omdat er na PTCA heel frequent reocclusie van het bloedvat optreedt, plaatst men vaak een stent
tijdens de ingreep. Een stent is een metalen veertje dat de kransslagader openhoudt. Deze mag niet
verward worden met een vaatent gebruikt bij CABG (cf. § 5.3.2).
Wanneer van toepassing, wordt code 36.06 “Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)”
(Insertie van niet-medicatieafgevende coronaire stent) of 36.07 “Insertion of drug-eluting coromary
artery stent(s)” (Insertie van medicatieafgevende coronaire stent) toegevoegd. Voornoemde codes
komen enkel voor in combinatie met PTCA (00.66)!
Het aantal stents dat geplaatst wordt, geeft men met volgende codes weer:
 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertie van één vasculaire stent)
 00.46 “Insertion of two vascular stents” (Insertie van twee vasculaire stents)
 00.47 “Insertion of three vascular stents” (Insertie van drie vasculaire stents)
 00.48 “Insertion of four or more vascular stents” (Insertie van vier of méér vasculaire stents)
Bij gebrek aan precisering in het operatieverslag, gebruiken we standaard 36.06 “Insertion of non-drugeluting coronary artery stent(s)” (Insertie van niet-medicatieafgevende coronaire stent) en 00.45
“Insertion of one vascular stent” (Insertie van één vasculaire stent). Het is in dit geval echter aan te
raden om met de specialist contact op te nemen.
Voor een overzicht van de procedurecodes verwijzen we naar tabel 7 13.
5.3.1.3. REOCCLUSIE NA PTCA EN ANDERE COMPLICATIES
Reocclusie van de kransslagader kan hoe dan ook altijd nog optreden na PTCA, al dan niet met
plaatsing van een stent. Tenzij de behandelende arts duidelijk vermeldt dat het om een complicatie
gaat, moet de reocclusie aanzien worden als een ‘normale’ evolutie van het arteriosclerotisch proces,
ongeacht het tijdsinterval tussen ingreep en reocclusie. Dezelfde regel geldt voor een intrastentrestenose.
Diagnosecode 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose
van oorspronkelijke coronaire arterie) weerspiegelt de normale evolutie; complicatiecode 996.72 “Other
complications of other cardiac internal (biological) (synthetic) prosthetic device, implant, and graft”
(Andere complicaties van andere cardiale interne (biologische) (synthetische) prothese, implantaat of
greffe) is de hoofddiagnose wanneer de arts van complicatie spreekt.
Er bestaan geen specifieke procedurecodes voor de revisie van een PTCA.
Voorbeeld 7 41:
In het licht van deze paragraaf hernemen we even voorbeeld 7 8.
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Een man met voorgeschiedenis van AMI waarvoor PTCA wordt opgenomen met klachten van
onstabiele angor. Uitgebreide linkerhartkatheterisatie met coronarografie toont een discrete reocclusie
van het eerder behandeld bloedvat, alsook een nieuwe vernauwing t.h.v. een andere kransslagader.
Deze laatste wordt gedilateerd met het plaatsen van een klassieke stent.
Dit verblijf ziet er als volgt uit:
1. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
2. 411.1 “Intermediate coronary syndrome” ('Intermediate' coronair syndroom)
3. V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale
coronaire angioplastie status)
4. 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Percutane transluminale coronaire angioplastie [PTCA] of coronaire atherectomie)
5. 00.40 “Procedure on single vessel” (Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat)
6. 36.06 “Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)” (Insertie van niet-medicatieafgevende coronaire stent)
7. 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertie van één vasculaire stent)
8. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Linkerhartkatheterisatie)
9. 88.55 “Coronary arteriography using a single catheter” (Coronaire arteriografie met één
enkele katheter)
Minieme scheurtjes van de intima kunnen tenslotte tijdens een angioplastie optreden en worden aanzien
als een onvermijdelijk deel van de ingreep. Zij worden derhalve niet als complicatie beschouwd, tenzij
anders gesteld door de behandelende specialist.
Problemen bij het plaatsen van een stent worden evenmin aanzien als een complicatie van de
procedure, ook al kunnen die de duur van de interventie behoorlijk verlengen.
5.3.1.4. ANTECEDENT VAN PTCA
Een eerder uitgevoerde PTCA, met of zonder stenting, wordt bij elk volgend verblijf meegegeven met
V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale coronaire
angioplastie status).

5.3.2. Coronary Artery Bypass Graft (CABG of coronaire bypass)
CABG is de standaard heelkundige ingreep om het myocard te revasculariseren. Het hart beschikt over
twee grote kransslagaders, rechts en links, die zich in verschillende takken opsplitsen. Afhankelijk van
de school dragen deze zijtakken verschillende namen en afkortingen, zoals linker anterior descendens
of LAD, rechter coronair arterie of RCA, posterior descendens of PD, ramus circumflexus of Cx,
diagonalen of Dx, …
Voor het correct coderen van de ingreep heeft deze terminologie echter weinig belang. Belangrijker is
het onderscheid te maken tussen het type en het aantal overbruggingen die uitgevoerd werden, en het
materiaal dat gebruikt werd voor de greffe.
5.3.2.1. AORTOCORONAIRE BYPASS
Een eerste type overbrugging is de aortocoronaire bypass, soms ook ‘free graft’ genoemd. Hier wordt
een stuk vene ingehecht op de aorta enerzijds en op de coronaire arterie anderzijds, distaal van de
occlusie, om zuurstofrijk bloed van de aorta naar de coronaire circulatie te brengen.
Meestal wordt de autologe vena saphena als ent gebruikt. Meer en meer maakt men gebruik van
autologe arteriële enten (bijv. afkomstig van de a. radialis, traditioneel of ‘Y-graft’), van niet-autoloog
biologisch materiaal of van synthetisch materiaal.
Het preleveren van de vaatent geeft nooit aanleiding tot een code.
Niet het aantal uitgevoerde overbruggingen, maar wél het aantal overbrugde kransslagadertakken is
van belang voor de codering. Volgende procedurecodes zijn van toepassing:
 één kransslagader:
36.11 “(Aorto)coronary bypass of one coronary artery”
((Aorto)coronaire bypass van één kransslagader)
 twee kransslagaders:
36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries”
((Aorto)coronaire bypass van twee kransslagaders)
 drie kransslagaders:
36.13 “(Aorto)coronary bypass of three coronary arteries”
((Aorto)coronaire bypass van drie kransslagaders)
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vier of meer kransslagaders: 36.14 “(Aorto)coronary bypass of four or more coronary arteries”
((Aorto)coronaire bypass van vier of meer kransslagaders)

AANDACHT: bij CABG mogen de codes 00.40 t.e.m. 00.43 “Procedure on N vessel(s)” (Procedure
uitgevoerd op N bloedvat(en)) niet gebruikt worden om het aantal kransslagadertakken aan te geven.
Voorbeeld 7 42:
Een 70-jarige vrouw wordt opgenomen met een acuut voorwandinfarct en ventriculaire fibrillatie.
Hartkatheterisatie brengt een ernstige 3-taksziekte aan het licht. Een vijfvoudige CABG wordt
uitgevoerd: anastomose van de linker a. mammaria interna naar de LAD, een aortocoronaire
overbrugging naar de diagonaal en een sequentiële Y-graft gebruik makende van de a. radialis naar de
ramus marginalis, naar de rechter posterior descendens en naar de ramus interventricularis.
Tijdens de operatie was extracorporele circulatie nodig. Codering luidt:
1. 410.11 “Acute myocardial infarction of other anterior wall” (Ander voorwandinfarct, eerste
behandelingsperiode)
2. 427.41 “Ventricular fibrillation” (Ventrikelfibrillatie)
3. 36.14 “(Aorto)coronary bypass of four or more coronary arteries” ((Aorto)coronaire bypass
van vier of meer kransslagader)
4. 36.15 “Single internal mammary – coronary artery bypass” (Enkelvoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)
5. 39.61 “Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery” (Extracorporele circulatie)
5.3.2.2. IN SITU GRAFT
In het merendeel van de operaties wordt ook de arteria mammaria interna als overbrugging gebruikt.
Anders dan bij de aortocoronaire bypass, blijft deze arterie vastzitten aan haar oorsprong – daarom
spreekt men over een ‘in situ graft’. Hier wordt een zijde en/of het uiteinde van de arterie op het hart
geanastomoseerd. Hartchirurgen gebruiken termen als ‘LIMA’ (= left internal mammary artery) en
‘RIMA’ (= right internal mammary artery), ‘side-to-side’ en ‘end-to-side’ om deze anastomosen in hun
verslag aan te geven.
Het aantal overbrugde kransslagadertakken heeft bij de arteria mammaria bypass geen belang. Enkel
het aantal omgeleide slagaders (één of beide) beïnvloedt de codering:

enkelvoudige arteria mammaria bypass: 36.15 “Single internal mammary – coronary artery
bypass” (Enkelvoudige a. mammaria interna –
a.
coronaria bypass)
 dubbele arteria mammaria bypass:
36.16 “Double internal mammary – coronary artery
bypass” (Tweevoudige a. mammaria interna
– a. coronaria bypass)
Voorbeeld 7 43:
Ten gevolge van atheromatose van de kransslagaders, werden bij een 55 jaar oude patiënt twee
coronaire bypasses aangelegd: LIMA side-to-side op de diagonaal en end-to-side op de LAD.
De codering ziet er zó uit:
1. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
2. 36.15 “Single internal mammary – coronary artery bypass” (Enkelvoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)

Analoog met de a. mammaria kan een abdominale arterie, zoals bijvoorbeeld de a. gastroepiploica in situ gebruikt worden: code 36.17 “Abdominal – coronary artery bypass” (A.
abdominalis – a. coronaria bypass) is dan van toepassing.
Het omleiden van andere arteriën voor coronaire anastomose is niet ondenkbaar: daarom
bestaat code 36.19 “Other bypass anastomosis for heart revascularization” (Andere bypassanastomose voor revascularisatie van het hart).
Het aanleggen van een CABG d.m.v. thoracale (bijv. a. mammaria), abdominale (bijv. a. gatro-epiploica)
of andere arteriën in situ telt per definitie niet mee in de telling van de aortocoronaire bypasses; het
gebruik van om het even welke arterie (bijv. ook de a. mammaria interna!) als aortocoronaire
overbrugging (= free graft) uiteraard wél.
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In de hartchirurgie worden vaak complexe ingrepen op de kransslagaders uitgevoerd. Derhalve is de
combinatie van verschillende procedurecodes mogelijk. Het is aan de codeerder om op basis van het
operatieverslag de correcte codes toe te wijzen.
Voorbeeld 7 44:
De patiënt onderging coronaire bypassheelkunde omwille van coronaire occlusie, gediagnosticeerd
d.m.v. linkerhartkatheterisatie. Hierbij werden vijf vaten overbrugd: een in situ rechter a. gastroepiploica-anastomose naar de rechter posterior descendens, LIMA op de ramus circumflexus, RIMA op
de LAD, en twee separate v. saphenagreffen naar de diagonalen. Peroperatief werden extracorporele
circulatie en hypothermie toegepast en werd een tijdelijke pacemaker aangewend.
De voorgeschiedenis van deze patiënt vermeldt een myocardinfarct. Chronische diagnosen zijn type 2diabetes en arteriële hypertensie. In het record tekenen wij volgende codes op:
1. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
2. 401.1 “Essential hypertension, benign” (Benigne essentiële hypertensie)
3. 250.00 “Diabetes mellitus without mention of complication, type 2, not stated as uncontrolled”
(Diabetes mellitus zonder vermelding van complicatie, type 2 ('adult-onset') of nietgespecificeerde vorm, niet beschreven als ongecontroleerd)
4. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Linkerhartkatheterisatie)
5. 36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries” ((Aorto)coronaire bypass van twee
kransslagader)
6. 36.16 “Double internal mammary – coronary artery bypass” (Tweevoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)
7. 36.17 “Abdominal-coronary artery bypass” (A. abdominalis - a. coronaria bypass)
8. 39.61 “Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery” (Extracorporele circulatie)
Noteer in voorbeelden 7 43 en 7 44 dat typische procedures die deel uitmaken van (open) hartchirurgie
niet additioneel hoeven gecodeerd te worden. Dit geldt voornamelijk voor:
 39.62 “Hypothermia (systemic) incidental to open heart surgery” ((Systemische)
hypothermie van toepassing bij openhartchirurgie)
 39.63 “Cardioplegia” (Cardioplegie)
 39.64 “Intraoperative cardiac pacemaker” (Peroperatieve cardiale pacemaker)
 34.04 “Insertion of intercostal catheter for drainage” (Inbrengen van intercostale katheter
voor drainage)
Deze regel geldt echter niet voor code 39.61 “Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery”
(Extracorporele circulatie bij openhartchirurgie) die wél altijd wordt meegegeven indien van toepassing.
Voorbeeld 7 45:
Ziehier een aantal beschrijvingen van overbruggingen uit de praktijk:
a) Er werden 3 vaten overbrugd: LIMA op LAD, RIMA op D1 en vene op Cx1. Codering van de
procedures:
 36.11 “(Aorto)coronary bypass of one coronary artery” ((Aorto)coronaire bypass van één
kransslagader)
 36.16 “Double internal mammary – coronary artery bypass” (Tweevoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)
b) Er werden 4 vaten overbrugd: LIMA side-to-side op D1, LIMA end-to-side op LAD, vene op RCA en
vene op distale Cx. Toepasselijke procedurecodes zijn:
 36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries” ((Aorto)coronaire bypass van twee
kransslagaders)
 36.15 “Single internal mammary – coronary artery bypass” (Enkelvoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)
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c) Er werd een viervoudige coronaire revascularisatieprocedure uitgevoerd volgens OPCAB-techniek:
LIMA op Cx1, RIMA op LAD, vene op D1 en vene op PD. De codering van de procedures is:
 36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries” ((Aorto)coronaire bypass van twee
kransslagaders)
 36.16 “Double internal mammary – coronary artery bypass” (Tweevoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)
d) De patiënt onderging coronaire bypassheelkunde. Hierbij werden 5 vaten overbrugd: LIMA op midLAD en op distale LAD; vene op Cx1 en op Cx distaal, een andere vene op RCA. Gebruikte
procedurecodes zijn:
 36.13 “(Aorto)coronary bypass of three coronary arteries” ((Aorto)coronaire bypass van drie
kransslagaders)
 36.15 “Single internal mammary – coronary artery bypass” (Enkelvoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)
e) De patiënte onderging coronaire bypasschirurgie. Hierbij werden 5 vaten overbrugd: LIMA op D1 en
D2, RIMA op LAD, vene op Cx distaal en op PD. Volgende procedures worden weerhouden:
 36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries” ((Aorto)coronaire bypass van twee
kransslagaders)
 36.16 “Double internal mammary – coronary artery bypass” (Tweevoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)
f) Een 6-voudige CABG werd uitgevoerd: RIMA op RCA, LIMA op Dx1 en LAD, vene op ramus
marginalis en een andere vene (autologe saphena-ent) op Cx1 en Cx distaal. Codering van de
procedures geeft:
 36.13 “(Aorto)coronary bypass of three coronary arteries” ((Aorto)coronaire bypass van drie
kransslagaders)
 36.16 “Double internal mammary – coronary artery bypass” (Tweevoudige a. mammaria
interna – a. coronaria bypass)
5.3.2.3. REOCCLUSIE NA CABG EN ANDERE COMPLICATIES
Bij verdere evolutie van de aandoening kunnen eerder uitgevoerde overbruggingen aangetast worden
door atherosclerose. Laat ons herhalen dat dit niet als een complicatie beschouwd mag worden!
Volgende diagnosecodes zijn van toepassing bij een aortocoronaire greffe:
 414.02 “Coronary atherosclerosis of autologous vein bypass graft” (Coronaire atherosclerose
van autologe vene bypass greffe)
 414.03 “Coronary atherosclerosis of nonautologous biological graft” (Coronaire atherosclerose
van niet-autologe biologische bypass greffe)
‘Autoloog’ betekent eigen materiaal; ‘biologisch’ betekent menselijk weefsel, geen kunststof.
De ontwikkeling van atheromatose in een arteriële greffe (bijv. a. mammaria) vindt per definitie zijn
weerslag in code 414.04 “Coronary atherosclerosis of artery bypass graft” (Coronaire atherosclerose
van arteriële bypass greffe), tenzij de cardioloog uitdrukkelijk stelt dat het om een complicatie gaat.
Een vroegtijdige restenose is een voorbeeld van een dergelijke complicatie en vergt complicatiecode
996.72 “Other complications of other cardiac internal (biological) (synthetic) prosthetic device, implant,
and graft” (Andere complicaties van andere cardiale interne (biologische) (synthetische) prothese,
implantaat of greffe).
Het exacte tijdsinterval speelt hierbij echter geen enkele rol.
Bij een transplanthart geldt 414.07 “Coronary atherosclerosis of bypass graft (artery) (vein) of
transplanted heart” (Coronaire atherosclerose van bypass greffe van het getransplanteerde hart),
ongeacht het type ent (cf. § 1.2.6).
Er bestaan geen specifieke procedurecodes voor de revisie van een CABG.
5.3.2.4. ANTECEDENT VAN CABG
Aanwezigheid van een coronaire bypass wordt bij elk navolgend verblijf meegegeven met V45.81
“Aortocoronary bypass status” (Aortocoronaire bypass status).
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5.4. Procedures bij ritme- en geleidingsstoornissen
5.4.1. Automatische inwendige defibrillator (AICD)
De automatische inwendige defibrillator is een elektronisch toestel dat ontworpen is om
levensbedreigende tachyaritmieën te detecteren en te behandelen door middel van een elektrische
shock (= defibrillatie). De indicatie voor implantatie zijn patiënten die meerdere episodes van aritmie
doorgemaakt hebben en niet reageren op een andere therapie.
De implantatie omvat een chirurgische procedure die in één tijd uitgevoerd wordt waarbij de defibrillator
subcutaan of in de abdominale fascia (cf. pacemaker) wordt ingeplant, alsook het inbrengen van
eventueel epicardiale elektrodes (elektrodes rechtstreeks op het hart geplaatst) of elektrodes via
intraveneuze weg. De procedure omvat verschillende metingen, zoals de evaluatie van het signaal – d.i.
de eigen elektrische activiteit van het hart – en het bepalen van de drempel – d.i. het signaal wanneer
de defibrillator actief moet worden.
Het inplanten van de inwendige defibrillator resulteert in code 37.94 “Implantation or replacement of
automatic cardioverter/defibrillator, total system [AICD]” (Inplanten of vervangen van automatische
intracardiale defibrillator, totaal systeem). De hoofddiagnose is de onderliggende ritmestoornis.
In het verleden werd de defibrillator soms in twee tijden ingeplant, al dan niet met behulp van
extracorporele circulatie. Al deze bijkomende chirurgische procedures moeten indien nodig apart
gecodeerd worden.
Het aanmaken van de huidplooi (vaak “pocket” genoemd), wordt niet apart gecodeerd. Daarentegen
geldt voor revisie of verplaatsing ervan, bijvoorbeeld t.g.v. pijn, infectie, ruptuur of preventief bij
radiotherapie, procedurecode 37.79 “Revision or relocation of cardiac device pocket” (Revisie of
verplaatsing van pocket voor cardiaal toestel).
Bij opname van de patiënt voor het vervangen of het opnieuw afstellen van de defibrillator wordt code
V53.32 “Fitting and adjustment of automatic implantable cardiac defibrillator” (Regelen en bijstellen van
automatische implanteerbare cardiale defibrillator) als hoofddiagnose gehanteerd. Deze V-code kan
overigens ook als nevendiagnose aangewend worden.
Is er echter sprake van een complicatie met het apparaat zelf (= mechanische complicatie), dan passen
we code 996.04 “Mechanical complication of cardiac device, implant, and graft, due to automatic
implantable cardiac defibrillator” (Mechanische complicatie ten gevolge van automatische
implanteerbare cardiale defribillator) toe. Een lege batterij (‘end-of-life’) mag niet aanzien worden als
een complicatie en wordt gecodeerd met V53.32 als hoofddiagnose.
Andere vormen van complicatie (bijv. infectie) zijn mogelijk.
Wanneer het volledig systeem vervangen wordt, vinden we dezelfde procedurecode terug als voor de
initiële implantatie, namelijk 37.94 “Implantation or replacement of automatic cardioverter/defibrillator,
total system [AICD]” (Inplanten of vervangen van automatische intracardiale defibrillator, totaal
systeem).
Andere procedurecodes gerelateerd aan de AICD zijn (zie ook tabel 7 10):
 vervanging van de elektrode(s):
37.97 “Replacement of AICD lead(s) only” (Vervangen van automatische intracardiale
defibrillator, enkel de elektrode(s))
 vervanging van de defibrillator:
37.98 “Replacement of AICD pulse generator only” (Vervangen van automatische
intracardiale defibrillator, enkel de pulsgenerator)
 revisie van de elektrode(s):
37.75 “Revision of lead [electrode]” (Revisie van elektrode)
 verwijderen van de elektrode(s):
37.77 “Removal of lead(s) [electrode] without replacement” (Verwijdering van elektrode(s) zonder vervanging)
 verwijderen van het defibrillator:
37.79 “Revision or relocation of cardiac device pocket” (Revisie of verplaatsing van
pocket voor cardiaal toestel)
 ondervragen van het toestel:
89.49 “AICD check” (Nazicht van inplantbare cardioconvertor/defribillator [AICD])
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Tabel 7 10: Procedures bij de AICD
Plaatsing

Hoofddiagnose

Defibrillator + elektrode(s)
Defibrillator alleen
Intraveneuze elektrode(s)
alleen
Epicardiale elektrode(s)
alleen
Huidplooi (“pocket”)
Andere procedures

oorzakelijke
pathologie

Revisie

Vervanging

Verwijdering

V53.32
V53.32
V53.32
complicatie:
complicatie:
complicatie:
996.04 (mech.) 996.04 (mech.) 996.04 (mech.)
996.61 (infectie) 996.61 (infectie) 996.61 (infectie)
996.72 (ander)
996.72 (ander)
996.72 (ander)

37.94
37.96

37.79 + 37.75
37.79

37.94
37.98

37.79 + 37.77
37.79

37.95

37.75

37.97

37.77

37.95

37.75

37.97

37.77

–
–

37.79
check: 89.49

–
–

–
–

5.4.2. Cardiale pacemaker
Een pacemaker wordt geplaatst om het hartritme te controleren n.a.v. ritme- of geleidingsstoornissen.
ICD-9-CM maakt een onderscheid tussen het plaatsen van een tijdelijke pacemaker en van een
permanente pacemaker.
5.4.2.1. TIJDELIJKE PACEMAKER
Bij een tijdelijke pacemaker – 37.78 “Insertion of temporary transvenous pacemaker system” (Plaatsing
van tijdelijk transveneus pacemakersysteem) – worden de elektrodes via intraveneuze weg door middel
van een katheter op hun plaats gebracht en worden deze verbonden met een uitwendige pacemaker.
Dit type pacemaker wordt gebruikt in acute situaties en als overbrugging naar de implantatie van een
definitieve, permanente pacemaker.
Wanneer een tijdelijke pacemaker transmyocardiaal via een naald in de borstkas geplaatst wordt tijdens
een reanimatiepoging, wordt deze ingreep als deel van de reanimatie aanzien en wordt alleen de
reanimatie 99.60 “Cardiopulmonary resuscitation, NOS” (Niet-gespecificeerde cardiopulmonale
reanimatie) gecodeerd.
Voor het verwijderen van een tijdelijke of intra-operatieve pacemaker zijn geen additionele codes
voorzien, evenmin voor het plaatsen van enkel de elektrodes .
5.4.2.2. PERMANENTE PACEMAKER
Bij de implantatie van een permanente pacemaker zijn steeds twee codes nodig: een eerste die het type
pacemaker aangeeft (zie verder), meestal de pulsgenerator of ‘batterij’ genoemd (37.81–37.83), en een
tweede die het plaatsen van de elektrode(s) dekt (37.71–37.74).
De elektrodes kunnen op twee manieren geplaatst worden: hetzij via veneuze weg tot in de hartkamer,
hetzij epicardiaal aan de oppervlakte van de hartspier. Bij intraveneuze toegangsweg worden de
elektrodes via een incisie in de huid net onder het sleutelbeen doorgeschoven via de vena subclavia
naar het rechterhart. De pulsgenerator wordt dan in een subcutane pocket geplaatst ter hoogte van de
subclaviculaire regio. Wij hanteren codes 37.71–37.73 “Initial insertion of transvenous leads [electrodes]
into atrium and/or ventricle” (Initiële plaatsing van transveneuze elektrodes in atrium en/of ventrikel)
naargelang de lokalisatie van de elektrodes: in de kamer, de voorkamer of beide.
Bij epicardiale elektrode(s) wordt de pocket via substernale weg (onder het borstbeen) ter hoogte van
de buikwand geplaatst; de borstkas hoeft hierbij niet te worden opengemaakt. Wij gebruiken hiervoor
procedurecode 37.74 “Insertion or replacement of epicardial lead [electrode] into epicardium” (Plaatsing
of vervanging van epicardiale elektrode).
Het aanmaken en plaatsen van de pocket wordt niet individueel gecodeerd. Voor revisie of verplaatsing
ervan daarentegen, bijvoorbeeld t.g.v. pijn, infectie, ruptuur of preventief bij radiotherapie, kennen we
code 37.79 “Revision or relocation of cardiac device pocket” (Revisie of verplaatsing van pocket voor
cardiaal toestel) toe.
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Er zijn verschillende types pacemakers op de markt. Ze worden onderverdeeld naar de plaats waar het
hart geprikkeld wordt. Er kan sprake zijn van één elektrode, waarbij slechts één hartcompartiment
gestimuleerd wordt, hetzij het rechterventrikel hetzij het rechteratrium. Er kunnen ook twee elektrodes
zijn, waarbij doorgaans één elektrode in het atrium en één in het ventrikel gepositioneerd is.
Aangezien zowel gestimuleerd ("pacing") als gedetecteerd ("sensing") kan worden in de voorkamers en
in de kamers, ontstond de noodzaak voor een technische codering van de verschillende types
pacemakers. In de praktijk wordt door de industrie een vierlettercode toegepast:
 eerste letter = compartiment waar de stimulatie (‘pacing’) plaatsvindt:
o A = atrium: rechteratrium
o V = ventricle: rechterventrikel
o D = dual: zowel atrium als ventrikel
 tweede letter = compartiment waar de detectie (‘sensing’) plaatsvindt:
o A = atrium: rechteratrium
o V = ventricle: rechterventrikel
o D = dual: zowel atrium als ventrikel
 derde letter = modus of programmatie waarin de pacemaker werkt:
o I = inhibitie: onderdrukking van de prikkel bij spontaan hartsignaal
o T = triggering: uitlokken van de prikkel bij spontaan hartsignaal
o D = dual: combinatie van inhibitie en triggering
o O = niet van toepassing
 vierde letter = mogelijkheid tot aanpassing aan het ritme van de patiënt:
o R = ‘rate responsive’ of gevoelig aan adem- en/of voetstapfrequentie van de patiënt
Enkel de eerste en de vierde letter van deze vierlettercode vinden hun weerslag in ICD-9-CM:
 enkele kamer, één elektrode, standaard, type AAx of VVx:
37.81 “Initial insertion of single-chamber device, not specified as rate responsive”
(Initiële plaatsing van cardiale pacemaker voor de stimulatie van één kamer, nietgespecificeerd als frequentiegevoelig)
37.85 “Replacement of any type pacemaker device with single-chamber device, not specified
as rate responsive” (Vervanging van elk type van pacemaker voor de stimulatie van één
kamer, niet-gespecificeerd als frequentiegevoelig)
 enkele kamer, één elektrode, met aanpassing aan het ritme van de patiënt,type AAxR of VVxR:
37.82 “Initial insertion of single-chamber device, rate responsive” (Initiële plaatsing van
cardiale pacemaker voor de stimulatie van één kamer, frequentiegevoelig)
37.86 “Replacement of any type of pacemaker device with single-chamber device, rate
responsive” (Vervanging van elk type van pacemaker voor de stimulatie van één kamer,
frequentiegevoelig)
 dubbele kamer, twee elektrodes, ‘rate responsive’ of niet, type DDx of DDxR:
37.83 “Initial insertion of dual-chamber device” (Initiële insertie van cardiale pacemaker voor
de stimulatie van twee kamers)
37.87 “Replacement of any type pacemaker device with dual-chamber device”
(Vervanging van elk type van pacemaker voor de stimulatie van twee kamers)
Code 37.80 “Insertion of permanent pacemaker, initial or replacement, type of device not specified”
(Inbrengen van permanente pacemaker, eerste plaatsing of vervanging, pacemaker type nietgespecificeerd) moet in elk geval vermeden worden.
De mogelijke combinaties van procedurecodes voor het plaatsen, reviseren of vervangen van zowel
pulsgenerator als elektrode(s) worden beschreven in tabel 7 11.
Men spreekt tenslotte soms van een biventriculaire of ‘triple chamber’ pacemaker met drie elektrodes:
dit is in feite een CRT-systeem en dit komt in volgende paragraaf aan bod.
De hoofddiagnose bij de initiële plaatsing van een pacemaker is de onderliggende hartritme- of
geleidingsstoornis.
De hoofddiagnose bij het verwijderen of vervangen van een pacemaker is V53.31 “Fitting and
adjustment of a cardiac pacemaker” (Regelen en bijstellen van cardiale pacemaker). Deze code is
eveneens toegelaten als nevendiagnose wanneer de bijstelling gebeurt tijdens een opname voor een
andere aandoening.
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Is er echter sprake in het medisch dossier van een complicatie met het toestel (= mechanische
complicatie), en gebruiken we de code 996.01 “Mechanical complication of cardiac device, implant, and
graft, due to cardiac pacemaker (electrode)” (Mechanische complicatie ten gevolge van cardiale
pacemaker (elektrode) – cf. voorbeeld 7 26. De loutere vermelding dat de batterij leeg is, kan niet
beschouwd worden als een complicatie; voor ‘end-of-life’ van de pacemaker gebruiken we code V53.31.
Andere specifieke complicaties (bijv. infectie) zijn eveneens mogelijk.
Reprogrammatie van de pacemaker wordt in principe niet meegegeven, het ondervragen kan wel
a.d.h.v. procedurecodes 89.45 tot 89.48 “Artificial pacemaker check” (Nazicht van artificiële pacemaker).
Voorbeeld 7 46:
a) Patiënt met VKF waarvoor initiële plaatsing van pacemaker type VVIR:
1. 427.31 “Atrial fibrillation” (Voorkamerfibrillatie)
2. 37.82 “Initial insertion of single-chamber device, rate responsive” (Initiële plaatsing van
cardiale pacemaker voor de stimulatie van één kamer, frequentiegevoelig)
3. 37.71 “Initial insertion of transvenous lead [electrode] into ventricle” (Initiële plaatsing van
transveneuze elektrode in ventrikel)
b) Patiënte met sick sinussyndroom waarvoor eerste plaatsing van pacemaker type AAI:
1. 427.81 “Sinoatrial node dysfunction” (Sino-atriale knoop dysfunctie)
2. 37.81 “Initial insertion of single-chamber device, not specified as rate responsive” (Initiële
plaatsing van cardiale pacemaker voor de stimulatie van één kamer, nietgespecificeerd als frequentiegevoelig)
3. 37.73 “Initial insertion of transvenous lead [electrode] into atrium” (Initiële plaatsing van
transveneuze elektrode in atrium)
c) Patiënt met totaal AV-blok waarvoor initiële plaatsing van pacemaker type DDDR:
1. 426.0 “Atrioventricular block, complete” (Totaal atrioventriculaire blok)
2. 37.83 “Initial insertion of dual-chamber device” (Initiële insertie van cardiale pacemaker voor
de stimulatie van twee kamers)
3. 37.72 “Initial insertion of transvenous lead [electrode] into atrium and ventricle” (Initiële
plaatsing van transveneuze elektrode in atrium en ventrikel)
Artsen spreken vaak over vervanging van de ‘batterij’, maar dit houdt in feite in dat de pulsgenerator zelf
(niet de elektrodes) vervangen wordt. Met het oog op codering, dient er aandacht besteed te worden
aan welk deel van de pacemaker precies vervangen of gereviseerd wordt:
 bij volledige vervanging van het toestel moeten twee codes gebruikt worden: één voor de
pulsgenerator (37.85–37.87) en één voor de elektrode(s) (37.74–37.76); het verwijderen van de
oude pacemaker wordt niet afzonderlijk gecodeerd;
 bij revisie van de pulsgenerator geldt 37.89 “Revision or removal of pacemaker device” (Revisie
of verwijdering van cardiale pacemaker) en voor revisie van de elektrode(s): 37.75 “Revision of
lead [electrode]” (Revisie van elektrode);
 voor het volledig verwijderen van de pacemaker gelden opnieuw twee procedurecodes: 37.89
“Revision or removal of pacemaker device” (Revisie of verwijdering van cardiale pacemaker)
voor de pulsgenerator, en 37.77 “Removal of lead(s) [electrode] without replacement”
(Verwijdering van elektrode(s) zonder vervanging) voor de elektrode(s).
Voorbeeld 7 47:
Een patiënte met sick sinussyndroom onder controle wordt opgenomen voor vervanging van haar endof-life AAI-pacemaker door een type AAIR. De oorspronkelijke elektrode blijft ter plaatse.
1. V53.31 “Fitting and adjustment of a cardiac pacemaker” (Regelen en bijstellen van cardiale
pacemaker)
2. 37.86 “Replacement of any type of pacemaker device with single-chamber device, rate
responsive” (Vervanging van elk type van pacemaker voor de stimulatie van één
kamer, frequentiegevoelig)
De onderliggende aandoening (het sick sinussyndroom) wordt hier niet meegegeven daar deze onder
controle is met de pacemaker (cf § 1.5.3.). Ook de aanwezigheid (status) van het cardiaal hulpmiddel is
impliciet.
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Wanneer elektrodes geplaatst worden voor ‘overpacing’, als behandeling van paroxysmale atriale
tachycardie, wordt deze procedure met 37.99 “Other operations on heart and pericardium, other”
(Andere ingrepen op hart en pericard) geregistreerd.
Tabel 7 11: Procedures bij de pacemaker

Hoofddiagnose

pulsgenerator
+ elektrode(s)
Enkele
kamer
[AAx(R)]
[VVx(R)]

pulsgenerator

intraveneuze
elektrode(s)
epicardiale
elektrode(s)
pulsgenerator
+ elektrode(s)

Dubbele
kamer

pulsgenerator

intraveneuze
elektrode(s)
epicardiale
elektrode(s)
Huidplooi (“pocket”)
Andere procedures
[DDx(R)]

Plaatsing

Revisie

Vervanging

Verwijdering

oorzakelijke
pathologie

V53.31
complicatie:
996.01 (mech.)
996.61
(infectie)
996.72 (ander)

V53.31
complicatie:
996.01 (mech.)
996.61
(infectie)
996.72 (ander)

V53.31
complicatie:
996.01 (mech.)
996.61
(infectie)
996.72 (ander)

geen combinatiecode – steeds 2 codes gebruiken!
37.81
(standard)
37.82
(rate resp)
37.71
(ventrikel)
37.73 (atrium)
37.74

37.89

37.75
37.75

37.85
(standard)
37.86
(rate resp)
37.76
(ventrikel)
37.76 (atrium)
37.74

37.89

37.77
37.77

geen combinatiecode – steeds 2 codes gebruiken!
37.83

37.89

37.87

37.89

37.72

37.75

37.76

37.77

37.74

37.75

37.74

37.77

–
–

37.79
check: 89.45–8

–
–

–
–

5.4.3. Cardiale resynchronisatie therapie (CRT of biventriculaire pacing)
CRT is een relatief nieuwe technologie, vergelijkbaar met de conventionele pacemaker en de
automatische inplantbare defibrillator. Het verschilt van deze laatste technieken omdat het de
implantatie vereist van een speciale elektrode in de sinus coronarius teneinde het toestel te bevestigen
aan de buitenwand van het linkerventrikel. Deze speciale elektrode wordt in sommige instellingen d.m.v.
een robot aangebracht.
CRT behandelt hartfalen door strategische elektrische stimulatie te verzorgen voor de rechtervoorkamer, de rechterkamer en de linkerkamer. Het recoördineert op die manier de ventriculaire
contracties en verbetert de cardiale output.
ICD-9-CM maakt onderscheid tussen de plaatsing van:
 een cardiale resynchronisatie pacemaker zonder inwendige cardiale defibrillator (CRT-P):
00.50 “Implantation of cardiac resynchronization pacemaker without mention of defibrillation, total system [CRT-P]” (Inplanten van cardiaal resynchronisatiepacemaker
[CRT-P])
 een totaal systeem (CRT-D):
00.51 “Implantation of cardiac resynchronization defibrillator, total system [CRT-D]”
(Inplanten van cardiaal resynchronisatiedefibrillator [CRT-D])
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Er zijn géén bijkomende codes voor het creëren van de onderhuidse pocket waarin het toestel is
ondergebracht, noch voor de plaatsing van de pulsgenerator, van de elektrodes en leidingen, noch voor
de noodzakelijke peroperatieve testen die gericht zijn op de evaluatie van het signaal.
Revisie of relocatie van de pocket vergt evenwel procedurecode 37.79 “Revision or relocation of cardiac
device pocket” (Revisie of verplaatsing van pocket voor cardiaal toestel).
Naar analogie met de conventionele pacemaker is de hoofddiagnose bij de initiële plaatsing van een
CRT de onderliggende hartpathologie.
De hoofddiagnose bij het verwijderen of vervangen van het systeem is V53.39 “Fitting and adjustment of
other cardiac device” (Regelen en bijstellen van ander cardiaal hulpmiddel).
Bij expliciete vermelding van mechanische complicatie geldt dan weer 996.09 “Mechanical complication
of cardiac device, implant, and graft, other” (Mechanische complicatie ten gevolge van ander cardiaal
hulpmiddel).
Na enige tijd kan vervanging van de apparatuur zich opdringen, namelijk:


van de elektrode in de linkerkransader:
00.52 “Implantation or replacement of transvenous lead [electrode] into left ventricular
coronary venous system” (Inplanten of vervangen van transveneuze elektrode in
de sinus cavernosus)



van de pacemaker op een CRT-P–device:
00.53 “Implantation or replacement of cardiac resynchronization pacemaker, pulse
generator only [CRT-P]” (Inplanten of vervangen van cardiaal resynchronisatiepacemaker [CRT-P])



van de defibrillator op een CRT-D–device:
00.54 “Implantation or replacement of cardiac resynchronization defibrillator, pulse
generator device only [CRT-D]” (Inplanten of vervangen van cardiaal resynchronisatiedefibrillator [CRT-D])

Voor revisie of voor verwijdering van het toestel zonder vervanging, zijn verschillende procedurecodes
beschikbaar naargelang het type apparatuur:


CRT-P: 37.89

“Revision or removal of pacemaker device” (Revisie of verwijdering van
pacemaker)



CRT-D: 37.79 “Revision or relocation of cardiac device pocket” (Revisie of verplaatsing van
pocket voor cardiaal toestel)

Ook bij ondervraging en controle is de code afhankelijk van het type toestel:


CRT-P: 89.45

“Artificial pacemaker rate check” (Nazicht van de frequentie van artificiële
pacemaker)



CRT-D: 89.49
AICD)

“Automatic implantable cardioverter/defibrillator (AICD) check” (Nazicht van

Een overzicht van alle relevante diagnose- en procedurecodes bij CRT is beschikbaar in tabel 7 12.
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Tabel 7 12: Procedures bij de CRT

Hoofddiagnose

Plaatsing

Revisie

Vervanging

Verwijdering

oorzakelijke
pathologie

V53.39
complicatie:
996.09 (mech.)
996.61
(infectie)
996.72 (ander)

V53.39
complicatie:
996.09 (mech.)
996.61
(infectie)
996.72 (ander)

V53.39
complicatie:
996.09 (mech.)
996.61
(infectie)
996.72 (ander)

00.50

37.89 + 37.75

00.50

37.89 + 37.77

00.53

37.89

00.53

37.89

00.52

37.75

00.52

37.77

00.51

37.79 + 37.75

00.51

37.79 + 37.77

00.54

37.79

00.54

37.79

00.52

37.75

00.52

37.77

pulsgenerator
+ elektrode(s)
pulsgenerator
CRT-P
alleen
elektrode(s)
alleen
pulsgenerator
+ elektrode(s)
pulsgenerator
CRT-D
alleen
elektrode(s)
alleen
Robotgeassisteerde
procedure
Huidplooi (“pocket”)

17.4x

17.4x

17.4x

–

–

37.79

–

–

Andere procedures

–

check:
89.45 (CRT-P)
89.49 (CRT-D)

–

–

5.5. Interventietechnieken op de bloedvaten
5.5.1. Percutane Transluminale Angioplastie (PTA)
Analoog met de PTCA bij coronaire vaten (cf.§ 5.3.1), kunnen niet-coronaire arteriën d.m.v. een
ballonkatheter gedilateerd worden. Dit noemt een percutane transluminale angioplastie (PTA).
Voor de PTA van de precerebrale slagaders (a. carotis, a. vertebralis, a. basilaris) geldt procedurecode
00.61 “Percutaneous angioplasty or atherectomy of precerebral (extracranial) vessel(s)” (Percutane
angioplastie of atherectomie van precerebrale (extracraniële) bloedvat(en)).
Stenting van deze precerebrale vaten wordt gecodeerd met:
 00.63 “Percutaneous insertion of carotid artery stent(s)” (Percutane insertie van carotisstent(s))
 00.64 “Percutaneous insertion of other precerebral (extracranial) artery stent(s)” (Percutane
insertie van andere precerebrale (extracraniële) stent(s))
Dilatatie of atherectomie van cerebrale (intracraniële) arteriën registreren we met 00.62 “Percutaneous
angioplasty or atherectomy of intracranial vessel(s)” (Percutane angioplastie of atherectomie van
intracraniële bloedvat(en)), stenting met 00.65 “Percutaneous insertion of intracranial vascular stent(s)”
(Percutane insertie van intracraniële stent(s)).
Tenslotte geldt voor alle andere grote en perifere vaten code 39.50 “Angioplasty or atherectomy of other
non-coronary vessel(s)” (Angioplastie of atherectomie van ander niet-coronair bloedvat).
Bij gebruik van een stent moet 39.50 geassocieerd worden met:
 39.90 “Insertion of non-drug-eluting peripheral vessel stent(s)” (Insertie van nietmedicatieafgevende perifere bloedvatstent(s))
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OF
 00.60
OF
 00.55

“Insertion of drug-eluting stent(s) of superficial femoral artery” (Insertie van
medicatieafgevende stent(s) in arteria femoralis superficialis)
“Insertion of drug-eluting peripheral vessel stent(s)”
afgevende perifere bloedvatstent(s))

(Insertie van medicatie-

Net als bij de coronaire vaten, mag een stent absoluut niet verward worden met een vasculaire prothese
of met een vaatgreffe! Een stent is veervormig en bedoeld om de doorgankelijkheid van het bloedvat te
garanderen.
Bij elke PTA moet het aantal behandelde vaten gepreciseerd worden:
 00.40 “Procedure on single vessel” (Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat)
 00.41 “Procedure on two vessels” (Procedure uitgevoerd op twee bloedvaten)
 00.42 “Procedure on three vessels” (Procedure uitgevoerd op drie bloedvaten)
 00.43 “Procedure on four or more vessels” (Procedure uitgevoerd op vier of méér
bloedvaten)
De telling van het aantal behandelde vaten gebeurt op basis van de anatomische naam van de
bloedvaten. Bijvoorbeeld de a. iliaca communis en de a. iliaca externa zijn 2 bloedvaten, ook al is het
hetzelfde bloedvat dat van naam veranderd.
In geval van stenting documenteren wij tevens het aantal stents:
 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertie van één vasculaire stent)
 00.46 “Insertion of two vascular stents” (Insertie van twee vasculaire stents)
 00.47 “Insertion of three vascular stents” (Insertie van drie vasculaire stents)
 00.48 “Insertion of four or more vascular stents” (Insertie van vier of méér vasculaire stents)
Als het operatieverslag onvoldoende nauwkeurig is, geldt default 00.40 “Procedure on single vessel”
(Procedure uitgevoerd op één enkel bloedvat). Is er sprake van stenting zonder verdere precisering, dan
opteert men voor één enkele (00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertie van één vasculaire stent))
niet-medicatieafgevende stent. Uiteraard is het ook hier aan te bevelen om bijkomende inlichtingen te
verzoeken.
Een extra procedurecode laat toe om een angioplastie uitgevoerd ter hoogte van een vaatbifurcatie –
d.i. de plaats waar een bloedvat zich vertakt – uitdrukkelijk te specificeren. Dit is 00.44 “Procedure on
vessel bifurcation” (Procedure ter hoogte van een vaatbifurcatie), ongeacht of het om één of meerdere
bifurcaties gaat.
Tabel 7 13 geeft een overzicht van de procedurecodes bij PTA.
Wanneer systemische trombolyse wordt toegepast, nemen we 99.10 “Injection or infusion of
thrombolytic agent” (Injectie of infusie van trombolytisch agens) in het record mee op.
Voorbeeld 7 48:
PTA ter hoogte van de linker a. femoralis communis en a. poplitea omwille van claudicatio intermittens
t.g.v. atherosclerose, met insertie van twee metalen stents in de a. femoralis t.h.v. een bifurcatie, alsook
één stent in de a. poplitea.
1. 440.21 “Atherosclerosis of the extremities with intermittent claudication” (Atherosclerose van
oorspronkelijke arteriën van ledematen met claudicatio intermittens)
2. 39.50 “Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s)” (Angioplastie of
atherectomie van ander niet-coronair bloedvat)
3. 39.90 “Insertion of non-drug-eluting peripheral vessel stent(s)” (Insertie van nietmedicatieafgevende perifere bloedvatstent(s))
4. 00.44 “Procedure on vessel bifurcation” (Procedure ter hoogte van een vaatbifurcatie)
5. 00.41 “Procedure on two vessels” (Procedure uitgevoerd op twee bloedvaten)
6. 00.47 “Insertion of three vascular stents” (Insertie van drie vasculaire stents)
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Een eerder uitgevoerde PTA, met of zonder stenting, wordt in een navolgende opname meegegeven
met V43.4 “Organ or tissue replaced by other means, blood vessel” (Een orgaan of weefsel dat op een
andere wijze dan transplantatie vervangen is, bloedvat).
Tabel 7 13: Percutane angioplastie en stenting (PTCA en PTA)
Cerebrale
Precerebrale Precerebrale
arterie:
arterie:
(intracraniële)
a. carotis
a. vertebralis
arteriën
/ a. basilaris

Coronairarterie

Grote of
perifere
arterie

Angioplastie
Niet-medicatieafgevende
stent

00.66

39.50

00.61

00.61

00.62

36.06

39.90

00.63

00.64

00.65

Medicatieafgevende stent

36.07

Systemische trombolyse
Directe lokale trombolyse
Aantal behandelde
bloedvaten

Aantal geplaatste stents
Ingreep t.h.v. minstens
één vaatbifurcatie

–

–

–

99.10
36.04
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.55
00.60
99.10
–
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

99.10
–
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

99.10
–
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

99.10
–
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.44

00.44

00.44

00.44

00.44

5.5.2. Herstel van aneurysmata
5.5.2.1. RESECTIE EN ANASTOMOSE
Een aneurysma van een bloedvat kan soms behandeld worden door resectie en anastomose:
procedurecode 38.3x “Resection of vessel with anastomosis” (Resectie van een bloedvat met
anastomose) of – frequenter – door resectie en vervanging van het bloedvat met een prothese of greffe:
38.4x “Resection of vessel with replacement” (Resectie van een bloedvat met vervanging), waarbij het
vierde cijfer telkens het betrokken bloedvat aanduidt.
Voor de aorta valt hierbij op te merken dat vaak de buitenwand van het aneurysma wordt gebruikt als
steun voor de prothese. Dit betekent echter niet dat het aneurysma niet wordt verwijderd, en
subcategorie 38.4 is hier dus ook van toepassing. Studie van het operatieverslag is aangewezen.
De aanwezigheid van een trombus op de plaats van het aneurysma maakt integraal deel uit van de
pathologie. Het peroperatief verwijderen van de trombus behoort tot de ingreep. Er wordt hiervoor dus
geen bijkomende diagnose- of procedurecode opgetekend.
Voorbeeld 7 49:
Bij een patiënt gekend met een infrarenaal aorta-aneurysma wordt een controle CT uitgevoerd. Deze
toont nu een diameter van 5,6 cm, wat een indicatie vormt tot heelkundig ingrijpen. Na uitgebreide
adhesiolyse ten gevolge van een colectomie in de voorgeschiedenis, kan de nek van het aneurysma
gedissecteerd worden. Een broekprothese wordt ter hoogte van de bifurcatie geplaatst en gehecht op
beide arteriae iliacae d.m.v. een end-to-end anastomose. De aneurysma-zak wordt over de ent gehecht.
1. 441.4 “Abdominal aneurysm without mention of rupture” (Abdominaal aneurysma van de
aorta, zonder vermelding van ruptuur)
2. 568.0 “Peritoneal adhesions” (Peritoneale vergroeiingen)
3. V45.72 “Acquired absence of intestine” (Verworven afwezigheid van darm)
4. 38.44 “Resection of vessel with replacement, aorta, abdominal” (Resectie van aorta
abdominalis met vervanging)
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5. 54.59

“Other lysis of
vergroeiingen)

peritoneal

adhesions”

(Anders

doorhalen

van

peritoneale

5.5.2.2. ENDOVASCULAIR HERSTEL
Verschillende endoluminale technieken worden gebruikt voor herstel van aneurysmata. De
endoluminale endovasculaire prothese wordt percutaan geplaatst bij patiënten met een aneurysma van
de aorta. Men onderscheidt:
 EVAR “EndoVascular Abdominal Aortic Repair” ter hoogte van de aorta abdominalis
(Excluder ®, Zenith ®, Endologix ®);
 TEVAR “Thoracic EndoVascular Aortic Repair” ter hoogte van de aorta thoracalis.
Deze vormen een alternatief voor open chirurgie, zijn minder invasief, maken een kortere ligduur
mogelijk en vergen minder postoperatieve zorgen.
Al deze technieken coderen wij met subcategorie 39.7 “Endovascular repair of vessel” (Endovasculair
herstel van een bloedvat); het vierde cijfer wordt bepaald in functie van het bloedvat:
 de aorta abdominalis:
39.71 “Endovascular implantation of graft in abdominal aorta”
(Endovasculaire implantatie van greffe in de aorta
abdominalis)
 de aorta thoracalis:
39.73 “Endovascular implantation of graft in thoracic aorta”
(Endovasculaire implantatie van greffe in de aorta
thoracalis)
 de hoofd- en halsvaten: 39.72 “Endovascular embolization or occlusion of head and neck
vessels” (Endovasculair embolizatie of occlusie van hoofd- en
halsvaten)
 de andere bloedvaten: 39.79 “Other
endovascular
procedures
on
other
vessels”
(Ander endovasculair herstel (van een aneurysma) van andere
bloedvaten)
Bij herstel van een aneurysma van de aorta thoracalis of abdominalis (procedurecodes 39.71 en 39.73)
wordt tegenwoordig soms een peroperatieve drukmonitoring uitgevoerd in de aneurysmazak. Dit moet
additioneel weergegeven worden met 00.58 “Insertion of intra-aneurysm sac pressure monitoring device
(intraoperative)” (Insertie van probe voor (peroperatieve) drukmonitoring in de aneurysmazak).
Voorbeeld 7 50:
Een 70-jaar oude man wordt met een niet-geruptureerd abdominaal aorta-aneurysma opgenomen. Als
behandeling wordt geopteerd voor een vasculaire prothese via inguïnale insertie.
1. 441.4
2. 39.71

“Abdominal aneurysm without mention of rupture” (Abdominaal aneurysma van de
aorta, zonder vermelding van ruptuur)
“Endovascular implantation of graft in abdominal aorta” (Endovasculaire implantatie
van greffe in aorta abdominalis)

Voorbeeld 7 51:
Een oudere vrouw wordt via spoed opgenomen wegens persisterende pijn abdominaal sinds diezelfde
dag. Hemodynamisch is de patiënte stabiel. CT abdomen toont een rupturerend abdominaal
aneurysma, waarvoor er in urgentie via laparotomie een buisvormige dacronprothese wordt geplaatst.
1. 441.3 “Abdominal aneurysm, ruptured” (Abdominaal aneurysma van de aorta, met ruptuur)
2. 38.44 “Resection of vessel with replacement, aorta, abdominal” (Resectie van aorta
abdominalis met vervanging)
Als een niet-essentieel bloedvat bij het proces betrokken is, kan obliteratie worden uitgevoerd door
clipping: 39.51 “Clipping of aneurysm” (Afklemmen van een aneurysma), of door een reeks andere
technieken zoals elektrocoagulatie of hechting: 39.52 “Other repair of aneurysm” (Andere herstellende
ingreep van een aneurysma).
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5.5.2.3. HERSTEL VAN CARDIALE ANEURYSMATA
Voor het herstel van een aneurysma van een kransslagader wordt code 36.91 “Repair of aneurysm of
coronary vessel” (Herstellende ingreep van een aneurysma van een coronair bloedvat) aangewend.
Voor excisie en herstel van een hartaneurysma wordt 37.32 “Excision of aneurysm of heart” (Excisie
van een aneurysma van het hart) toegepast.
5.5.2.4. BEHANDELING VAN PSEUDO-ANEURYSMATA
Voor de behandeling van het pseudo-aneurysma zijn verschillende opties mogelijk:
 compressie:
93.59 “Other immobilization, pressure, and attention to wound”
(Andere immobilisatie, drukverband en wondverzorging)
 injectie van trombine:
99.29 “Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic
substance” (Injectie of infusie van andere therapeutische of
profylactische substanties)
 sutuur van het bloedvat: 39.52 “Other repair of aneurysm” (Andere herstellende ingreep van
een aneurysma)
Voorbeeld 7 52:
Een oudere dame wordt terug opgenomen na hartkatheterisatie in het dichtstbij gelegen universitair
centrum. Een duidelijk hematoom ter hoogte van de lies is palpeerbaar. Arteriële duplex bevestigt een
onderliggend pseudo-aneurysma ten gevolge van de punctie van de vena femoralis. De vaatspecialist
opteert voor een injectie van trombine.
1. 997.2 “Peripheral vascular complications” (Perifere vaatcomplicaties)
2. 442.3 “Other aneurysm of artery of lower extremity” (Ander aneurysma van arterie van
onderste extremiteit)
3. 998.12 “Hematoma complicating a procedure” (Hematoom als complicatie van een ingreep)
4. 99.29 “Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance” (Injectie of infusie
van andere therapeutische of profylactische substanties)

5.5.3. Andere operatieve ingrepen op de bloedvaten
Een endarterectomie is het operatief verwijderen van de atherosclerotische plaque in ernstig vernauwde
slagaders. In tegenstelling tot PTCA of PTA, wordt het gestenoseerd bloedvat via open toegangsweg
benaderd, aan beide zijden van de trombus afgeklemd en vervolgens – meestal longitudinaal –
ingesneden om op die manier de oorzaak van de vernauwing weg te nemen en de intima ’schoon te
maken‘. Vaak wordt een patch op het bloedvat gehecht.
Aan de endarterectomie kent men code 38.1x “Endarterectomy” (Endarterectomie) toe, met een vierde
cijfer die de lokalisatie aanduidt. Voor de endarterectomie ter hoogte van de kransslagaders is er code
36.03 “Open chest coronary artery angioplasty” (Operatieve coronaire angioplastie).
In beide gevallen moet het aantal behandelde vaten gedocumenteerd worden: 00.40 t.e.m. 00.43
“Procedure on N vessel(s)” (Procedure uitgevoerd op N bloedvat(en)), het aantal ingeplante stents:
00.45 t.e.m. 00.48 “Insertion of N vascular stent(s)” (Insertie van N vasculaire stent(s)), en of de ingreep
ter hoogte van een (of meerdere) bifurcatie(s) is uitgevoerd: 00.44 “Procedure on vessel bifurcation”
(Procedure ter hoogte van een vaatbifurcatie).
De behandeling van ischemische aandoeningen kent nog steeds een grote evolutie. Het endovasculair
verwijderen van bloedklonters in precerebrale en cerebrale, extra- en intracraniële arteriën als alternatief
voor de trombolyse bij het ischemisch cerebrovasculair accident werd besproken onder § 3.1.1.
Sommige clinici gebruiken de term MERCI ®–extractie of ‘mechanical embolus removal in cerebral
ischemia’. Code 39.74 “Endovascular removal of obstruction from head and neck vessel(s)”
(Endovasculair herstel van obstructie van hoofd- en halsvat(en)) beschrijft deze techniek.

5.5.4. Inplantbare infusiepompen en kunstmatige vasculaire toegangswegen
Inplantbare infusiepompen en geïmplanteerde vasculaire toegangswegen zijn twee compleet
verschillende kathetersystemen, die beide tot doel hebben medicatie aan de patiënt toe te dienen.
Er is een belangrijk onderscheid tussen beide, namelijk:
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een totaal inplantbare infusiepomp heeft een reservoir voor geneesmiddelen en vergt een vrij
uitgebreide chirurgische ingreep; voor de implantatie van dit systeem wordt code 86.06
“Insertion of totally implantable infusion pump” (Insertie van een volledig implanteerbare
infusiepomp) gebruikt;
een geïmplanteerde vasculaire toegangsweg (Port-A-Cath ®, soms met ‘PAC’ afgekort) is geen
pomp maar een toegangsweg tot de bloedbaan; 86.07 “Insertion of totally implantable vascular
access device [VAD]” (Insertie van een totaal implanteerbare vasculaire toegangsweg (‘vascular
access device’ [VAD])) is hier aangewezen.

De geïmplanteerde veneuze toegangsweg (Port-A-Cath ®) komt frequent voor bij patiënten die geregeld
intraveneuze medicatie moeten krijgen, zoals bijvoorbeeld chemotherapie. De hoofddiagnose bij de
plaatsing ervan is de onderliggende oorzaak waarvoor de patiënt is opgenomen, en niet V58.81 “Fitting
and adjustment of vascular Katheter” (Plaatsen en bijstellen van vasculaire katheter).
Er bestaat geen code voor het aanleggen van een externe infusiepomp. Alleen de toegangsweg, 38.93
“Puncture of vessel, venous catheterization, NEC” (Andere veneuze katheterisatie), wordt meegegeven.
Het verwijderen van dit materiaal krijgt code 86.05 “Incision with removal of foreign body or device from
skin and subcutaneous tissue” (Incisie met verwijderen van vreemd voorwerp of toestel uit de huid en
onderhuids weefsel) mee.

5.6. Andere procedures op hart- en bloedvatenstelsel
5.6.1. Transmyocardiale hartrevascularisatie
Transmyocardiale laser revascularisatie (TMR) wordt gebruikt als behandeling voor ernstige angor of
zware thoracale pijn bij patiënten bij wie bypasschirurgie of PTCA gecontra-indiceerd zijn (hoog-risico,
recidief, transplanthart of diffuse atherosclerose). Soms worden TMR en CABG gecombineerd
toegepast.
TMR bestaat erin met een CO2–laser een 20 tot 50-tal kleine gaatjes te boren doorheen het myocard.
Kleine resulterende bloedingen worden manueel gestelpt tijdens de ingreep. Het hart wordt hierbij niet
stilgelegd. EKG en transoesofagale echografie maken monitoring van het hart mogelijk.
De pathofysiologie van TMR is niet volledig duidelijk: revascularisatie van de hartspier vanuit het
linkerventrikel, angiogenese in het myocard of zelfs denervatie waardoor de pijn verdwijnt. De techniek
blijkt hoe dan ook veilig en doeltreffend.
Correcte codering gebeurt a.d.h.v. subreeks 36.3 “Other heart revascularization” (Andere hartrevascularisatie) op basis van de toegangsweg:
 via thoracotomie:
36.31 “Open chest transmyocardial revascularization”
(Openhart transmyocardiale revascularisatie)
 thoracoscopisch:
36.33 “Endoscopic transmyocardial revascularization”
(Endoscopische transmyocardiale revascularisatie)
 percutaan, endovasculair: 36.34 “Percutaneous transmyocardial revascularization”
(Percutane transmyocardiale revascularisatie)
 ander:
36.32 “Other transmyocardial revascularization”
(Andere transmyocardiale revascularisatie)
Begeleidende sternotomie, thoracotomie en/of angioplastie maken integraal deel uit van de ingreep en
krijgen dus geen aparte procedurecode mee. Gebruik van robotica moet bijkomend gecodeerd worden
met subcategorie 17.4 “Robotic assisted procedures” (Robotgeassisteerde procedures).
Andere beschikbare technieken tenslotte, zitten allen vervat in code
revascularization” (Andere hartrevascularisatie).

36.39 “Other

heart

5.6.2. Ondersteuning van hart- en circulatoire functie door middel van externe pompen
Globaal gezien gaat het hier over uitwendige pompsystemen die via canules met de bloedsomloop en/of
het hart verbonden zijn. Er zijn verscheidene types op de markt met elk een verschillende indicatie.
Subcategorie 37.6 “Implantation of heart and circulatory assist system(s)” (Implantatie van systemen ter
ondersteuning van hart- en circulatoire functie) bevat de gepaste procedurecodes.

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

212

Ondersteuning van de circulatoire functie op korte termijn d.m.v. een extern systeem wordt
weergegeven met 37.62 “Insertion of temporary non-implantable extracorporeal circulatory assist
device” (Insertie van een tijdelijk niet-implanteerbaar extracorporeel systeem ter ondersteuning van de
circulatoire functie). Deze wordt voornamelijk in acute situaties gebruikt. Het verwijderen ervan zit vervat
in de procedurecode.
Externe hartondersteunende systemen kunnen na een cardiochirurgische operatie geplaatst worden
omwille van postcardiotomische ventrikeldysfunctie – d.i. het falen van het hart na een ingreep. Het
betreft:


37.60 “Implantation or insertion of biventricular external heart assist system” (Implantatie
van een biventriculair extern hartondersteunend systeem) ter ondersteuning van
zowel
linker- als rechterventrikelfunctie (plaatsing in één tijd)



37.65 “Implant of single ventricular (extracorporeal) external heart assist system”
(Implantatie van een univentriculair (extracorporeel) extern hartondersteunend systeem)
ter
ondersteuning van slechts één hartkamer (links of rechts)

Het ter plaatse brengen van de canules en de eventuele sternotomie en/of ventriculotomie maken
integraal deel uit van de procedure en worden derhalve niet afzonderlijk gecodeerd.
Mechanische ondersteuning is eveneens mogelijk op langere termijn. Het gaat om een pomp met een
batterij, die als externe ventrikel fungeert en de patiënt een zekere autonomie garandeert. Dit systeem
wordt voornamelijk gebruikt bij kandidaten voor een transplanthart, maar kan ook definitief toegepast
worden bij patiënten bij wie een zwaardere ingreep niet mogelijk is omwille van hun algemene toestand
(leeftijd, comorbiditeit, pulmonale hypertensie, …). Wij onderscheiden twee procedures:


37.66 “Insertion of implantable heart assist system” (Insertie van een implanteerbaar
hartondersteunend systeem) voor een systeem waarbij de pomp in de peritoneale
ruimte
wordt geplaatst;



37.68 “Insertion of percutaneous external heart assist device” (Insertie van een percutaan
extern hartondersteunend toestel) voor een uitwendig apparaat met plaatsing van de
leidingen via percutane (femorale) weg.

Al deze hartondersteunende pompsystemen worden wel eens aangeduid met de afkorting ‘VAD’, die
hier staat voor ‘ventricle assisting device’. Dit acroniem mag niet verward worden met de implanteerbare
vasculaire toegangsweg (zie hoger). Ze mogen evenmin verward worden met het kunsthart, die we in
volgende paragraaf bespreken.
Herstel van (onderdelen van) deze uitwendige systemen moet geregistreerd worden met 37.63 “Repair
of heart assist system” (Herstel van hartondersteunend systeem), het verwijderen ervan met 37.64
“Removal of external heart assist system(s) or device(s)” (Verwijderen van hartondersteunend systeem
of toestel(len)).
Tabel 7 14: Uitwendige ondersteunende systemen van cardiale en circulatoire functie
Circulatoire functie
tijdelijk
Plaatsen
Herstel / bijsturen
Verwijderen

37.62
–
–
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37.63
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5.6.3. Harttransplantatie en andere inwendige systemen
De procedurecode voor de klassieke harttransplantatie is 37.51 “Heart transplantation”
(Harttransplantatie).
Wij herhalen dat de diagnosecodes voor atherosclerose van de kransslagaders bij een transplanthart
als volgt gewijzigd worden:
 414.06 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery of transplanted heart” (Coronaire
atherosclerose van een oorspronkelijke kransslagader van een getransplanteerd hart)
 414.07 “Coronary atherosclerosis of bypass graft (artery) (vein) of transplanted heart”
(Coronaire atherosclerose van een bypass greffe van een getransplanteerd hart)
Het cardiomyostimulatiesysteem is een relatief nieuwe techniek waarbij een spier via een pacemaker
getraind wordt om in een tweede tijd de hartspier te ondersteunen. Code 37.67 “Implantation of
cardiomyostimulation system” (Implantatie van een cardiomyostimulatiesysteem) is dan van toepassing.
Tenslotte is er het totaal implanteerbaar mechanisch hart – het kunsthart. Dit is een echte definitieve
vervanging van het biologisch hart, geen tijdelijke ondersteuning van de circulatoire functie.
Code 37.52 “Implantation of total internal biventricular heart replacement system” (Implantatie van totaal
inwendig biventriculair hartvervangend systeem) geeft het plaatsen van een kunsthart weer.
Voor het volledig verwijderen ervan is er procedurecode 37.55 “Removal of internal biventricular heart
replacement system” (Verwijderen van inwendig biventriculair hartvervangend systeem). Herstel of
vervanging van de pomp krijgt code 37.53 “Replacement or repair of thoracic unit of (total) replacement
heart system” (Vervanging of herstel van de thoracale eenheid van een (totaal) hartvervangend
systeem) mee, interventie op andere onderdelen van dit complex toestel worden gecodeerd met 37.54
“Replacement or repair of other implantable component of (total) replacement heart system”
(Vervanging of herstel van een ander inplantbare componente van een (totaal) hartvervangend
systeem).
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6. Bijlage bij hoofdstuk 7
6.1. Varianten bij voorbeeld 7 4 – acuut myocardinfarct
6.1.1. Basisopgave
Een man van 45 jaar wordt in urgentie in een algemeen ziekenhuis AZ opgenomen met ernstige
precordiale pijn. Men vermoedt meteen een acuut myocardinfarct. EKG en echocardiografie worden
meteen uitgevoerd. De diagnose luidt: “coronair syndroom type STEMI inferior wall”.
Algemeen ziekenhuis AZ beschikt niet over een cath-lab. Daarom wordt de patiënt gestabiliseerd en
verwezen naar het universitair centrum UC in de regio voor uitgebreide diagnostische
linkerhartkatheterisatie, coronarografie volgens Sones, en uiteindeljk een rescue PTCA. Er wordt een
dilatatie zonder stenting uitgevoerd van één kransslagader.

6.1.2. Variante A
Na een opname van twee dagen in het universitair centrum UC komt de patiënt terug naar de
oorspronkelijke instelling AZ voor verdere opvolging en nazorg.
Vermits de patiënt bij transfer naar het universitair centrum administratief ontslagen werd uit AZ, wordt
voor het derde verblijf een nieuw opnamenummer aangemaakt in het algemeen ziekenhuis AZ.
Bespreking
Men onderscheidt drie verblijven:
1. spoedverblijf in het algemeen ziekenhuis AZ
2. verblijf van twee dagen in het universitair centrum UC
3. verblijf voor nazorg in het algemeen ziekenhuis AZ
Als hoofddiagnose wordt de code van acuut myocardinfarct in alle verblijven herhaald: categorie
410. Dit is de stelregel bij het acuut myocardinfarct! Er wordt géén code voor nazorg of herstel
gebruikt.
Het vijfde cijfer bij infarctcode 410 blijft ‘1’ (= initiële zorgepisode) in alle verblijven daar de patiënt
het gezondheidszorgmilieu niet verlaten heeft. Code 410.22 “Acute myocardial infarction of
inferolateral wall, subsequent episode of care” (Inferolateraal myocardinfarct, latere
behandelingsperiode) is hier zeker niet op zijn plaats!
Statuscode V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale coronaire angioplastie status) mag niet opgetekend worden binnen hetzelfde zorgtraject
wanneer er, zoals hier, geen sprake is van revalidatie.
Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten echter wel worden toegevoegd, conform
de algemene codeerrichtlijnen.







Codeeroverzicht
1° Algemeen Ziekenhuis
HD

2° Universitair Centrum

410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

88.72 (echocardiografie)

00.66
00.40
37.22
88.55

3° Algemeen Ziekenhuis
410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

ND
Pr

(PTCA)
(procedure uitgevoerd
(linkerhartkatheterisatie)
(coronarografie)

6.1.3. Variante B
Na een opname van twee dagen in het universitair centrum UC komt de patiënt terug naar de
oorspronkelijke instelling AZ voor een volledig uitgewerkt en gedocumenteerd revalidatieprogramma,
conform de criteria vermeld in bijlage 1 « V- & E-codes ».
Vermits de patiënt bij transfer naar het universitair centrum administratief ontslagen werd uit AZ, wordt
voor het derde verblijf een nieuw opnamenummer aangemaakt in het algemeen ziekenhuis AZ.
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Bespreking
Men onderscheidt drie verblijven:
1. spoedverblijf in het algemeen ziekenhuis AZ
2. verblijf van twee dagen in het universitair centrum UC
3. verblijf voor revalidatie in het algemeen ziekenhuis AZ
Als hoofddiagnose voor verblijf 3 geldt een revalidatiecode: categorie V57.
De gepaste code van acuut myocardinfarct (410.xx) wordt als nevendiagnose toegevoegd. Dit is
een uitzondering waarbij een acute code en niet een sequelcode in een episode van revalidatie
wordt gebruikt!
Het vijfde cijfer bij infarctcode 410 blijft ‘1’ (= initiële zorgepisode) in alle verblijven daar de patiënt
het gezondheidszorgmilieu niet verlaten heeft.
In geval van revalidatie moet een eventuele statuscode gebruikt worden – in casu V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale coronaire angioplastie status).
Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten uiteraard worden toegevoegd.







Codeeroverzicht
1° Algemeen Ziekenhuis
HD

410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

2° Universitair Centrum
410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

ND

Pr

3° Algemeen Ziekenhuis
V57.1 / V57.89 (opname
(voor revalidatie)
410.21 (inferolateraal AMI,
1ste periode)
V45.82 (status post PTCA)

88.72 (echocardiografie)

00.66 (PTCA)
00.40 (procedure uitgevoerd op
één bloedvat)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.55 (coronarografie)

93.89

(revalidatie)

6.1.4. Variante C
Stel nu dat de patiënt met dezelfde klachten meteen in het universitair centrum UC wordt opgenomen.
Zij beschikken over een cath-lab en de patiënt wordt er meteen naartoe verwezen.
Na afloop van de interventie keert de patiënt terug naar de afdeling cardiologie voor observatie en
nazorg.
De evolutie is voorspoedig, en na enkele dagen kan de patiënt naar de Sp-afdeling van UC voor een
uitgewerkt revalidatieplan, conform de criteria onder V 57 vermeld in de bijlage « V- & E-codes ».
Bespreking
Men onderscheidt slechts één verblijf in het universitair centrum UC. Er worden evenwel vier
specialismen doorlopen:
a. spoedverblijf op cardiologie
b. interventie op cath-lab / IZ
c. nazorg op cardiologie
d. revalidatie op Sp-afdeling





Als hoofddiagnose wordt de code van acuut myocardinfarct in alle acute specialismen herhaald:
categorie 410. Dit is de stelregel bij het acuut myocardinfarct! Er wordt géén code voor nazorg of
herstel gebruikt.
Als hoofddiagnose voor specialisme 4 geldt een revalidatiecode: categorie V57. De gepaste code
van acuut myocardinfarct (410.xx) wordt als nevendiagnose toegevoegd. Dit is een uitzondering
waarbij een acute code en niet een sequelcode in een episode van revalidatie wordt gebruikt!
Het vijfde cijfer bij infarctcode 410 blijft ‘1’ (= initiële zorgepisode) in alle specialismen daar de
patiënt het gezondheidszorgmilieu niet verlaten heeft.
In geval van revalidatie moet een eventuele statuscode gebruikt worden – in casu V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale coronaire angioplastie status) in het vierde specialisme; in de acute specialismen is deze niet toegelaten.
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Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten uiteraard worden toegevoegd.



Codeeroverzicht
1° Universitair C.
a/ Cardiologie
HD

410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

1° Universitair C.
b/ Cath-lab / IZ
410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

1° Universitair C.
c/ Cardiologie

1° Universitair C.
d/ Sp-afdeling

410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

V57.1 / V57.89
(opname voor
revalidatie)

ND

Pr

410.21 (inferolat. AMI,
1ste periode)
V45.82 (status PTCA)
88.72 (echocardiografie)

00.66
00.40
37.22
88.55

(PTCA)
(procedure
(linkerhartkath.)
(coronarografie)

93.89

(revalidatie)

6.1.5. Variante D
Stel nu dat de patiënt met dezelfde klachten meteen in het universitair centrum UC wordt opgenomen.
Zij beschikken over een cath-lab en de patiënt wordt er meteen naartoe verwezen.
Na afloop van de interventie keert de patiënt terug naar de afdeling cardiologie voor observatie en
nazorg.
De evolutie is voorspoedig, en na enkele dagen kan de patiënt naar een gespecialiseerde
revalidatiekliniek dichter bij huis, voor verdere revalidatie, conform de criteria vermeld onder de V57
code in de hoofdstuk over de « V- & E-codes ».
Bespreking
Men onderscheidt twee verblijven:
1. verblijf in het universitair centrum UC, met doorloop van drie specialismen
a. spoedverblijf op cardiologie
b. interventie op cath-lab / IZ
c. nazorg op cardiologie
2. revalidatieverblijf in de gespecialiseerde revalidatiekliniek
Er is verder geen verschil met variante C, daar het codeertechnisch geen verschil uitmaakt of de
revalidatie in hetzelfde dan wel in een ander ziekenhuis wordt uitgevoerd.
Codeeroverzicht
1° Universitair C.
a/ Cardiologie
HD

410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

1° Universitair C.
b/ Cath-lab / IZ
410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

ND

Pr

1° Universitair C.
c/ Cardiologie

2° Gespecialiseerde
revalidatiekliniek

410.21 (inferolateraal AMI,
ste
1 periode)

V57.1 / V57.89
(opname voor
revalidatie)
410.21 (inferolat. AMI,
1ste periode)
V45.82 (status PTCA)

88.72 (echocardiografie)

00.66
00.40
37.22
88.55

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

(PTCA)
(procedure
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93.89

(revalidatie)
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6.1.6. Algemene beschouwing
Communicatie tussen alle zorgverleners binnen een dergelijk zorgtraject, ook tussen verwijzend en
uitvoerend ziekenhuis (hier AZ en UC), is essentieel omdat de hoofddiagnose van het eerste verblijf /
specialisme afhankelijk is van de diagnosestelling in het tweede verblijf / specialisme.

6.2. Varianten bij voorbeeld 7 9 – coronair syndroom
6.2.1. Basisopgave
Een 52-jarige vrouw wordt in de regionale kliniek RK opgenomen met onduidelijke klachten van
instabiele angor en vermoeden van AMI. Het elektrocardiogram sluit een myocardinfarct a priori uit. Het
labo toont geen stijging aan van troponinen en/of CPK.
De regionale kliniek RK beschikt niet over een cath-lab. Daarom transfereert de cardioloog
veiligheidshalve de patiënte naar een referentiecentrum RC voor uitgebreide diagnostische
linkerhartkatheterisatie, coronarografie volgens Judkins’ techniek, en PTCA indien nodig. Er wordt een
dilatatie uitgevoerd van de linkercoronairarterie (LAD) en van diagonaaltak D1, beide zonder stenting.

6.2.2. Variante A
Na een opname van twee dagen in het referentiecentrum RC komt de patiënte terug naar de
oorspronkelijke instelling regionale kliniek voor verdere opvolging en nazorg.
Vermits de patiënte bij transfer naar het referentiecentrum administratief ontslagen werd uit RK, wordt
voor het derde verblijf een nieuw opnamenummer aangemaakt in de regionale kliniek RK.
Bespreking
Men onderscheidt drie verblijven:
1. spoedverblijf de Regionale kliniek RK
2. verblijf van twee dagen in het referentiecentrum RC
3. verblijf voor nazorg in de regionale kliniek RK








In tegenstelling tot de regel van toepassing bij het acuut myocardinfarct, is de hoofddiagnose bij
verblijf 3 hier nazorg! Nazorg na invasieve technieken ter hoogte van hart- en vaatstelsel is code
V58.73 “Aftercare following surgery of the circulatory system, NEC” (Nazorg na operatie van het
cardiovasculair systeem, niet elders geclassificeerd). In andere gevallen opteert men voor code
V58.89 “Other specified aftercare” (Andere gespecificeerde nazorg).
Statuscode V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale coronaire angioplastie status) mag niet opgetekend worden binnen hetzelfde zorgtraject
wanneer er, zoals hier, geen sprake is van revalidatie.
Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten echter wel worden toegevoegd, conform
de algemene codeerrichtlijnen.
Coronaire atheromatose kan blijvend aanwezig zijn, zelfs na PTCA of CABG. Mocht dit beschreven
zijn, dan moet code 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire
atherosclerose van oorspronkelijke coronaire arterie) in het derde verblijf als nevendiagnose
herhaald worden.
De procedures uitgevoerd in het referentiecentrum worden genoteerd met “plaats van uitvoering” =
‘1’ (eigen ziekenhuis), omdat de patiënte administratief ontslagen werd uit regionale kliniek .
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Codeeroverzicht
1° Regionale Kliniek

2° Referentiecentrum

HD

414.01 (coronaire
atherosclerose)

414.01 (coronaire
atherosclerose)

ND

411.1 (coronair syndroom)

411.1 (coronair syndroom)

Pr

3° Regionale Kliniek
V58.73 (nazorg na operatie
op cardiovasculair
systeem)

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd
op twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)
Plaats van uitvoering
= ‘1’ (eigen ziekenhuis)

6.2.3. Variante B
Diezelfde dag nog komt de patiënte terug van het referentiecentrum RC naar dezelfde dienst in de
oorspronkelijke instelling RK voor verdere opvolging en nazorg.
De patiënte werd administratief niet ontslagen uit RK, waardoor het opnamenummer in de regionale
kliniek RK gewoon doorloopt.
Bespreking
Men onderscheidt twee verblijven:
1. doorlopend verblijf in de regionale kliniek RK
2. kort verblijf voor hartkatheterisatie in het referentiecentrum RC
Codeertechnisch gelden dezelfde opmerkingen als bij variante A.
Het grote verschil met variante A is het feit dat de uitgevoerde procedures zowel in het verwijzend
als in het uitvoerend ziekenhuis moeten worden gecodeerd.
De indicator “plaats van uitvoering” is evenwel verschillend: ‘2’ (uitbesteed) in de het verwijzende
ziekenhuis ‘3’ (in opdracht) in het referentiecentrum RC omdat de opname in RK niet onderbroken
is.





Codeeroverzicht
1° Regionale Kliniek

2° Referentiecentrum

HD

414.01 (coronaire atherosclerose)

414.01 (coronaire atherosclerose)

ND

411.1 (coronair syndroom)

411.1 (coronair syndroom)

Pr

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd op
twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd op
twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)

Plaats van uitvoering = ‘2’ (uitbesteed)

Plaats van uitvoering = ‘3’ (in opdracht)

6.2.4. Variante C
De patiënte wordt vanuit het referentiecentrum RC rechtstreeks naar huis ontslagen.
Zij werd dan ook administratief ontslagen uit RK, aangezien zij daar niet meer is teruggekeerd.
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Bespreking
Men onderscheidt twee verblijven:
1. verblijf in de regionale kliniek RK
2. kort verblijf voor hartkatheterisatie in het referentiecentrum RC
Codeertechnisch gelden dezelfde opmerkingen als bij varianten A en B.
Het verschil met variante B is dat de uitgevoerde procedures enkel in het referentiecentrum
gecodeerd worden, met indicator “plaats van uitvoering” = ‘1’ (eigen ziekenhuis). Aangezien de
patiënte niet terugkeert naar RK, kan het verblijf ook niet als doorlopend worden beschouwd.




Codeeroverzicht
1° Regionale Kliniek

2° Referentiecentrum

HD

414.01 (coronaire atherosclerose)

414.01 (coronaire atherosclerose)

ND

411.1 (intermediair coronair syndroom)

411.1 (intermediair coronair syndroom)

Pr

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd op
twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)
Plaats van uitvoering = ‘1’ (eigen ziekenhuis)

6.2.5. Variante D
Na een opname van twee dagen in het referentiecentrum RC komt de patiënte terug naar de
oorspronkelijke instelling RK voor een volledig uitgewerkt en gedocumenteerd revalidatieprogramma,
met code V57 conform de criteria vermeld in bijlage 1 « V- & E-codes ».
Vermits de patiënte bij transfer naar het referentiecentrum administratief ontslagen werd uit RK, wordt
voor het derde verblijf een nieuw opnamenummer aangemaakt in de regionale kliniek RK.
Bespreking
Men onderscheidt drie verblijven:
1. spoedverblijf in de regionale kliniek RK
2. verblijf van twee dagen in het referentiecentrum RC
3. verblijf voor revalidatie in de regionale kliniek RK







Als hoofddiagnose voor verblijf 3 geldt een revalidatiecode: categorie V57.
In geval van revalidatie moet een eventuele statuscode gebruikt worden – in casu V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Percutane transluminale coronaire angioplastie status).
Andere nog bestaande en relevante pathologieën moeten uiteraard worden toegevoegd.
Coronaire atheromatose kan blijvend aanwezig zijn, zelfs na PTCA of CABG. Mocht dit beschreven
zijn, dan moet code 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire
atherosclerose van oorspronkelijke coronaire arterie) in het derde verblijf als nevendiagnose
herhaald worden.
Alle uitgevoerde procedures worden genoteerd met indicator “plaats van uitvoering” = ‘1’ (eigen
ziekenhuis) omdat het over separate opnames gaat.
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Codeeroverzicht
1° Regionale Kliniek

2° Referentiecentrum

3° Regionale Kliniek

HD

414.01 (coronaire
atherosclerose)

414.01 (coronaire
atherosclerose)

V57.1 / V57.89 (opname
(voor revalidatie)

ND

411.1 (coronair syndroom)

411.1 (coronair syndroom)

V45.82 (status post PTCA)

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd
op twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)

93.89 (revalidatie)

Pr

Plaats van uitvoering
= ‘1’ (eigen ziekenhuis)

Plaats van uitvoering
= ‘1’ (eigen ziekenhuis)

6.2.6. Variante E
Diezelfde dag nog komt de patiënte terug naar de Sp-afdeling van de oorspronkelijke instelling RK voor
een uitgewerkt revalidatieplan, conform de criteria vermeld in bijlage 1 « V- & E-codes ».
De patiënte werd administratief niet ontslagen uit RK, waardoor het opnamenummer in de regionale
kliniek RK gewoon doorloopt.
Bespreking
Men onderscheidt twee verblijven:
1. doorlopend verblijf in de regionale kliniek RK, met doorloop van twee specialismen
a. spoedverblijf op cardiologie
b. revalidatie op Sp-afdeling
2. kort verblijf voor hartkatheterisatie in het referentiecentrum RC
Codeertechnisch gelden dezelfde opmerkingen als bij variante D.
Het grote verschil met variante D is het feit dat de uitgevoerde procedures zowel in het verwijzend
als in het uitvoerend ziekenhuis moeten worden gecodeerd. De indicator “plaats van uitvoering” is
evenwel verschillend: ‘2’ (uitbesteed) in het verwijzende ziekenhuis RK, ‘3’ (in opdracht) in het
referentiecentrum RC omdat de opname in RK niet onderbroken is.
De revalidatieprocedure in het laatste deel krijgt uiteraard indicator ‘1’ (eigen ziekenhuis).






Codeeroverzicht
1° Regionale Kliniek
a/ Cardiologie

2° Referentiecentrum
(Cath-lab / IZ)

1° Regionale Kliniek
b/ Sp-afdeling

HD

414.01 (coronaire
atherosclerose)

414.01 (coronaire
atherosclerose)

V57.1 / V57.89 (opname
(voor revalidatie)

ND

411.1 (coronair syndroom)

411.1 (coronair syndroom)

V45.82 (status post PTCA)

Pr

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgev.
op twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkath.)
88.56 (coronarografie)

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd
op twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)

93.89 (revalidatie)

Plaats van uitvoering
= ‘2’ (uitbesteed)

Plaats van uitvoering
= ‘3’ (in opdracht)
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6.2.7. Variante F
Stel nu dat de patiënte met dezelfde klachten meteen in het referentiecentrum RC wordt opgenomen. Zij
beschikken over een cath-lab en de patiënte wordt meteen uitgevoerd.
De interventie verloopt prima, en de patiënte kan onmiddellijk naar de Sp-afdeling van RC voor een
uitgewerkt revalidatieplan, conform de criteria vermeld in bijlage 1 « V- & E-codes ».
Bespreking
Men onderscheidt slechts één verblijf in het referentiecentrum RC. Er worden evenwel drie specialismen
doorlopen:
a. spoedverblijf op cardiologie
b. interventie op cath-lab / IZ
c. revalidatie op Sp-afdeling
Er is verder geen verschil met variante D, daar dezelfde codeerrichtlijnen gelden op het niveau van de
specialismen voor ziekenhuizen die het volledig traject binnen hun muren aanbieden.
Codeeroverzicht
1° Referentiecentrum
a/ Cardiologie

1° Referentiecentrum
b/ Cath-lab / IZ

1° Referentiecentrum
c/ Sp-afdeling

HD

414.01 (coronaire
atherosclerose)

414.01 (coronaire
atherosclerose)

V57.1 / V57.89 (opname
(voor revalidatie)

ND

411.1 (coronair syndroom)

411.1 (coronair syndroom)

V45.82 (status post PTCA)

00.66 (PTCA)
00.41 (procedure uitgevoerd
op twee bloedvaten)
37.22 (linkerhartkatheterisatie)
88.56 (coronarografie)

93.89 (revalidatie)

Pr

Plaats van uitvoering
= ‘1’ (eigen ziekenhuis)

Plaats van uitvoering
= ‘1’ (eigen ziekenhuis)

6.2.8. Algemene beschouwing
Communicatie tussen alle zorgverleners binnen een dergelijk zorgtraject, ook tussen verwijzend en
uitvoerend ziekenhuis (hier RK en RC), is essentieel omdat de hoofddiagnose en de uitgevoerde
procedures in het eerste verblijf / specialisme afhankelijk zijn van de diagnosestelling en procedures
uitgevoerd tijdens het tweede verblijf / specialisme.

6.3. Varianten bij voorbeeld 7 27 – hartstilstand
6.3.1. Basisopgave
Een 70-jarige man valt plots van zijn stoel op de grond. Zijn vrouw belt de hulpdiensten en de MUG-arts
stelt de diagnose van hartstilstand.
De oudere man wordt naar het ziekenhuis overgebracht, maar reanimatie mag niet baten en de man
overlijdt enige tijd later. De man was gekend met ischemische cardiopathie, maar deze wordt door de
cardioloog niet weerhouden als oorzaak van de hartstilstand.

6.3.2. Variante A
Er wordt geen autopsie uitgevoerd, waardoor de onderliggende oorzaak van het cardiaal arrest klinisch
niet kan worden bepaald.
Bespreking
 Hartstilstand is de correcte hoofddiagnose, vermits er geen onderliggende oorzaak is
aangetoond.
 De doodsoorzaak in MZG is hartstilstand, bij gebrek aan inzicht in het onderliggend lijden.
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Codeeroverzicht
HD 427.5 “Cardiac arrest” (Hartstilstand)
ND

414.8

“Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde
vormen van chronische ischemische hartaandoeningen)

Pr

99.60

“Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (CPR niet-gespecificeerd)

DO

427.5

“Cardiac arrest” (Hartstilstand)

6.3.3. Variante B
Een autopsie wordt uitgevoerd en de patholoog vindt een uitgebreide infarctzone in de voorwand van
het linkerventrikel. De cardioloog documenteert het voorwandinfarct als doodsoorzaak.
Bespreking
 Hartstilstand is hier nevendiagnose, omdat een onderliggende oorzaak is gedocumenteerd.
 De doodsoorzaak in MZG is ditmaal het voorwandinfarct.
Codeeroverzicht
HD 410.11 “Acute myocardial infarction of other anterior wall, initial episode of care” (Ander
voorwandinfarct, eerste behandelingsperiode)
ND

427.5
414.8

“Cardiac arrest” (Hartstilstand)
“Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde
vormen van chronische ischemische hartaandoeningen)

Pr

99.60

“Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (CPR niet-gespecificeerd)

DO

410.11 “Acute myocardial infarction of other anterior wall, initial episode of care” (Ander
voorwandinfarct, eerste behandelingsperiode)

6.4. Andere variaties op voorbeeld 7 27 – hartstilstand
6.4.1. Opgave A
Een sportieve vrouw van 42 verliest plots het bewustzijn tijdens een fitnesssessie. Andere leden van de
club starten CPR en bellen om hulp. De MUG-arts diagnosticeert een hartstilstand.
De vrouw wordt naar het ziekenhuis overgebracht. De diagnose van elektromechanische dissociatie
wordt gesteld. De vrouw overlijdt 50 minuten later ondanks aanhoudende reanimatiepogingen.
Elektromechanische dissociatie wordt in het patiëntendossier opgetekend als doodsoorzaak.
Bespreking
 Hartstilstand is hier nevendiagnose, omdat een onderliggende oorzaak is gedocumenteerd.
 De doodsoorzaak staat duidelijk vermeld: elektromechanische dissociatie.
Codeeroverzicht
HD 426.89 “Other specified conduction disorders, other” (Andere gespecificeerde geleidingsstoornissen, andere)
ND

427.5

“Cardiac arrest” (Hartstilstand)

Pr

99.60

“Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (CPR niet-gespecificeerd)

DO

426.89 “Other specified conduction disorders, other” (Andere gespecificeerde geleidingsstoornissen, andere)
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6.4.2. Opgave B
Een sportieve vrouw van 42 verliest plots het bewustzijn tijdens een fitnesssessie. Andere leden van de
club starten CPR en bellen om hulp. De MUG-arts stelt de diagnose van ventrikelfibrillatie.
De vrouw wordt naar het ziekenhuis overgebracht. De diagnose van elektromechanische dissociatie
wordt gesteld. De vrouw overlijdt 50 minuten later ondanks aanhoudende reanimatiepogingen.
De behandelende arts vermeldt geen doodsoorzaak in het medisch dossier.
Bespreking
 Hartstilstand is hier noch hoofddiagnose, noch nevendiagnose! Ventrikelfibrillatie is immers
geen synoniem voor cardiaal arrest.
 De doodsoorzaak is onduidelijk en dient nagevraagd te worden bij de behandelende
geneesheer.
Codeeroverzicht
HD 426.89 “Other specified conduction disorders, other” (Andere gespecificeerde geleidingsstoornissen, andere)
ND

427.41 “Ventricular fibrillation” (Ventrikel-fibrillatie)

Pr

99.60

DO

Na te vragen

“Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (CPR niet-gespecificeerd)

6.4.3. Opgave C
Een sportieve vrouw van 42 verliest plots het bewustzijn tijdens een fitnesssessie. Andere leden van de
club starten CPR en bellen om hulp. De MUG-arts diagnosticeert een hartstilstand.
Ondanks aanhoudende reanimatiepogingen van het MUG-team ter plaatse, wordt het overlijden na 50
minuten uitgesproken. De patiënte bereikt het ziekenhuis dus niet.
Bespreking
Er is in dit voorbeeld geen ziekenhuisopname, dus geen MZG-registratie!

6.4.4. Opgave D
Een 87-jarige patiënt, gekend met COPD, chronisch respiratoir falen, hypertensie en terminaal nierfalen
wordt opgenomen omwille van respiratoire deterioratie.
De diagnose van COPD-exacerbatie wordt gesteld. De toestand betert geleidelijk, maar op dag 5 wordt
de man door de verpleegkundige dood aangetroffen in bed.
De arts kan geen doodsoorzaak aanduiden. Gelet op de leeftijd wordt geen autopsie uitgevoerd.
Bespreking
 Hartstilstand is hier noch hoofddiagnose, noch nevendiagnose! De diagnose van cardiaal arrest
mag immers nooit gebruikt worden louter als middel om de dood van de patiënt aan te geven.
 De doodsoorzaak in MZG zal hier ZZZZZZ (dummy) zijn, omdat de clinicus deze niet kan
bepalen.
Codeeroverzicht
HD 491.21 “Obstructive chronic bronchitis, with (acute) exacerbation” (Obstructieve chronische
bronchitis met (acute) exacerbatie)
ND

518.83 “Chronic respiratory failure” (Chronisch respiratoir falen)
403.11 “Hypertensive kidney disease, benign, with chronic kidney disease stage V or end
stage renal disease” (Hypertensieve chronische nierziekte, benign, met chronische
nierziekte stadium V of terminaal stadium nierziekte)
585.6 “End stage renal disease” (Terminaal stadium nierziekte)
798.9 “Unattended death” (Overlijden buiten aanwezigheid van anderen)

DO

ZZZZZZ (dummy doodsoorzaak)
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8
Aandoeningen van het respiratoir stelsel
1. Algemene inleiding
De aandoeningen van het respiratoir stelsel worden meestal gecodeerd in de categorieën 460 tot 519.
De neoplastische pulmonale pathologieën en sommige belangrijke infecties, zoals tuberculose of AIDS,
behoren echter tot andere hoofdstukken van het registratiesysteem ICD-9-CM.

2. Pneumonie
De term « pneumonie » wordt gebruikt voor een acute ontsteking van de long, meestal van bacteriële
aard. De klinische symptomen en het radiologisch beeld met « consolidatie » van bepaalde zones van
één long of van beide longen zijn karakteriserend. Het vroegtijdig en overvloedig gebruik van antibiotica
hebben echter ondertussen deze klinische en radiologische presentatie van de pneumonie veranderd:
de lobaire pneumonieën, die vroeger zo typisch waren, ziet men nu minder frequent dan de eerder
minder globale longaantastingen zoals de segmentaire of zelfs sub-segmentaire pneumonieën of zelfs
verspreide aantastingen in de vorm van niet-confluerende infiltraten in een deel of in de totaliteit van het
longparenchym van één of beide longen. Deze worden dan ook vaak eerder omschreven als
bronchopneumonieën.
Anderzijds worden de mirco-organismen verantwoordelijk voor het ontstaan van pneumonieën alsmaar
meer talrijker en gevarieerder naargelang het onderliggend lijden zoals immunosuppressie of
maligniteiten.
De etiologische diagnostiek berust meestal op de aanwezigheid van pathologische kiemen in groten
getale samen met indirecte tekens van een infectieus proces in de sputa (groot aantal witte bloedcellen
en weinig epitheelcellen). De bacteriële flora is ondertussen vaak zeer polymorf en het is dan ook vaak
onmogelijk om met zekerheid conclusies te trekken over de verantwoordelijkheid van één specifiek
micro-organisme.
Bijkomende etiologische informatie kan worden bekomen uit hemoculturen of serologische bevindingen
bij virale infecties of bij Chlamydia of Mycoplasma.
Niettegenstaande de technische vooruitgang berust etiologische diagnostiek bij pneumonie eerder nog
op een hypothese, dan op een zekerheidsdiagnose. De therapeutische houding hangt meestal af van
het geheel van klinische, microbiologische en biologische afwijkingen.
De correcte codering van een pneumonie kan enkel gebeuren indien de verantwoordelijke arts expliciet
concludeert dat het gaat om een pneumonie of een bronchopneumonie. Termen als « pneumopathie,
pneumonische infiltraten, pneumonische verdichting, pneumonische surinfectie… » zijn eerder vage
termen die eigenlijk om voor het even welke pathologie aangaande de longen kan gebruikt worden, wat
ook zijn oorzaak moge zijn (infectieus, inflammatoir, allergisch, auto-immune, toxisch,…). Jammer
genoeg wordt dit soort termen soms (en verkeerdelijk) gebruikt in medische dossiers daar wanneer het
eigenlijk om een pneumonie gaat. Om dit soort termen echter als pneumonie te kunnen coderen, is het
onontbeerlijk dat er in het medisch dossier expliciet sprake is van een infectieuze oorzaak. In het geval
de arts enkel concludeert tot dit soort vage termen zoals een “pneumopathie” zonder verdere
precisering tenzij eventuele vage radiologische bevindingen zoals « pulmonale verdichting »,
« parenchymateuse consolidatie », « parenchymateus infiltraat », kan men dus onmogelijk besluiten tot
codering van een pneumonie of bronchopneumonie, tenzij na duidelijke en expliciete bevestiging van de
behandelende arts. Bij het ontbreken van zo’n bevestiging, moeten deze afwijkingen gecodeerd worden
met "518.89 Other diseases of lung, not elsewhere classified" (Andere longziekten, niet elders
geklassificeerd), zoals de index aangeeft.
Anderzijds moet de arts om een pneumonie te kunnen coderen op een precieze manier met een
specifiek micro-organisme, ook specifiek de onderliggende kiem en zijn causaal verband in het dossier
vermelden.
Een bacteriologisch onderzoek zonder causaal verband is onvoldoende en wordt slechts gecodeerd als
795.39 “Other nonspecific positive culture findings” (andere niet-specifieke positieve kweek
bevindingen).
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Er bestaan verschillende manieren om een pneumonie te coderen, al naargelang de klinische
presentatie en het verantwoordelijk infectieus agens.

2.1. Pneumonie met identificatie van de oorzakelijke kiem
1. Gebruik van codes die zowel de pneumonie als de oorzakelijke kiem beschrijven
- uit hoofdstuk 8 Respiratoire aandoeningen: de codereeks 480-483 of 487 en 488
Bijv.: 480.3 ‘’Pneumonia due to SARS-associated Coronavirus’’ (Pneumonie door SARSgeassocieerd Coronavirus).
482.31 ‘’Pneumonia due to Streptococcus, Group A’’ (Pneumonie door
Streptococcus, Groep A)
487.0 ‘’Influenza with pneumonia’’ (Influenza met pneumonie)
In 2009 worden 2 aparte codes gebruikt om bij een pneumonie de gevoeligheid van de stafylokokken
voor methicilline aan te duiden:
482.41 “Methicillin susceptible pneumonia due to Staphylococcus aureus MSSA” (Pneumonie
door Stafylococcus aureus gevoelig voor methicilline)
482.42 “Methicillin resistant pneumonia due to Staphylococcus aureus MRSA” (Methicilline
resistente Stafylococcus aureus pneumonie)
- uit hoofdstuk 1 “Infectieziekten”:
Als de pneumonie een klinische manifestatie is van een meer algemene infectieuze
ziekte (de ziekteverwekker kan andere infectieuze manifestaties dan een pneumonie
veroorzaken), dan gebruikt men één code om zowel de kiem als de pneumonie te beschrijven, indien ze bestaat.














003.22 “Salmonella pneumonia” (Salmonella pneumonie)
011.6x ‘’Tuberculous pneumonia’’ (Tuberculeuze pneumonie)
021.2 ‘’Pulmonary tularemia’’ (Pulmonale tularemie)
031.0 ‘’Diseases due to other mycobacteria – Pulmonary’’
(Longziekte door andere mycobacteriën)
039.1 ‘’Actinomycotic infections – Pulmonary’’ (Actinomycose, long)
052.1‘’Varicella (hemorragisch) pneumonitis’’ (varicella pneumonitis (hemorragisch))
055.1‘’Postmeasles pneumonia’’ (Postmazelen pneumonie)
073.0 ‘’Ornithosis with pneumonia’’ (Psittacose, Ornithose met pneumonie)
114.x ‘’Coccidioidomycosis’’ (Coccidioidomycosis)
115.x5 ‘’Histoplasmosis pneumonia’’ (Histoplasmose pneumonie)
130.4 ‘’Pneumonitis due to toxoplasmosis’’ (Pneumonitis door toxoplasmose)
136.3 ‘’Pneumocystosis’’ (Pneumocystose)
112.4 “Candidiasis of lung” (Candidose, longcandidiase)

2. Gebruik van 2 aparte codes: de code corresponderend met de oorzakelijke kiem in hoofddiagnose en
de code voor de verwante pneumonie in nevendiagnose







022.1 « Pulmonary anthrax » (Pulmonale anthrax)
+ 484.5 « Pneumonia in anthrax » (Pneumonie bij anthrax)
033.x « Whooping cough » (Kinkhoest)
+ 484.3 “Pneumonia in whooping cough” (Pneumonie bij kinkhoest)
078.5 « Cytomegaloviral disease » (Ziekte door cytomegalievirus)
+ 484.1 Pneumonia in cytomegalic inclusion disease (Pneumonie bij CMVinclusieziekte)
117.3 « Aspergillosis » (Aspergillose)
+ 484.6 « Pneumonia in aspergillosis » (Pneumonie bij aspergillose)
117.x “Other mycoses” (Andere mycosen)
+ 484.7 ‘’Pneumonia in other systemic mycoses’’ (Pneumonie bij andere systemische mycosen)
118 ‘’Opportunistic mycoses’’ (Opportunistische mycosen)
+ 484.7 Pneumonia in other systemic mycoses (Pneumonie bij andere systemische
mycosen)
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2.2. Vogelgriep H5N1 en H1N1
Voor deze aandoeningen werden nieuwe codes voorzien
488.0x voor type H5N1
488.1x voor type H1N1
Voor beide types geldt een vijfde cijfer
1 bij pneumonie of bronchopneumonia
2 bij andere respiratoire aandoeningen zoals laryngitis, faryngitis of andere
9 voor niet-respiratoire aandoeningen zoals encefalopathie, gastro-enteritis
Vaak compliceert deze vorm van griep zich met een secondaire bacteriële pneumonie. In dit geval is het
natuurlijk toegestaan de twee codes 487.0 of 488.0x + de noodzakelijke code uit de reeks 481 tot 486.

2.3. Pneumonie zonder indentificatie van een oorzakelijk agens
Men gebruikt de code 486 ‘’Pneumonia, organism unspecified’’ (Pneumonie, kiem niet gespecificeerd),
indien de arts geen enkele specifieke kiem vermeldt. Men gebruikt de code 482.9 ‘’Bacterial pneumonia
unspecified’’ (Bacteriële pneumonie niet gespecificeerd), indien de arts enkel vermeldt dat het om een
bacteriële infectie gaat. Men gebruikt de code 485 ‘’Bronchopneumonia, organism unspecified’’ (Bronchopneumonie, kiem niet gespecificeerd), indien de arts de term bronchopneumonie gebruikt, zonder
verdere inlichtingen.
N.B. (1) De ‘’lobaire pneumonie’’ is een wat verouderde benaming om een pneumonie met pneumokokken te beschrijven. Deze dubbelzinnigheid bestaat niet in de Engelstalige versie van ICD-9-CM
[481’’Pneumococcal pneumonia’’ (Pneumokokkenpneumonie)]. Deze code kan dus niet worden gebruikt
om de anatomische aantasting van een longkwab door andere pathogene organismen dan de pneumokokken te beschrijven.
N.B. (2) Een pulmonale infectie of surinfectie die zich voordoet in de context van een mucoviscidose,
wordt sinds de editie van 2005 specifiek gecodeerd met de code 277.02 ‘’Cystic fibrosis with pulmonary
manifestations’’ (Mucoviscidose met pulmonale manifestaties) in nevendiagnose. Hierbij codeert men de
pulmonale manifestaties hetzij bronchitis of (broncho)pneumonie als hoofddiagnose.

2.4. Pneumonie met Legionella
Het gaat hier om een specifieke pneumonie die veroorzaakt wordt door Legionella pneumophila. De
aandoening wordt meestal veroorzaakt door het inademen van besmette aerosols en lijkt een belangrijk
aandeel te hebben als nosocomiale complicatie. De aandoening is potentieel dodelijk. Omwille van die
twee redenen wordt ze op een specifieke manier gecodeerd [482.84 ‘’Legionnaires' disease’’ (Veteranenziekte)].

2.5. Pneumonie met Gram-negatieve kiem, andere
Code 482.83 ‘’Pneumonia due to other Gram-negative bacteria’’ (Pneumonie door andere Gramnegatieve bacteriën) wordt gebruikt om pneumonieën met andere Gram-negatieve kiemen te
beschrijven, die niet behoren tot de precieze codes die hoger in de classificatie vermeld zijn (482.0
Klebsiella, 482.1 Pseudomonas, 482.2 Haemophilus, 482.81 Anaerobes, 482.82 E.Coli). Deze code
wordt gebruikt omdat infecties met Gram-negatieve kiemen over het algemeen ernstiger zijn en er vaak
zware therapeutische middelen nodig zijn om ze te behandelen.
De code mag echter alleen worden gebruikt als de clinicus duidelijk vermeldt dat een Gram-negatieve
kiem het oorzakelijk agens is van de pneumonie.

2.6. Pneumonie met Gram-positieve kiem niet gespecificeerd
Bij een pneumonie met een niet gespecificeerde Gram-positieve kiem gebruikt men de niet-specifieke
code 482.9 ‘’Bacterial pneumonia unspecified’’ (bacteriële pneumonie, niet gespecificeerd).

2.7. Aspergillose
Op pulmonaal niveau kan Aspergillus leiden tot:
- ofwel een invasieve pneumonie op basis van de Aspergillus, te coderen met 2 aparte codes: 117.3
‘’Aspergillosis’’ (Aspergillose) + 484.6 ‘’Pneumonia in aspergillosis’’ (Pneumonie bij aspergillose)
- ofwel een respiratoire manifestatie van het allergische type, met pneumonische infiltraten door eosinofielen, te coderen met 518.6 ‘’Allergic bronchopulmonary aspergillosis’’ (Allergische bronchopulmonale aspergillose)
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2.8. Candida
Bijzonder voorzichtigheid is vereist voor het coderen van een candida-pneumonie. Het betreft hier een
zeldzame doch ernstige longinfectie die enkel optreedt bij immuungecompromiteerde patiënten.
Daarentegen is kolonisatie met candida van het ORL gebied banaal en zeer frekwent.
De aanwezigheid van Candida in de sputa en het toedienen van fungistatica volstaan absoluut niet om
te besluiten dat het om een candida pneumonie zou gaan.
Voor candida-pneumonie gebruikt men code 112.4 “Candidiasis of lung” (longcandidiase) doch deze
vereist dan ook een expliciete vermelding in het dossier.

2.9. Aspiratiepneumonie
Een aspiratiepneumonie is een ernstige pneumonie veroorzaakt door het aspireren van voedsel, braaksel, vloeistoffen, oliën of micro-organismen uit de orofarynx.
Voor de eerstgenoemden gebruikt men:
507.0 ‘’Pneumonitis - due to inhalation of food or vomitus’’ (Pneumonitis door inhalatie van
voedsel of braaksel)
507.1 ‘’Pneumonitis - due to inhalation of oils and essences’’ (Pneumonitis door inhalatie van
oliën en essences)
507.8 ‘’Pneumonitis - due to other solids and liquids’’ (Pneumonie door andere vaste stoffen of
vloeistoffen)
Voor pneumonieën die worden veroorzaakt door inhalatie van pathogene kiemen, gebruikt men één van
de specifieke codes uit categorieën 480  483. Een code uit categorie 507 kan samen voorkomen met
een code uit categorie 480  483 als beide gedocumenteerd worden in het medisch dossier.
N.B.: pneumonie door aspiratie van meconiale vloeistof bij de pasgeborene wordt geclassificeerd in het
hoofdstuk van de neonatale aandoeningen en wordt gecodeerd als 770.12 ‘’Meconium aspiration with
respiratory symptoms’’ (Meconium aspiratie met respiratoire symptomen).

2.10. Inhalatie van vreemde lichamen zonder pneumonie
Een vaak voorkomende klinische situatie is de acute opname van (vaak oudere of met neurologische
problemen kampende) patiënten nadat ze zich verslikt hebben. Dit leidt tot een acute situatie van ademhalingsnood maar dit gaat niet noodzakelijk gepaard met een pneumonie, atelectase of hypoxie.
Het is dan ook uitgesloten om een code 507.x in zo’n gevallen te gebruiken.
De aangewezen code is 933.1 "Foreign body in Larynx" (vreemd voorwerp in de larynx) Hierop komt
men uit als men de index volgt via enteries: “Inhalation -> food” of ook nog via” Asphyxia -> food or
foreign body”.
In bepaalde gevallen kan men door fibroscopie de voedingsresten objectiveren in de luchtwegvertakkingen. De te gebruiken code hierbij is:
934.x ‘’Foreign body in trachea, bronchus and lung’’ (Vreemd lichaam in trachea, bronchus en
long). Volgens de lokalisatie van de voedingsresten: .0 trachea, .1 hoofdbronchus, .8 andere
specifieke plaats, .9 niet gespecificeerd.
+ E911 “Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or suffocation”
(Inhalatie en ingestie van voedsel met obstructie van de respiratoire tractus of verstikking).
In andere gevallen slaagt men er niet in de voedingsresten door middel van fibroscopie te objectiveren,
doch enkel enkele mucueuse secreties wat men in het algemeen omschrijft als bronchiale secreties.
Dit codeert men met 519.19 "Other diseases of trachea and bronchus” (Andere ziekten van trachea en
bronchus) waarop men komt via de index via “Congestion -> bronchi” of via “Mucus -> plug ->
tracheobronchial”, of ook via “Obstruction -> bronchus”.
Om een begrip als herhaalde valse slikbewegingen te coderen, gebruikt men de code 787.20
“Dysphagia, unspecified” (dysfagie, niet gespecificeerd) waarop men uitkomt via de index “Difficulty->
swallowing”.

3. Interstitiële pneumopathieën
De term ‘’interstitiële pneumopathie’’ is een algemene term die vaak wordt gebruikt in medische verslagen. Hij dekt de meest uiteenlopende klinische entiteiten en etiologieën.
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Al deze pathologieën hebben diffuse radiologische en tomodensitometrische afwijkingen met elkaar gemeen, waarbij beelden van alveolaire vochtophoping samen voorkomen met een verdikking van de interalveolaire ruimten. De verslagen gebruiken termen zoals ‘’matglas aspect’’, ‘’alveologram’’, ‘’diffuse
parenchymateuse infiltraten’’, ‘’beelden van interstitiële fibrose’’, ‘’verdikking van de interalveolaire
septa’’, ‘’honingraatbeelden’’, ‘’parenchymateuse condensatie’’, enz.
Op klinisch vlak worden deze aandoeningen vooral gekenmerkt door dyspnoe en een vaak weinig productieve hoest.
De functionele onderzoeken objectiveren een restrictief syndroom (dit wil zeggen het globaal verkleinen
van de longvolumes) en vaak hypoxie van wisselende ernst, die vaak toeneemt bij inspanning. De
prognose van deze aandoeningen is erg verschillend in functie van de erg uiteenlopende etiologie.
De behandeling verschilt ook erg in functie van de etiologie.
De codering van deze ziekten verschilt naargelang de etiologie:

3.1. Pneumopathie van auto-immune aard
o

De pulmonale aandoening kan voorkomen in een meer algemene context van een ‘’systeemaandoening’’, ‘’collagenose”, “vasculitis” of “granulomatose”. In dit geval gebruikt men een
code uit de categorie 517 “Lung involvement in conditions classified elsewhere” (Longpathologie
bij aandoeningen elders geklassificeerd). De code voor de systeemziekte komt steeds in
hoofddiagnose, en die voor de pulmonale aandoening in nevendiagnose.
De reumatische pneumonie is de uitzondering op deze algemene regel bij codering van
interstitiële pulmonale aandoeningen van auto-immune oorsprong. Deze laat zich namelijk
coderen via 714.81 "Rheumatoid lung" (reumatische long), in het specifieke hoofdstuk van
reumatische polyartritis.
De code 517.1 "Rheumatic pneumonia" (reumatische pneumonie) is echter een zeldzame
pulmonale complicatie die voorkomt in het kader van een acute reumatische gewrichtsaanval
(Acute reumatische arteritis of RAA). In onze contreien is RAA op zich al een extreem zeldzame
aandoening dus zou de code 517.1 omzeggens niet meer mogen voorkomen.




517.2 “Lung involvement in systemic sclerosis” (Longaandoening bij gegeneraliseerde sclerodermie)
517.3 “Acute chest syndrome” (Acuut thoracaal syndroom). Deze term beschrijft een
specifieke pulmonale aandoening van een acute hemolytische crisis bij een patiënt
met sikkelcel-anemie
517.8 “Lung involvement in conditions classified elsewhere” (Pulmonale aandoening
bij elders geclassificeerde aandoeningen) in alle andere gevallen.

Codeer hierbij de onderliggende aandoening als hoofddiagnose : 135 “Sarcoidosis” - 277.3x
“Amyloidosis” - 710.0 “Systemic lupus erythematosus” - 710.2 “Sicca syndrome” - 710.4 “Polymyositis” en vervolgens de geassocieerde pulmonale aandoening.
o

De pulmonale aandoening kan ook geïsoleerd optreden:
 ofwel domineert in het klinisch beeld de chronische en onomkeerbare component van
de aandoening. Men spreekt hier meestal van ‘‘pulmonale fibrose’’ dat men codeert
met 515 “Postinflammatory pulmonary fibrosis” (Postinflammatoire pulmonale fibrose).
 ofwel bevindt de aandoening zich in de (acute) beginfase en dan vindt men in de
verslagen termen terug zoals:
- ‘‘Usual interstitial pneumonia – U.I.P.’’, ‘‘Idiopathic Pulmonary Fibrosis’’,
‘‘Syndroom van Hamman-Rich’’, dat men codeert met 516.3 “Idiopathic
fibrosing alveolitis” (Idiopathische fibroserende alveolitis)
- ‘‘Desquamative Interstitial Pneumonia – D.I.P.’’, ‘’Lymphocytic Interstitial
Pneumonia – L.I.P.’’, ‘‘Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia –
BOOP’’, dat men codeert met 516.8 “Other specified alveolar and parietoalveolar pneumopathies” (Andere gespecificeerde alveolaire en parietoalveolaire pneumopathieën).
 Bij gebrek aan specificering kan men de code 516.9 gebruiken “Unspecified alveolar
and parietoalveolar pneumonopathy” (Niet gespecificeerde alveolaire en
parietoalveolaire longziekte).
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3.2. Pneumopathie van immuno-allergische aard
Men gebruikt hier over het algemeen de term ‘’extrinsieke allergische alveolitis’’.
o

o

o

Sommige vormen van alveolitis zijn duidelijk te wijten aan de blootstelling aan een goed
geïdentificeerd pneumoallergeen, vaak van ‘’professionele’’ aard. Men gebruikt dan de codes
uit subcategorie 495.x waarmee een aantal allergenen kan worden gepreciseerd.
Voor andere vormen vindt men geen verantwoordelijk allergeen en dan gebruikt men de code
495.9 “Unspecified allergic alveolitis and pneumonitis” (Niet gespecificeerde allergische
alveolitis en pneumonitis)
In de gevallen die specifiek gepaard gaan met een verhoogde eosinofilie (wijzend op de
allergische aard van de aandoening), gebruikt men eerder de code 518.3 “Pulmonary
eosinophilia” (Pulmonale eosinofilie). Men vindt in de medische verslagen termen terug zoals
“pneumopathie met eosinofielen”, “syndroom van Löffler”, “pulmonale eosinofilie”.

3.3. Pneumopathie op basis van toxiciteit
o Geïnhaleerde toxische stoffen, zoals gassen of rook:

506.3 ‘’Other acute and subacute respiratory conditions due to fumes and vapors’’
(Andere acute en subacute respiratoire aandoeningen door rook en dampen)

of 506.4 “Chronic respiratory conditions due to fumes and vapors” (Chronische
respiratoire aandoeningen door rook en dampen)
o Geïnhaleerde toxische stoffen in vaste of vloeibare vorm:

507.1 “Pneumonitis due to inhalation of oils and essences” (Pneumonie door inhalatie
van oliën en essences)

of 507.8 “Pneumonitis due to other solids and liquids” (Pneumonie door andere vaste
stoffen en vloeistoffen)
o Ioniserende stralingen:

508.0 “Acute pulmonary manifestations due to radiation” (Acute pulmonale
manifestaties door straling)

of 508.1 “Chronic and other pulmonary manifestations due to radiation” (Chronische
en andere pulmonale manifestaties door straling)
o Een andere externe oorzaak:

508.8 “Respiratory conditions due to other specified external agents” (Respiratoire
aandoeningen door andere gespecificeerde externe agentia)

of niet-gespecificeerde 508.9 “Respiratory conditions due to unspecified external
agents” (Respiratoire aandoeningen veroorzaakt door niet gespecificeerde externe
agentia).
Opmerking: vergeet de gepaste E-code niet.

3.4. Pneumopathie op medicamenteuze basis
Talrijke geneesmiddelen kunnen via verschillende fysiopathologische mechanismen (direct, toxisch,
immuno-allergisch, accumulatie …) aan de oorsprong liggen van een acute of subacute interstitiële
pneumopathie. Men gebruikt de code 516.8 "Other specified alveolar and parietoalveolar
pneumopathies" (Andere gespecificeerde alveolaire en parietoalveolaire pneumopathieën) + de gepaste
E-code, ingeval het gaat om een bijwerking door de medicatie. Men gebruikt een code uit de reeks 960979 + de code 516.8 + de gepaste E-code, ingeval het gaat om een intoxicatie door de medicatie.
Bij een pulmonale aandoening in het stadium van fibrose (zoals bijvoorbeeld een pulmonale fibrose door
langdurig gebruik van amiodarone) gebruikt men eerder code 515 “Postinflammatory pulmonary fibrosis”
(Postinflammatoire pulmonale fibrose). Registratie van de gepaste E-code is hier nodig.

3.5. Pneumopathie van infectieuze aard
Interstitiële pneumopathieën van infectieuze aard komen vaak voor bij patiënten met immunodepressie,
als gevolg van een neoplastische, hematologische of andere pathologie. Het verantwoordelijke agens is
ondanks meerdere invasieve onderzoeksmethodes vaak erg moeilijk te identificeren.
 Als het medisch verslag de infectieuze aard van de pneumopathie vermoedt of bevestigt zonder
de kiem te identificeren, dan gebruikt men in dit geval code 486 “Pneumonia, organism
unspecified” (Pneumonie, organisme niet gespecificeerd).
 Kan de arts het verantwoordelijk organisme aanwijzen dan gebruikt men de codes zo als
beschreven in het hoofdstuk Pneumonie.
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De duidelijk als Pneumocystis Carinii gedocumenteerde interstitiële pneumonie is een bijzonder
geval waarbij men code 136.3 “Pneumocystosis” (Pneumocystose) gebruikt. Als deze infectie
het gevolg is van AIDS, gebruikt men als hoofddiagnose de code 042 “Human
immunodeficiency virus [HIV] disease” en code 136.3 als nevendiagnose.

3.6. Pneumopathie van beroepsgebonden oorsprong
Diffuse interstitiële pneumopathieën kunnen eveneens ontstaan door de accumulatie van stoffen uit de beroepssfeer. Deze longafwijkingen worden pneumoconioses genoemd.
 De best gekende pneumoconiosis is anthraco-silicose bij mijnwerkers. De gebruikte
code hierbij is code 500 “Coal workers' pneumoconiosis” (Pneumoconiosis bij mijnwerkers).
 De codes van 501  505 refereren naar de verschillende pneumoconioses volgens
hun specifieke professionele etiologie.

3.7. Interstitiële pneumopathie van onbekende etiologie
Vaak gebeurt het echter dat er ondanks een soms uitvoerige oppuntstelling geen etiologie kan worden
gevonden en dat de arts zonder verder te preciseren besluit dat het gaat om een “interstitiële
pneumopathie” of (ingeval van vergevorderde ziekte) om een “pulmonale fibrose”.
In deze gevallen gebruikt men steeds de code 515 “Postinflammatory pulmonary fibrosis” (Postinflammatoire pulmonale fibrosis).

4. Chronisch Obstructief Bronchiaal Lijden (COPD) en aanverwante
aandoeningen
4.1. Algemene inleiding
De term Chronisch Obstructief Bronchiaal lijden - Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) werd vroeger gebruikt om verschillende klinische entiteiten aan te duiden met als gemeenschappelijk
kenmerk een chronische obstructie van de luchtwegen:
- Chronisch obstructieve bronchitis
- Emfyseem
- Chronisch obstructief astma
- Chronische bronchitis met emfyseem
Recente publicaties hebben deze verschillende pathologieën geherdefinieerd en geclassificeerd in een
internationale consensus: ‘’GOLD’’ (Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease) en ‘’GINA’’
(Global INitiative for Astma control).

4.2. Definities
COPD stemt overeen met een toestand van bronchiale obstructie die niet volledig omkeerbaar is en die
ontstaat als gevolg van een ontstekingsreactie op gassen of toxische partikels.
Astma is een chronische inflammatie van de luchtwegen, waarbij de eosinofielen predomineren, die
bronchiale hyperreactiviteit veroorzaken. Dit resulteert op paroxismale wijze tot een reductie van het
kaliber van de bronchi als reactie op diverse stimuli, zoals allergenen, temperatuurswisselingen of nietspecifiek prikkelende elementen.
Emfyseem is daarentegen een zuiver anatomopathologisch begrip dat wordt gekenmerkt door de vernietiging van alveolen centraal in het longweefsel (centro-lobulair emfyseem) of verspreid over het volledige longparenchym (panacinair of panlobulair emfyseem). In de huidige classificatie van GOLD
maakt dit type emfyseem integraal deel uit van COPD en wordt dus gecodeerd in de categorie 491.
In sommige gevallen echter doet het emfyseem zich eerder voor in de vorm van grote bullae (vorm die
anatomisch verschilt van het centro-lobulaire of panacinaire emfyseem van COPD), die het normale pulmonale parenchym volledig verplaatsen. De diagnose gebeurt met behulp van een CT-scan of, minder
vaak, door anatomo-pathologisch onderzoek. Dit type emfyseem wordt specifiek gecodeerd met de
code 492.0.
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4.3. Beschikbare codes
De codes te gebruiken om deze aandoeningen te beschrijven zijn:
 491.2x “Obstructive chronic bronchitis” (Obstructieve chronische bronchitis) die alle klinische
toestanden van COPD zoals hierboven gedefinieerd groepeert, met een vijfde cijfer:
- 0 : geen exacerbatie
- 1 : met exacerbatie
- 2 : met acute bronchitis (impliceert dikwijls een exacerbatie maar niet noodzakelijkerwijs)
De exacerbatie van COPD: code 491.2x met vijfde cijfer “1”. Een exacerbatie van COPD wordt
gedefinieerd als een acute verslechtering of een decompensatie van de reeds bestaande
chronische pathologie. De medische verslagen gebruiken vaak de termen ‘’exacerbatie van
COPD’’, ‘’toenemende COPD’’, “ernstige COPD”, “COPD in acute fase”, “gedecompenseerde
COPD”, … .
Ze is verschillend van een infectie gesuperposeerd op een chronische situatie, zelfs als de infectie de oorzaak van de exacerbatie kan zijn.
De code 491.22 wordt voor acute bronchitis bij COPD gebruikt. Deze vervangt de code 491.21
“Obstructive chronic bronchitis with exacerbation” (Obstructieve chronische bronchitis met exacerbatie) + 466.0 “Acute bronchitis” (Acute bronchitis). Deze vervangt eveneens de code 491.20
“Obstructive chronic bronchitis without exacerbation” (Obstructieve chronische bronchitis zonder
exacerbatie) + 466.0 “Acute bronchitis” (Acute bronchitis).
Een verslag met vermelding van een (broncho)pneumonie geassocieerd met COPD wordt
gecodeerd als 491.22 + de code voor pneumonie (480.x tot 486)


491.0 en 491.1 beschrijven klinische vormen van chronische bronchitis, die uitsluitend worden
gekenmerkt door chronisch hoesten met muceuze (491.0) of purulente (491.1) expectoraties.
In zijn eerste versie beschouwde de consensus GOLD deze klinische manifestaties als een
integraal deel van COPD, nl stadium 0 (t.t.z. met normale functionele respiratoire testen). In zijn
laatste editie echter beschouwt GOLD de chronische hoest niet meer als stadium 0 van COPD.
Daarom zullen we verder de code 491.0 gebruiken voor de rokershoest zonder functionele res
piratoire repercussies, zoals aangegeven via de index van het ICD-9-CM handboek. Voor een
chronische rokershoest zal de code 491.2x dus enkel gebruikt worden wanneer de arts duidelijk
de diagnose van COPD in het dossier vermeldt.



491.8 en 491.9 zijn niet-specifieke codes die niet meer zouden gebruikt mogen worden.



496 “Chronic airway obstruction, NEC” (Chronische luchtwegobstructie, niet elders geclassificeerd) beschrijft een toestand van chronische bronchiale obstructie zonder andere precisering.
Deze code zou niet meer gebruikt mogen worden.



492.0 wordt gebruikt voor emphysemateuse bullae (speciale vorm van emfyseem)



493.xx “Asthma” (Astma)
493.0x : “Extrinsic asthma” (Extrinsiek astma)
493.1x : ‘’Intrinsic asthma’’ (Intrinsiek astma)
493.8x : ‘’Other forms of asthma’’ (Andere vormen van astma)
om specifieke vormen van astma te coderen:
493.81 ‘’Exercice induced bronchospasm’’ (Inspanningsgeinduceerd bronchospasme)
493.82 “Cough variant astma” (Hoest variant astma)
493.9x : “Asthma, unspecified” (Astma, niet gespecificeerd)

Opmerking : code 493.2x “Chronic obstructive asthma” (Chronisch obstructief astma): volgens de
huidige consensus GOLD moet deze code vervangen worden door code 491.2x
Een exacerbatie van astma is een verslechtering van de gebruikelijke astmatische symptomatologie.
Coderen : 493.xx met vijfde cijfer “2”
De status astmaticus komt overeen met een toestand die ernstiger is dan de gewone exacerbatie,
omwille van het feit dat hij niet meer reageert op de gebruikelijke therapie. De patiënt heeft last van erg
uitgesproken dyspnoe, met weerslag op het hart en de bloedsomloop.
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De intensiteit van de dyspnoe kan verhinderen dat de patiënt nog normaal kan praten. Er zijn tekenen
van hyperdistentie van de thorax, het gebruik van de hulpademhalingsspieren, overvloedig zweten,
tachycardie en paradoxale pols (d.w.z. een belangrijke arteriële bloeddrukval bij inspiratie in vergelijking
met expiratie). De bloedgassen kunnen wijzen op een hypoxie en in ernstigere gevallen op een
hypercapnie. Het gaat om een klinische situatie die dodelijk kan zijn.
Dit wordt gecodeerd door het 5e cijfer "1" toe te voegen aan code 493.x . Bij een status astmaticus
wordt zowel in de beginfase met dringende opname waarbij de patiënt reageert op intensieve zorgen als
in een ernstiger fase met hypercapnie en nood aan mechanische ventilatie dezelfde code gebruikt: code
493.x1.
De code voor status astmaticus 493.x1 heeft steeds prioriteit op codes 493.x2. Associatie van die
codes is niet mogelijk.

4.4. Bronchospasme
In 2009 is een specifieke code gecreëerd voor bronchospasme: 519.11 “ Acute bronchospasme” (Acuut
bronchospasme). Deze code heft de ambiguïteit op, die bestond met de andere inclusies van de code
519.1. Nu kan men deze code gebruiken als de arts bronchospasme vermeldt in het dossier. Een piepende ademhaling wordt wel nog gecodeerd met de code 786.07 “Wheezing”.

5. Atelectase
Een atelectase is het samenvallen of dichtklappen van een deel van de long, dat daardoor niet meer
deelneemt aan de gasuitwisseling. Atelectase kan pas worden gecodeerd als de clinicus het klinisch belang ervan vermeldt in zijn verslag. Het gebeurt vrij vaak dat segmentaire atelectasen worden waargenomen op de CT-thorax, zonder dat er een echt klinisch gevolg is. In die gevallen kan de atelectase
niet worden gecodeerd.
De te gebruiken code om een atelectase te coderen is 518.0 ‘’Pulmonary collapse’’ (Longcollaps).

6. Pleuravochtuitstorting
Pleuravocht kan een manifestatie zijn van verschillende pathologieën zoals hartinsufficiëntie, nierinsufficiëntie of bepaalde tumoren. Als de pleuravochtuitstorting enkel aangepakt wordt via de behandeling
van de oorzakelijke pathologie, dan dient men de pleuravochtuitstorting niet te coderen. Men dient het
daarentegen te coderen, als het pleuravocht specifiek wordt onderzocht of als er een specifieke behandeling wordt ingesteld. Naargelang de etiologie van de pleuravochtuitstorting gebruikt men de volgende
codes:

6.1. Infectieuze pleuravochtuitstorting




Bij een tuberculose primo-infectie: code 010.1x “Tuberculous pleurisy in primary progressive tuberculosis” (Tuberculeuze pleuritis in primaire progressieve tuberculose)
Bij tuberculose in alle andere gevallen: code 012.0x “Tuberculous pleurisy” (Tuberculeuze
pleuritis)
Bij andere bacteriële infecties: code 511.1 “Pleurisy with effusion, with mention of a bacterial
cause other than tuberculosis” (Pleuritis met pleuravocht, met vermelding van een bacteriële
oorzaak, behalve tuberculose) + vermelding van de kiem indien bekend

6.2. Niet-infectieuze pleuravochtuitstorting




Bij hemothorax, hydrothorax, hydropneumothorax, hemopneumothorax : code 511.89 “Other
specified forms of effusion, except tuberculous” (Andere gespecificeerde vormen van pleuravocht, behalve tuberculose)
Bij onbepaalde etiologie: code 511.9 “Unspecified pleural effusion” (Niet gespecificeerde pleuravochtuitstorting)
Bij neoplasie:
Om een neoplastische pleurale vochtuitstorting te coderen komt men via de index van ICD-9CM in 2009 “Effusion – pleura – malignant” uit bij de meer specifieke nieuwe code 511.81 “Malignant pleural effusion” (Maligne pleuravochtuitstorting) en niet meer bij de code 197.2 van
pleurale metastasen. Aan de code die de vochtuitstorting beschrijft, wordt de code van het
oorzakelijke neoplasma toegevoegd, zoals bijvoorbeeld 197.2 voor een pleurale metastase of
een code van subcategorie 202.x voor een lymfoom, enz...
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Bij een traumatische pleuravochtuitstorting:
- bij open wonde: code 862.39 “Injury to other specified intrathoracic organs, with open
wound into cavity – other” (Trauma thv andere gespecificeerde intrathoracale organen,
met open wonde naar thoraxholte - andere)
- zonder open wonde: code 862.29 “Injury to other specified intrathoracic organs without
mention of open wound into cavity – other” (Trauma thv andere gespecificeerde
intrathoracale organen, zonder open wonde naar thoraxholte - andere).

7. Respiratoir falen/ insufficiëntie
7.1. Respiratoir falen
Deze aandoening (waarvoor in het Nederlands ook vaak de term ‘Respiratoire insufficiëntie’ wordt
gebruikt, maar dan in de betekenis van ‘‘Respiratory failure’’ en niet van ‘Respiratory insufficiency’) is
een ernstige klinische aandoening, die dodelijk kan zijn en ontstaat als gevolg van een acute of
chronische, al dan niet respiratoire pathologie die leidt tot een obstructie van de luchtwegen of tot een
infiltratie of een oedeem van het pulmonale parenchym. Deze klinische toestand wordt gekenmerkt door
de verstoring van de uitwisselingen van O2 en CO2 op alveolair niveau, wat acuut kan leiden tot een
daling van de pH.
Bij volwassenen wordt de diagnose grotendeels gesteld op basis van arteriële bloedgaswaarden (daling
van PaO2 en/of verhoging van PaCO2 en/of een daling van de pH). Geïsoleerde verstoorde bloedgassen moeten door de arts worden geïnterpreteerd in functie van de klinische context van de patiënt vooraleer ze kunnen gecodeerd worden. De interpretatie van de bloedgassen varieert immers in functie van
de leeftijd van de patiënten en in functie van hun gebruikelijke bloedgassen als het gaat om patiënten
met chronische respiratoire insufficiëntie.
Bij kinderen wordt alleen in ernstige gevallen arterieel bloed afgenomen. De evaluatie van de respiratoire insufficiëntie is hier vooral gebaseerd op klinische criteria zoals cyanose, verandering in bewustzijnstoestand en door een meting van de transcutane O2 -saturatie.
De te gebruiken codes:
518.81 : ‘’Acute respiratory failure’’ (Acuut respiratoir falen)
518.83 : ‘’Chronic respiratory failure’’ (Chronisch respiratoir falen)
518.84 : ‘’Acute and chronic respiratory failure’’ (Acuut en chronisch respiratoir falen)
Medische terminologie:
Hypoxie = Daling PaO2
Hypercapnie = Verhoging PaCO2
Acidose = Daling van pH
Klinische criteria:
Om een code voor respiratoire insufficiëntie te kunnen gebruiken bij volwassenen, zal men op de volgende criteria voor bloedgaswaarden zich baseren:
• Code 518.81: acute respiratoire insufficiëntie
 PaO2 ≤ 60 mmHg
 en/of PaCO2 ≥ 50 mmHg
 en/of pH < 7.31 (respiratoire acidose)
 of SaO2 ≤ 88% (gemeten met transcutane methode)
• Code 518.83: chronische respiratoire insufficiëntie
 PaO2 ≤ 60 mmHg
 en/of PaCO2 ≥ 50 mmHg
• Code 518.84: acute en chronische respiratoire insufficiëntie
 daling van PaO2 met 10 tot 15 mmHg tov de gebruikelijke PaO2-waarde
 of stijging van PaCO2 ≥ 50 mmHg bij een patiënt met een gewoonlijk normale PaCO2waarde
 of stijging van PaCO2 ≥ 10 mmHg tov de gebruikelijke afwijkende PaCO2 -waarde
 of daling van pH < 7.31 bij patiënt met een gewoonlijk normale pH-waarde
 of daling van pH met 0.05 tov de gebruikelijke afwijkende pH-waarde.
Opmerking: in elk geval, moet de behandelende arts de diagnose van respiratoire insufficiëntie
duidelijk in het patiëntendossier vermelden.
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7.2. Specifieke situaties
7.2.1. Hypoxie uitsluitend tijdens slaap of fysieke inspanning
Er bestaan klinische situaties waarbij de hypoxie alleen ontstaat in specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld fysieke inspanning of slaap) en een aangepaste behandeling is vereist (zuurstoftherapie 's nachts
– cPAP). In die omstandigheden kunnen de bloedgassen overdag normaal zijn, maar sommige patiënten kunnen desondanks op lange termijn ernstige secundaire complicaties vertonen, zoals arteriële
pulmonale hypertensie, polyglobulie en rechter hartinsufficiëntie.
Mits de patiënt aan de voorwaarden van het RIZIV voldoet voor de terugbetaling van een zuurstoftherapie op lange termijn thuis, gebruikt men de code 518.83 “Chronic respiratory failure” (Chronisch
respiratoir falen)
Men moet er zich van bewust zijn dat een diagnose van chronische respiratoire insufficiëntie enkel kan
gesteld worden door de behandelende arts en niet louter op het voorkomen van afwijkende gaswaarden
in het labo. In het bijzonder bij slaapapnoe kan men zware hypoxie observeren tijdens de slaap. Deze
hypoxie is gerelateerd met de apnoe en wordt gecorrigeerd met cPAP. Deze situatie voldoet niet aan de
criteria van chronische respiratoire insufficiëntie. Om code 518.83 te gebruiken in nevendiagnose moet
er natuurlijk voldaan worden aan de definitie van nevendiagnose.

7.2.2. ARDS
Code 518.5: “Pulmonary insufficiency following trauma and surgery” (Postoperatieve en posttraumatische respiratoire insufficiëntie)
Hoewel de titel van de code alleen doet denken aan een postoperatieve of een posttraumatische etiologie, dienen alle ARDS - dus van om het even welke etiologie- onder deze code te worden vermeld.
Hier gaat het om een bijzonder geval van acute respiratoire insufficiëntie dat voorkomt bij voorheen gezonde longen als complicatie bij een chirurgische ingreep, een trauma, maar ook bij shock, transfusies,
cerebrovasculaire accidenten en heel wat andere etiologieën. Deze klinische situatie wordt doorgaans
ARDS genoemd (Acute Respiratory Distress Syndrome). Ze stemt overeen met een specifiek fysiopathologisch beeld van alveolair oedeem door gestoorde permeabiliteit (dwz een letsel van de alveolocapillaire membraan zonder de hemodynamische wijzigingen die leiden tot het klassieke acute longoedeem). Het gaat om een dramatisch klinisch beeld met zeer ernstige hypoxie en een hoge sterftegraad.
Deze klinische situatie vereist steeds een invasieve mechanische ventilatie. De urgentieartsen gebruiken precieze klinische criteria om het syndroom te definiëren:
- PaO2 / FiO2 < 200
- bilaterale infiltratie van de longen op RX-thorax
- pulmonale arteriële druk < 18 mmHg (via Swan Ganz sonde)
Courante synoniemen die artsen gebruiken zijn “witte longen”, “shocklongen”, “posttransfusionele longen” ...

7.2.3. Code 518.82
“Other pulmonary insufficiency, not elsewhere classified” (Andere respiratoire insufficiëntie, niet elders
geclassificeerd) wijst op klinische situaties die niet duidelijk werden gedefinieerd en die gepaard gaan
met ademhalingsproblemen. In tegenstelling tot codes 518.81, 518.84 en 518.83 leiden ze niet tot een
even ernstige verstoring van de gasuitwisselingen. Deze code is weinig precies en zou zoveel mogelijk
moeten worden vermeden. Hij zou eventueel kunnen worden gebruikt in situaties waarin de clinicus de
nadruk legt op een klinisch significante anomalie van de bloedgassen, zonder dat ze voldoen aan de
hierboven genoemde criteria voor het gebruik van codes 518.81, 518.83 en 518.84.

7.2.4. Asphyxie
De code 799.0 “Asphyxia” (Asphyxie) wordt in ICD-9-CM 2009 onderverdeeld in :
799.01 “Asphyxia” (Asphyxie)
799.02 “Hypoxemia” (Hypoxemie)
Bovendien verwijzen de exclusienota’s voor de hypercapnie naar de code 786.09 “Dyspnea and respiratory abnormalities – other” (Dyspnoe en respiratoire abnormaliteiten, andere).

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

235

Deze codes behoren tot het hoofdstuk Symptomen, tekenen en slecht gedefinieerde ziekten en mogen
gebruikt worden wanneer de hypoxie significant is, maar niet beantwoordt aan de definitie van acute
respiratoire insufficiëntie (zie § 6.1.). Bijvoorbeeld, ingeval van een ‘’pneumonie met hypoxemie’’, wordt
de code 799.02 aan de code van de pneumonie toegevoegd.. Als de hypoxie daarentegen een integraal
onderdeel is van een acute of chronische respiratoire insufficiëntie, dan dient men geen aanvullende
799.xx codes te gebruiken.

7.2.5. Symptoomcodes
(orthopnoe, apnoe, tachypnoe, dyspnoe en andere respiratoire abnormaliteit) kunnen worden gebruikt in
klinisch minder ernstige situaties. Deze codes worden enkel gebruikt als de etiologie niet gekend is. Het
zijn de codes uit de reeks 786.0x. ‘’Dyspnea and respiratory abnormalities’’ (Dyspnoe en respiratoire
abnormaliteiten).

7.3. Specifieke codes voor respiratoire insufficiëntie bij de pasgeborene
Deze codes worden beschreven in het hoofdstuk over de aandoeningen in de perinatale periode (codes
769 en 770.x). Als er ademnood optreedt bij een pasgeborene maar niet veroorzaakt door een aandoening specifiek voor de perinatale periode dan wordt de respiratoire insufficiëntie gecodeerd als 518.8x.
Voorbeeld 8 1: een jongen van 21 dagen oud met een acute bronchiolitis door RSV waarbij acute
ademnood en uitgesproken hypoxie:
466.11 “Acute bronchiolitis due to RSV” (Acute bronchiolitis door RSV)
518.81 ‘’Acute respiratory failure’’ (Acute respiratoire insufficiëntie)

7.4. Keuze van de hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie
De respiratoire insufficiëntie is een ernstige klinische manifestatie die steeds het gevolg is van één of
meerdere onderliggende fysiopathologische processen. Ze kan te wijten zijn aan een slechte werking geïsoleerd of gecombineerd - van gelijk welke component van het respiratoire stelsel, het cardiovasculaire stelsel, het centrale/perifere zenuwstelsel, de ademhalingspieren of aan de skeletale constitutie
van de thorax.
Volgens de algemene codeerrichtlijnen moet de respiratoire insufficiëntie worden beschouwd als een
nevendiagnose en voorafgegaan worden door de onderliggende aandoening (of de predominante oorzaak, als de patiënt meerdere oorzaken vertoont voor de respiratoire insufficiëntie). Derhalve als de
respiratoire insufficiëntie veroorzaakt wordt door een acute (respiratoire of niet-respiratoire) aandoening
of door een acute exacerbatie van een chronisch (respiratoire of niet-respiratoire) aandoening, dan moet
de onderliggende aandoening steeds als hoofddiagnose gecodeerd worden. Er bestaat echter een
uitzondering op deze regel, namelijk wanneer de patiënt wordt gehospitaliseerd voor een respiratoire
insufficiëntie die optreedt als acute complicatie bij een gekende en reeds behandelde chronische
neurologische aandoening, zoals amyotroof lateraal sclerose of myasthenia gravis. De respiratoire
insufficiëntie die de opname wettigt komt hier in hoofddiagnose, de neurologische aandoening in
nevendiagnose.
Voorbeelden om deze logica te begrijpen:
- 1° Een acute respiratoire insufficiëntie op basis van een acute exacerbatie van een chronisch
respiratoire aandoening.
COPD-exacerbatie en acute respiratoire insufficiëntie:
1 = 491.21
2 = 518.81
- 2° Een acute respiratoire insufficiëntie veroorzaakt door een acute respiratoire aandoening
Pneumokokkenpneumonie en acute respiratoire insufficiëntie:
1 = 481
2 = 518.81
- 3° Acute respiratoire insufficiëntie veroorzaakt door een acute niet-respiratoire aandoening
Acuut myocardinfarct en acute respiratoire insufficiëntie:
1 = 410.x
2 = 518.81
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- 4° Acute respiratoire insufficiëntie op basis van een acute exacerbatie van een chronische nietrespiratoire aandoening
Congestieve hartdecompensatie en acute respiratoire insufficiëntie:
1 = 428.0
2 = 518.81
- 5° Acute respiratoire insufficiëntie als een acute complicatie in het kader van een gekende chronische neurologische aandoening
Myasthenia gravis en acute respiratoire insufficiëntie:
1 = 518.81
2 = 358.01

8. Acuut longoedeem
Het longoedeem is een klinische situatie die wordt gekenmerkt door vochtophoping in de alveolaire
ruimtes. Men onderscheidt enerzijds het pulmonaal oedeem veroorzaakt door een hemodynamisch onevenwicht secundair aan een linker- of globale hartinsufficiëntie, en anderzijds het oedeem dat optreedt
zonder hartinsufficiëntie verbonden met andere etiologieën.

8.1. Cardiale etiologie:
Bij de volgende codes maakt het acuut longoedeem deel uit van de verantwoordelijke hartpathologie en
mag dus niet apart gecodeerd worden.
428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Congestief hartfalen, niet gespecificeerd)
428.1 “Left heart failure” (Linker hartfalen)
402.9x “Hypertensive heart disease” (Hypertensieve hartaandoening)
391.x “Rheumatic fever with heart involvement” (Reumatische koorts met hartproblemen)
398.91 “Rheumatic heart failure” (Reumatisch hartfalen)
Wanneer de hartinsufficiëntie daarentegen te wijten is aan een infarct of een andere ischemische cardiopathie dan is het begrip acuut longoedeem niet opgenomen in de codes van de reeks 410.x tot
414.x. Derhalve voegt men hier de code toe van linker hartinsufficiëntie 428.1, tenzij het verslag preciseert dat de hartinsufficiëntie congestief is. In dat geval gebruikt men code 428.0. In het geval van hartinfarct + acuut longoedeem : 410.x + 428.1
In elk geval wordt de code voor acuut longoedeem (518.4) nooit gebruikt als er sprake is van een cardiale etiologie.

8.2. Niet-cardiale etiologie:
Bij niet-cardiogene pulmonale oedemen gebruikt men verschillende codes naargelang de etiologie van
het oedeem:
Acute pathologie
o Oedeem als gevolg van ioniserende stralingen: 508.0 “Acute pulmonary manifestations due to
radiation” (Acute pulmonale manifestaties door bestraling)
o Oedeem als gevolg van irriterende rook of gassen: 506.1 “Acute pulmonary edema due to fumes and vapors” (Acuut longoedeem door rook en dampen)
o Oedeem door verdrinking: 994.1 “Drowning and nonfatal submersion” (Verdrinking en niet-fatale
onderdompeling)
o Hoogte-oedeem: 993.2 “Other and unspecified effects of high altitude” (Andere en niet
gespecificeerde gevolgen van een hoogteverblijf)
o In alle andere gevallen wordt het acuut longoedeem gecodeerd als 518.4 “Acute edema of lung,
unspecified” (Acuut longoedeem, niet gespecificeerd)
Deze code wordt ook gebruikt voor het acuut postoperatief oedeem of voor het oedeem dat op
acute wijze chronische respiratoire ziektes - zoals pulmonale fibrose (515), congenitale stenose
van de pulmonale venen (747.49) of pulmonaal embool en infarct (415.1x) - compliceert.
Chronische pathologie:
Chronisch longoedeem van niet cardiogene oorsprong met een al gekende etiologie (pulmonale fibrose
of pulmonaal embool bijvoorbeeld) of niet wordt geregistreerd met de code 514 “Pulmonary congestion
and hypostasis” (Pulmonale congestie en hypostase). De oorzakelijke aandoeningen komen steeds in
hoofddiagnose.
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9. Pathologie van de pulmonale circulatie
Het longembool is een plotse obstructie van de arteria pulmonalis door een « vreemd voorwerp ». In het
algemeen gaat het om een bloedklonter afkomstig van een perifere tromboflebitis maar dit kan ook een
iatrogene trombus zijn bij vasculaire manipulaties zoals een katheterisatie. Daarnaast kunnen nog
septische embolen optreden bij infectieuze processen.
De mogelijke gevolgen van een longembool zijn een longinfarct of arteriële pulmonale hypertensie.
Deze laatste kan zich acuut voordoen in geval van grote embolen of chronisch in geval van repetitieve
micro-embolieën.
De arteriële pulmonale hypertensie kan aanleiding geven tot een rechter hartinsufficiëntie. Dit is vrijwel
steeds het geval bij grote embolen; in deze instantie geeft dit aanleiding tot een « acuut cor
pulmonale ». Maar het is niet altijd het geval bij chronische arteriële hypertensie door herhaaldelijk
microembolen.
Deze verschillende concepten zullen specifiek worden gecodeerd.
De codering van het longembool hangt af van de etiologie:
415.19 « Pulmonary embolism and infarction, other » wordt gebruikt voor het klassieke
longembool, deze code omvat het begrip van een longinfarct maar niet de acute rechter
hartinsufficiëntie die apart wordt gecodeerd 415.0.
415.11 « Iatrogenic pulmonary embolism and infarction » wordt toegepast voor elk iatrogeen
embool die zich kan voordoen als een complicatie van vasculaire manipulaties of als een postoperatieve complicatie
415.12 « Septic pulmonary embolism » wordt gebruikt bij septisch embool; deze code wordt
vooraf gegaan door de code voor de verantwoordelijke infectie (septicemie bijv.)
De codering van arteriële pulmonale hypertensie hangt af van de acute of chronische aard en de
etiologie:
De acute arteriële pulmonale hypertensie heeft als code 415.0 « acuut cor pulmonale ». Deze
code omvat zowel de acute pulmonale hypertensie als het acuut rechter hartfalen.
De codering van chronische pulmonale hypertensie hangt af van de etiologie:
° 416.0 « Primary pulmonary hypertension » in geval geen duidelijke oorzaak kan worden
aangetoond. Het gaat hier om een zeldzame en ernstige aandoening die aldus moet gedocumenteerd
zijn in het dossier.
416.1 « Kyphoscoliotic heart disease » is een vorm van arteriële pulmonale hypertensie die
gepaard gaat met belangrijke skeletafwijkingen van de thorax
416.2 « Chronic pulmonary embolism » deze nieuwe code wordt specifiek toegewezen aan
repetitieve micro-embolen
416.8 « Other chronic pulmonary heart disease » wordt gebruikt voor de meeste vormen van
chronische arteriële pulmonale hypertensie ten gevolge van multipele chronische longaandoeningen
zoals COPD, chronisch interstitieël longlijden etc. Deze code wordt gebruikt als de chronische arteriële
pulmonale hypertensie niet geassocieerd is aan chronisch rechter hartfalen.
416.9 « Chronic pulmonary heart disease, unspecified » wordt gebruikt voor chronisch rechter
hartfalen door chronische arteriële pulmonale hypertensie soms genaamd « chronisch cor pulmonale »
NB. Het is van belang de acute (415.0) en chronische (416.9) rechter hart insufficiëntie door arteriële
pulmonale hypertensie te onderscheiden van de rechter hartinsufficiëntie ten gevolge van een globale
cardiopathie (428.0). Zo nodig moet de behandelende arts worden gecontacteerd voor meer specifieke
informatie.

10. Specifieke procedures van het ademhalingsstelsel
10.1. Biopsie van de bronchiën en longen
Verschillende toegangswegen komen hierbij in aanmerking: ofwel endoscopie (soepele fibroscopie of rigide bronchoscopie), thoracoscopie, thoracotomie of een transthoracale toegangsweg.
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10.1.1. Endoscopie
Endoscopisch kunnen bronchiale millimeter-prelevementen afgenomen worden met behulp van een
biopsietang of kan er een celuitstrijkje worden afgenomen met behulp van een metalen borsteltje.
Coderen: 33.24 “Closed (endoscopic) biopsy of bronchus” (Gesloten endoscopische biopsie van de
bronchus).
Wanneer de biopsietang doorheen de bronchusboom blindelings tot aan de longperiferie gebracht
wordt, is het mogelijk om biopten te nemen van perifeer longweefsel. In dit geval gebruikt men code
33.27 “Closed endoscopic biopsy of lung” (Gesloten endoscopische longbiopsie).
Code 33.24 wordt eveneens gebruikt voor Broncho-Alveolaire-Lavage (BAL). Deze diagnostische procedure bestaat erin vloeistof in een bronchiaal gebied te instilleren via een soepele fibroscoop. Deze vloeistof wordt vervolgens terug geaspireerd waardoor alveolair cellulair materiaal kan verkregen worden
voor cytologisch onderzoek.
Men mag de vorige code (33.24) niet verwarren met de therapeutische broncho-alveolaire lavage, een
uitzonderlijke procedure toegepast bij de behandeling van pulmonale alveolaire proteinosis (een zeer
zeldzame weesziekte gekenmerkt door een alveolaire vochtophoping met een viskeuze eiwitachtige stof
die een chronische respiratoire insufficiëntie veroorzaakt). In dit geval moet de broncho-alveolaire
lavage worden gecodeerd als 33.99 “Other operations on lung” (Andere operaties op long)
Als er sprake is van een aanzienlijke muceuze verstopping kan men fysiologisch serum instilleren in de
luchtwegen om op die manier de obstructie op te heffen. In dit geval gebruikt men code 95.56 “Other lavage of bronchus and trachea” (Andere lavage van bronchus en trachea)

10.1.2. Thoracoscopie/thoracotomie
Bij thoracoscopie wordt de scoop doorheen een huidopening en de intercostale ruimte in de pleurale
holte gebracht zodat de pulmonale en pariëtale oppervlakte kan bekeken worden. Op die manier kunnen de meeste procedures worden uitgevoerd die ook via thoracotomie gerealiseerd kunnen worden.
Onderstaande tabel illustreert de verschillende interventies met hun respectievelijk codes in functie van
de toegangsweg
Procedure
Excisie van letsel of weefsel van bronchus
Ablatie van longletsel of -weefsel
Segmentale longresectie
Lobectomie van de long
Pneumonectomie
Longbiopsie
Drainage van pleuraholte
Pleurabiopsie
Decorticatie van de long

Thoracoscopie
32.0
32.25
32.30
32.41
32.50
33.20
34.06
34.20
34.52

Thoracotomie
32.29
32.23
32.39
32.49
32.59
33.28
34.09
34.24
34.51

10.1.3. Transthoracale naaldbiopsie/aspiratie
Code 33.26 “Closed (percutaneous) (needle) biopsy of lung” (Gesloten [percutane] [naaldbiopsie] van
de long)
Een transthoracale naaldbiopsie wordt gebruikt om celmateriaal ter hoogte van de longafwijking af te
nemen voor cytologisch onderzoek. Bij deze methode wordt een fijne, op een soort spiraal eindigende
naald onder radiologische of tomodensitometrische geleiding doorheen huid en tussenribruimte gebracht in het longletsel. De code hiervoor te gebruiken is 33.26.

10.2. Ablaties
In ICD-9-CM is de term ablatio is een alternatieve term voor excisie of exerese. Het betreft hier de
verschillende fysische middelen zoals koude, elektrocoagulatie, laser, ultrasone en hoogfreq.
radiogolven om een deel longweefsel of tumorweefsel te vernietigen.
De codering van deze technieken is niet afhankelijk van de gebruikte techniek maar van de
toegangsweg:
− 32.23 “Open ablation of lung lesion or tissue” (open ablatie van longletsel of –weefsel) of open
ablatie van het longletsel of -weefsel via thoracotomie
− 32.24 “Percutaneous ablation of lung or tissue “ (percutane ablatie van longletsel of –weefsel)of
percutane (transthoracale) ablatie van het longletsel of -weefsel
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−
−

32.25 “Thoracoscopic ablation of lung or tissue” (thoracoscopische ablatie van longletsel of –
weefsel) bij thoracoscopische toegang
32.26 “Other and unspecified ablation of lung or tissue“ (andere en niet gespecificeerde ablatie
van longletsel of –weefsel) bij transbronchiale of andere toegangsweg

10.3. Endoscopische controle (stelpen) van bronchiale hemorragie
Er bestaat geen specifieke code voor de endoscopische controle (beheersing) van een bronchiale bloeding. Het is bijgevolg aangeraden om de code 32.01 “Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of bronchus” (Endoscopische excisie of destructie van bronchiaal letsel of weefsel) te gebruiken.

10.4. Mechanische ventilatie
Het gaat hier om een situatie waarbij de ventilatie van de patiënt moet ondersteund worden

10.4.1. Invasieve mechanische ventilatie
Bij ernstige gevallen van respiratoire insufficiëntie zal de arts doorgaans mechanische ventilatie starten
op invasieve wijze waarbij de patiënt via een endotracheale tube of tracheostomiecanule wordt beademd.
Naargelang de duur van de mechanische ventilatie gebruikt men:
- code 96.71 “Continuous mechanical ventilation for less than 96 consecutive hours”
(Continue mechanische ventilatie van minder dan 96 opeenvolgende uren)
of
- code 96.72 “Continuous mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more” (Continue
mechanische ventilatie gedurende 96 of meer opeenvolgende uren).
Deze duur wordt gemeten vanaf het begin van de ventilatieprocedure (intubatie of opstarten van de ventilatie op een reeds bestaande tracheostomie) tot de extubatie of het definitieve stopzetten van de continue ventilatie op tracheostomie.
Van zodra de gasuitwisseling het toelaat laat men de patiënt uit zijn kunstmatige slaap ontwaken en
wordt de mechanische ventilatie afgebouwd. We gebruiken hiervoor het Engelse woord ‘’weaning’’. De
zogenaamde ontwenningsperiode is de periode waarin men probeert de patiënt van het beademingstoestel te halen door het toestel min of meer lange intervallen af te koppelen van de patiënt, onderbroken met periodes waarin het toestel terug wordt aangekoppeld. Om code 96.71 of 96.72 gepast te kunnen toekennen wordt de ontwenningsperiode meegerekend in de totale duur van de ventilatie.
Indien de patiënt moest worden geïntubeerd op spoedopname of Intensieve Zorgen of indien een tracheostomie moest worden uitgevoerd om de mechanische ventilatie te verzekeren, dan wordt de uitgevoerde handeling eveneens gecodeerd:
- 96.04 “Insertion of endotracheal tube” (Insertie van een endotracheale tube)
- 31.1 “Temporary tracheostomy” (Tijdelijke tracheostomie)
- 31.29 “Other permanent tracheostomy” (Andere permanente tracheostomie)
N.B. deze codes voor intubatie en mechanische ventilatie zijn voorbehouden voor kritieke medische
situaties. Deze handelingen vormen daarentegen een vast onderdeel van de anesthesiehandeling tijdens een ingreep. In deze context mogen ze niet worden gecodeerd.
Ingeval een patiënt verblijft op Intensieve Zorgen na een heelkundige interventie, mogen de codes
96.71 of 96.72 toch gebruikt worden, indien hij de ondersteuning van mechanische ventilatie gedurende
meer dan 48 uren nodig heeft, of indien er een duidelijke documentering in het dossier bestaat dat zegt
dat de mechanische ventilatie dient verder gezet te worden voor een precieze medische reden. De duur
van de mechanische ventilatie wordt berekend vanaf het moment van de intubatie tijdens de operatie tot
de extubatie. Dat is een uitzondering op het feit dat mechanische ventilatie normaal gezien als routineonderdeel van een operatie beschouwd moet worden.
Voorbeeld 8 2 :
• Een patiënt wordt geopereerd voor de vervanging van een aortaklep, getransfereerd naar Intensieve zorgen en geëxtubeerd na 36 uur
HD
424.1 “Aortic valve disorders” (Aortaklep aandoeningen)
P
35.21 “Replacement of aortic valve with tissue graft” (Vervangen van de aortaklep met een weefselent)
De mechanische ventilatie mag niet gecodeerd worden
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•

Een patiënt wordt geopereerd voor de vervanging van een aortaklep en getransfereerd naar
Intensieve zorgen. Omwille van respiratoire problematiek kan de patiënt pas geëxtubeerd worden 5 dagen post-op.
HD
424.1 “Aortic valve disorders” (Aortaklep aandoeningen)
P
35.21 “Replacement of aortic valve with tissue graft” (Vervangen van de aortaklep met een weefselent)
96.72 “Continuous mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more”
(Continue mechanische ventilatie gedurende 96 of meer opeenvolgende uren).

10.4.2. Niet – invasieve mechanische ventilatie
Men beschikt tegenwoordig over verschillende mogelijkheden om ventilatoire assistentie aan te bieden
zonder intubatie. Via een masker (faciaal of nasaal) kan lucht onder verschillende drukken aangeboden
worden aan de spontaan ademende patiënt.
Verschillende methodes zijn mogelijk :
- cPAP ‘’Continuous Positive Airway Pressure’’ : continue positieve druk tijdens de ventilatiecyclus
- BiPAP ‘’Bilevel Positive Airway Pressure’’ : positieve druk van wisselend niveau bij inspiratie of
expiratie
- IPPB ‘’Intermittent Positive Pressure Breathing’’ : intermitterende beademing met positieve druk
- CNP ‘’Continuous Negative Pressure’’ : een verouderde methode die wordt weergegeven met
de term ‘stalen long’ of ‘rigide perithoracale lagedruk omgeving’ en die de adembewegingen nabootst bij patiënten met neuro-musculaire paralysie (bijv.. poliomyelitis).
De codes die in deze situaties worden gebruikt, zijn:
93.90 ‘’Continuous positive airway pressure (cPAP)’’ (continue positieve luchtwegdruk cpap)
voor BiPAP of cPAP
93.91 ‘’Intermittent positive pressure breathing (IPPB)’’ (intermittente positieve druk ademhaling
[ippb])voor IPPB
93.99 ‘’Other respiratory procedures’’ (andere respiratoire procedures) voor CNP
Vanaf 2009, cPAP en BiPAP via een endotracheale tube of tracheostomiecanule worden als invasieve
mechanische ventilatie beschouwd en met code 96.7x gecodeerd.

10.5. Afhankelijkheid van een beademingstoestel
Code V46.11 “Dependence of respirator, status” (Afhankelijkheid van het beademingstoestel, status)
wordt enkel gebruikt als de patiënt reeds beademd werd met een respirator/ventilator vóór de opname in
het ziekenhuis. Tijdens de opname waarbij de patiënt afhankelijk werd van de inspirator, wordt deze Vcode niet geregistreerd, zelfs als de ventilatie blijft voortduren. In dit laatste geval moeten alleen de codes van de gepaste procedures worden vermeld.
Versie 2009 van ICD-9-CM heeft code V46.1 gesplitst in vier afzonderlijke codes:
V46.11 “Dependence of respirator, status” (Afhankelijkheid van respirator, status)
V46.12 “Encounter for respirator dependance during power failure” (Contact voor afhankelijkheid van respirator tijdens een stroomuitval)
V46.13 ‘’Encounter for weaning from respirator [ventilator]’’ (Contact om te ontwennen van respirator [ventilator])
V46.14 ‘’Mechanical complication of respirator [ventilator]’’ (Mechanische complicatie van respirator [ventilator])
N.B. code V46.1x wijst specifiek op de afhankelijkheid van een conventioneel beademingstoestel, dat
wordt gebruikt bij een patiënt met tracheotomie
Bij langetermijnsbehandeling met een niet-invasief ventilatietoestel zoals cPAP of BiPAP wordt de code
V46.8 “Other enabling machines” (andere gespecificeerde hulpapparaten) gebruikt.
Deze code wordt echter niet gebruikt voor de intermittente behandeling met cPAP bij patiënten met een
slaapapneusyndroom, omdat het hier niet gaat om afhankelijkheid.
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10.6. Complicaties van tracheostomie
Codes van de subcategorie 519.0x ‘’Tracheostomy complications’’ (Tracheostomie complicaties)
-

infectieuze complicaties:
519.01 ‘’Infection of tracheostomy’’ (Infectie van tracheostomie) + specifieke klinische manifestatie:
- abces : 682.1 “Other cellulitis and abscess – neck” (Andere cellulitis en abces nek) + oorzakelijke kiem (indien bekend) : code uit de reeks 041.x
- code uit de reeks 038.x ‘’Septicemia’’ (Septicemie)

-

mechanische complicaties: obstructie, malpositie canule, ...
519.02 ‘’Mechanical complication of tracheostomy’’ (Mechanische complicatie van tracheostomie)

-

andere tracheostomie complicaties: tracheo oesofagale fistel, hemorragie
519.09 “Other tracheostomy complications” (Andere complicaties van tracheostomie).

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

242

9
Aandoeningen van spijsverteringssysteem
Indeling van het hoofdstuk:








520–529:
530–538:
540–543:
550–553:
555–558:
560–569:
570–579:

Mondholte, speekselklieren en kaken
Slokdarm, maag en duodenum
Appendix
Abdominale hernia’s
Niet-infectieuze enteritis en colitis
Andere darm- en buikvliesaandoeningen
Andere spijsverteringsaandoeningen (waaronder lever, galblaas, pancreas)

1. Mondholte
Stomatitis en mucositis, al dan niet ulceratief van aard, worden onderscheiden naargelang de
oorzaak:
 528.00 “Stomatitis and mucositis, unspecified” (Stomatitis en mucositis, niet-gespecificeerd)
 528.01 “Mucositis (ulcerative) due to antineoplastic therapy” (Mucositis (ulceratief) te wijten
aan antineoplastische therapie)
 528.02 “Mucositis (ulcerative) due to other drugs” (Mucositis (ulceratief) te wijten aan andere
medicatie)
Een E-code is noodzakelijk om het oorzakelijk agens nader te specificeren:
 E930.7 “Antineoplastic antibiotics” (Cytostatische antibiotica)
 E933.1 “Antineoplastic and immunosuppressive drugs” (Cytostatica en immunosuppressiva)
 E879.2 “Radiological procedure and radiotherapy” (Radiologische verrichtingen en
radiotherapie)
De gastro-intestinale mucositis, al dan niet ulceratief, ressorteert onder code 538 “Gastrointestinal
mucositis (ulcerative)” (Gastro-intestinale mucositis (ulceratief)). Een E-code moet hier eveneens
toegevoegd worden om de oorzakelijke factor aan te duiden.
Naar analogie vindt men in andere hoofdstukken:
 478.11 “Nasal mucositis (ulcerative)” (Nasale mucositis (ulceratief))
 616.81 “Mucositis (ulcerative) of cervix, vagina, and vulva” (Mucositis (ulceratief) van cervix,
vagina en vulva).
Ook bij deze is een additionele E-code nodig, zoals hoger beschreven.
Maxillaire osteïtis coderen we met 526.4 “Diseases of the jaws, inflammatory conditions”
(Ontstekingen van boven- en onderkaak) en de curettage ervan krijgt procedurecode 24.4 “Excision of
dental lesion of jaw” (Excisie van een odontogeen letsel) mee.

2. Slokdarm
Slokdarmontstekingen (oesofagitis)
“Esophagitis” (Oesofagitis).

worden

meestal

ondergebracht

in

subcategorie

530.1x

Peptische oesofagitis is te wijten aan reflux van maagzuur in de slokdarm; de binnenwand van de
slokdarm is immers niet bestand tegen een dergelijke zuurtegraad. Deze aandoening wordt gecodeerd
met 530.11 “Reflux esophagitis” (Refluxoesofagitis).
Dit kan behandeld worden door fundoplicatie (Nissen-operatie):
 via open weg:
44.66 “Other procedures for creation of esophagogastric sphincteric
competence” (Andere ingrepen voor de creatie van een competente
oesofagogastrische sfincter)
 via laparoscopie: 44.67 “Laparoscopic procedures for creation of esophagogastric
sphincteric competence” (Laparoscopische ingrepen voor de creatie
van een competente oesofagogastrische sfincter)
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De vaak gebruikte onderverdeling in graden 1 tot 5 volgens Savary-Miller of in graden A tot D volgens
de classificatie van Los Angeles (cf. tabel 9 1) heeft geen enkel belang in ICD-9-CM.
Tabel 9 1: Klinische indeling van oesofagitis
Savary-Miller

Los Angeles

Graad 1: geïsoleerde erosie
Graad 2: samenvloeiende erosies
Graad 3: samenvloeiende en cirkelvormige
erosies over de hele slokdarmomtrek

Graad A: mucosal break ≤ 5 mm in length
Graad B: mucosal break > 5 mm
Graad C: mucosal break continuous between
> 2 mucosal folds

Graad 4: chronische complicaties van minder dan
3 % van de slokdarmontstekingen: peptische
vernauwing of slokdarmulcus
Graad 5: endobrachyoesofagus

Graad D: mucosal break ≥ 75 % of
esophageal circumference

De beschreven letsels komen meestal voor in het onderste deel van de slokdarm; oesofagitis graad 3
en 4 is zeldzamer en wordt bevorderd door gevorderde leeftijd, ondervoeding, alcoholisme, nietsteroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s), motorische stoornissen van de slokdarm, enz …
Bij niet-gespecificeerde oesofagitis geldt code 530.10 “Esophagitis, unspecified” (Oesofagitis, nietgespecificeerd). De aard van de aandoening (acuut, eosinofiel, …) moet immers vermeld zijn in het
patiëntendossier; deze mag niet verondersteld worden.
Andere slokdarmontstekingen worden onder de infectieziekten (hoofdstuk 1) ondergebracht, zoals:
 112.84 “Candidal esophagitis” (Candida oesofagitis)
 017.8x “Tuberculosis of esophagus” (Tuberculose van oesofagus)
De endobrachyoesofagus of Barrett-oesofagus – diagnosecode 530.85 “Barrett's esophagus”
(Barrett-oesofagus) – is een muceuze metaplasie die al dan niet tot hoog in de slokdarm kan opstijgen.
De evolutieve risico's zijn slokdarmulcus en slokdarmkanker. Jammer genoeg zijn vele
endobrachyoesofagussen asymptomatisch en worden dus niet opgespoord.
Wanneer er sprake is van Barrett-oesofagitis codeert men evenzeer 530.85.
Oesofagitis, Barrett-oesofagus en slokdarmulcera kunnen gelijktijdig in de registratie voorkomen voor
zover ze op verschillende niveaus van de slokdarm optreden.
Een slokdarmbloeding kan op vijf manieren weergegeven worden:
 530.21 “Ulcer of esophagus with bleeding” (Slokdarmulcus, met bloeding)
 530.82 “Esophageal hemorrhage” (Slokdarmbloeding)
 530.7 “Gastroesophageal laceration-hemorrhage syndrome” (Gastro-oesofageaal laceratiebloedingssyndroom)
 456.0 “Esophageal varices with bleeding” (Slokdarmvarices met bloeding)
 456.20 “Esophageal
varices
in
diseases
classified
elsewhere,
with
bleeding”
(Slokdarmvarices bij elders geclassificeerde aandoeningen, met bloeding)
Slokdarmvarices zijn doorgaans secundair aan portale hypertensie en/of levercirrose.
Opgelet: de codes van subcategorie 456.2 “Esophageal varices in diseases classified elsewhere”
(Slokdarmvarices bij elders geclassificeerde aandoeningen – secundaire slokdarmvarices) zijn
manifestatiecodes en mogen dus niet als hoofddiagnose worden gebruikt.
Andere patiënten vertonen ‘primaire’ varices, dit is een afwijking in de ontwikkeling. In dit geval zijn
diagnosecodes 456.0 “Esophageal varices with bleeding” (Slokdarmvarices met bloeding) of 456.1
“Esophageal varices without mention of bleeding” (Slokdarmvarices zonder vermelding van bloeding)
van toepassing.
De behandeling van slokdarmvarices bestaat er in:
 een scleroserend agens via endoscopische weg in te spuiten:
42.33 “Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of esophagus” (Excisie of
destructie van letsel of weefsel van de slokdarm via endoscopische toegangsweg)
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het plaatsen van een Blackmore-Sengstakensonde:
96.06 “Insertion of Sengstaken tube” (Inbrengen van een Sengstakensonde)
een zeldzame keer beroep te doen op de chirurgische ligatuur:
42.91 “Ligation of esophageal varices” (Onderbinden van slokdarmvarices)

Het Boerhaave-syndroom is een slokdarmruptuur, gekenmerkt door een triade van symptomen:
pogingen tot braken, thoracale pijn en subcutaan (en pneumo-mediastinaal) emfyseem. Het Boerhaavesyndroom is een chirurgische urgentie. Diagnosecode 530.4 “Perforation of esophagus” (Perforatie van
de oesofagus) is gepast.
Het onderzoek van de slokdarmmotiliteit wordt gecodeerd met 89.32 “Esophageal manometry”
(Manometrie van de oesofagus) en de pH-meting in de slokdarm met 89.39 “Other nonoperative
measurements and examinations” (Andere niet-operatieve metingen en onderzoeken).

3. Eosinofiele ontstekingen
Het betreft specifieke ziektebeelden binnen het spectrum van de eosinofiele gastro-intestinale
syndromen, met kenmerkende klinische, endoscopische en histologische bevindingen.
Volgende codes kunnen worden gebruikt voor eosinofiele ontstekingen:
 530.13 “Eosinophilic esophagitis” (Eosinofiele oesofagitis)
 535.7x “Eosinophilic gastritis” (Eosinofiele gastritis) – met of zonder bloeding
 558.41 “Eosinophilic gastroenteritis” (Eosinofiele gastro-enteritis)
 558.42 “Eosinophilic colitis” (Eosinofiele colitis)

4. Gastro-intestinale bloedingen
De gastro-intestinale bloeding komt op verschillende manieren tot uiting:
 hematemesis: bloedbraken
 melena: zwarte stoelgang door bloed
 hematochezia of RBPA (= rood bloedverlies per anum): rood bloed in de stoelgang
 occulte bloeding (occult blood): bloed in de stoelgang, via labonderzoek opgespoord
Talrijke aandoeningen van het maagdarmstelsel hebben een specifieke combinatiecode om aan te
geven dat ze aan de basis liggen van een bloeding, zoals gastro-intestinale ulcera, gastritis,
angiodysplasie, duodenitis, diverticulose en diverticulitis:
 535.01 “Acute gastritis, with hemorrhage” (Acute gastritis met bloeding)
 562.12 “Diverticulosis of colon with hemorrhage” (Diverticulose van het colon met bloeding)
 562.13 “Diverticulitis of colon with hemorrhage” (Diverticulitis van het colon met bloeding)
 537.83 “Angiodysplasia of stomach and duodenum with hemorrhage” (Angiodysplasie van
maag en duodenum met bloeding)
De codes uit categorie 578 “Gastrointestinal hemorrhage” (Gastro-intestinale bloeding) worden enkel
genoteerd:
 als de clinicus uitdrukkelijk aangeeft dat de bloeding te wijten is aan een oorzaak waarvoor
geen combinatiecode bestaat, of
 als er geen verband bestaat (of gedocumenteerd is) tussen de pathologie en de bloeding, of
 als de oorzaak van de bloeding niet gekend is.
Bij verder onderzoek wordt de oorzaak voor de gastro-intestinale bloeding soms niet gevonden of de
vermoedelijke plaats bloedt niet (meer). Dit sluit een code ‘met bloeding’ of van 578.x “Gastrointestinal
hemorrhage” (Gastro-intestinale bloeding) niet uit als de clinicus een diagnose stelt op basis van een
‘voorgeschiedenis van bloeding’ of op basis van een andere indicatie, zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van een bloedklonter op de bodem van het ulcus of de aanwezigheid van bloedsporen.
Echter, wanneer het verband tussen de pathologie en de gastro-intestinale bloeding niet duidelijk
gesteld wordt, moet de gediagnosticeerde ziekte / letsel samen met code 578.9 “Hemorrhage of
gastrointestinal tract, unspecified” (Niet-gespecificeerde gastro-intestinale bloeding) opgetekend
worden. Dit verband is niet aangetoond in voorbeelden 9 3 en 9 4.
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Voorbeeld 9 1:
Opname omwille van maagbloeding door een maligne tumor van de maagcorpus
1. HD: 151.4 “Malignant neoplasm of stomach, body of stomach” (Maligne neoplasma van het
corpus ventriculi)
2. ND: 578.9 “Hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified” (Niet-gespecificeerde gastrointestinale bloeding)
Het verband tussen de bloeding en de maagtumor is gesteld, maar er is geen combinatiecode
voorhanden.
Voorbeeld 9 2: Opname omwille van intestinale bloeding zonder schijnbare oorzaak
1. HD: 578.9 “Hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified” (Niet-gespecificeerde gastrointestinale bloeding)
Voorbeeld 9 3:
Opname omwille van gastro-intestinale bloeding brengt een niet-bloedende angiodysplasie van de
maag aan het licht, alsook een niet-bloedende diverticulose van het colon. Codering geeft:
1. HD: 578.9 “Hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified” (Niet-gespecificeerde gastrointestinale bloeding)
2. ND: 537.82 “Angiodysplasia of stomach and duodenum without mention of hemorrhage”
(Angiodysplasie van maag en duodenum zonder vermelding van bloeding)
3.
562.10 “Diverticulosis of colon (without mention of hemorrhage)” (Diverticulose van het
colon (zonder vermelding van bloeding))
Er is geen verband aangetoond tussen de bloeding en de aanwezige pathologie (angiodysplasie en
diverticulose).
Voorbeeld 9 4:
Observatie voor rectale bloeding levert als diagnose: “interne hemorroïden zonder bloeding”. Wij
weerhouden:
1. HD: 569.3 “Hemorrhage of rectum and anus” (Bloeding van rectum en anus)
2. ND: 455.0 “Internal hemorrhoids without mention of complication” (Interne hemorroïden zonder
vermelding van complicatie)
Er is geen verband aangetoond tussen de bloeding en de inwendige hemorroïden.
ICD-9-CM maakt geen duidelijk onderscheid tussen de termen ‘bleeding’ en ‘hemorrhage’, ze moeten
dus als synoniemen beschouwd worden.
Codering van gastro-intestinale bloedingen per specialisme:
Bij aanwezigheid van een bloedend acuut maagulcus in het eerste specialisme, en verdwijning van de
bloeding in het tweede specialisme, worden chronologisch codes 531.0x “Gastric ulcer, acute with
hemorrhage” (Ulcus ventriculi, acuut met bloeding) en 531.3x “Gastric ulcer, acute without mention of
hemorrhage or perforation” (Ulcus ventriculi, acuut zonder vermelding van bloeding of perforatie)
toegepast.
Omgekeerd zullen voor een niet-bloedend acuut maagulcus in het eerste specialisme, dat in het tweede
specialisme begint te bloeden, chronologisch codes 531.3x en 531.0x worden opgetekend.
Als de bloeding afkomstig is van verschillende gastro-intestinale locaties, moeten we deze
afzonderlijk registreren.

5. Maag- en dundarmulcera
Combinatiecodes die duiden op de aanwezigheid van een bloeding, een perforatie of van beide, zijn
beschikbaar voor maagulcera, duodenale, peptische en gastrojejunale ulcera. Een vijfde cijfer wijst op
het al dan niet aanwezig zijn van een bijkomende obstructie die te wijten kan zijn aan een spasme,
oedeem en/of litteken.
De onderverdeling is als volgt:
 cat. 531 maagulcus (peptisch), m.a.w. ulcus van maag en pylorus
 cat. 532 duodenumulcus (peptisch), m.a.w. postpylorisch
 cat. 533 peptisch niet nader omschreven, m.a.w. gastroduodenaal, peptisch, door stress of
slecht omschreven
 cat. 534 gastrojejunaal (peptisch), m.a.w. anastomotisch, stomaal, marginaal, …
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Het peptisch ulcus is een courante, maar weinig precieze omschrijving. Diagnosecode 533.xx “Peptic
ulcer, site unspecified” (Peptisch ulcus op een niet-gespecificeerde plaats) zal bij gebrek aan verdere
specificatie gebruikt worden.
Anderzijds mag een niet nader omschreven maag- of dundarmzweer niet automatisch als peptisch
aanzien worden wanneer dit niet door de clinicus gestaafd wordt. In zo’n gevallen hanteert men resp.
531.9x “Gastric ulcer, unspecified as acute or chronic” (Ulcus ventriculi, niet-gespecificeerd als acuut of
chronisch) en 532.9x “Duodenal ulcer, unspecified as acute or chronic” (Ulcus duodeni, nietgespecificeerd als acuut of chronisch). Dit laatste geldt niet voor het gastroduodenaal ulcus dat zonder
precisering wel met categorie 533 wordt weergegeven.
Een bulbair ulcus (ulcus bulbi) is een duodenumulcus: 532.xx “Duodenal ulcer” (Ulcus duodeni).
Het begrip ‘penetrerend ulcus’ impliceert een perforatie en wordt als dusdanig gecodeerd. Het vierde
cijfer van de categorieën 531 tot 534 brengt de gewenste verduidelijking. De bodem van het ulcus wordt
hier niet meer gevormd door uitgedund maag- of duodenumweefsel, maar door de lever, de pancreas,
het meso-colon, of de leversteel (Quénu-Loygues). De ‘perforatie’ is dus bedekt.
Een gastrojejunaal of anastomotisch ulcus moet altijd aanzien worden als een postoperatieve
complicatie. Er is namelijk geen natuurlijke junctie tussen maag en jejunum (of ileum, of colon).
Diagnosecode 534.xx “Gastrojejunal ulcer” (Ulcus gastrojejunalis) is dus een complicatiecode; 997.4
“Digestive system complications” (Complicaties van het spijsverteringskanaal) is hier niet toegelaten (cf.
exclusienota in ICD-9-CM).
Het ulcus dat ter hoogte van een gastrojejunale bypass ontstaat door nietjes of sutuurdraad valt
eveneens onder categorie 534, aangevuld met E878.2 “Surgical operation with anastomosis, bypass, or
graft, with natural or artificial tissues used as implant” (Operatie met anastomose, bypass of
transplantatie met natuurlijk of kunstmatig weefsel, gebruikt als implantaat).
Andere bloedende ulcera zijn minder specifiek. Tabel 9 2 geeft een overzicht.
Tabel 9 2: Minder frequent voorkomende ulcera

Cardio-oesofagaal ulcus
Primair dundarmulcus
Ulcus van het colon
Ulcus van rectum en anus
(‘stercoral ulcer’)
Darmulcus door amoeben
Darmulcus door tuberculose
Darmulcus door tyfus

Zonder bloeding

Met bloeding

530.20
569.82
569.82

530.21
+ 578.x (578.9)
+ 578.x (578.9)

569.41

+ 569.3

006.9
014.8
002.0

+ 578.x (578.9)
+ 578.x (578.9)
+ 578.x (578.9)

In categorie 578 is de code bij verstek 578.9 “Hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified” (Nietgespecificeerde bloeding van het maagdarmkanaal).

6. Letsels van Dieulafoy
Het letsel van Dieulafoy is een zeldzame arteriële malformatie, namelijk een abnormaal gedilateerde
arterie die doorheen de mucosa loopt. Ingeval van ruptuur kan ze de oorzaak zijn van een massieve
gastro-intestinale bloeding. In de maag bevindt ze zich meestal in het bovenste gedeelte. De meest
geschikte behandeling is het bereiken van hemostase door plaatsing van hemoclips of van elastische
ligaturen via endoscopische toegangsweg.
Codering gebeurt naargelang de anatomische locatie:
 in de slokdarm:
530.82 “Esophageal hemorrhage” (Slokdarmbloeding)
 in maag en duodenum: 537.84 “Dieulafoy lesion (hemorrhagic) of stomach and duodenum”
(Dieulafoy letsel (hemorragisch) van maag en duodenum)
 in de darm:
569.86 “Dieulafoy lesion (hemorrhagic) of intestine”
(Dieulafoy letsel (hemorragisch) van de darmen)
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De bloeding vormt een vast onderdeel van de pathologie en mag dus niet afzonderlijk gecodeerd
worden.
Men dient een aantal letsels van elkaar te onderscheiden:
 angiodysplasie van maag
en duodenum:
537.82/3 “Angiodysplasia of stomach and duodenum”
 angiodysplasie van de darm: 569.84/5 “Angiodysplasia of intestine”
 angioma:
228.04 “Hemangioma of intra-abdominal structures”
 letsel van Dieulafoy:
530.82 of 537.84 of 569.86 (cf. supra)

7. Stoma’s van de maagdarmtractus
De keuze van (hoofd-)diagnose en procedurecodes is afhankelijk van het beoogde doel van de
opname en van het type stoma (tabel 9 3).
Tabel 9 3: Stoma’s
Oesofagostomie
Status
Nazorg
Aanleg

V44.4
V55.4
42.10
42.11
42.19

Revisie

42.83

Sluiting

42.83

Gastrostomie Jejunostomie

Ileostomie

Enterostomie

Colostomie

V44.1
V55.1

V44.4
V55.4

V44.2
V55.2

V44.4
V55.4

V44.3
V55.3

43.1x

46.3x
46.01 (loop)

46.2x
46.01 (loop)

46.3x

46.1x
46.03 (loop)

46.41

46.41

46.40

46.43

46.51

46.51

46.50

46.52

44.68
44.69
44.62

Categorie V44 “Artificial opening status” (Status van kunstmatige lichaamsopening) is een
statuscode die op de aanwezigheid van een stoma duidt. Ze wordt als nevendiagnose gebruikt vanaf
het eerste verblijf volgend op de initiële opname waarin de stoma werd aangelegd. Enige uitzondering
hierop is een specialisme dat aan de criteria van revalidatie voldoet (cf. richtlijnen bij revalidatie in
bijlage 1 « V & E-codes ») tijdens dezelfde ziekenhuisopname: V44.xx is dan gewettigd.
Codereeks V55 “Attention to artificial openings” (Nazorg bij kunstmatige lichaamsopeningen) is een
nazorgcode en wijst op bijzondere medische en/of chirurgische aandacht die wordt geschonken aan
een stoma: verplaatsing van een katheter, dilatatie, sluiting van de stoma, enz …
Bij sluiting van een colostomie moet de chirurg meestal een erg beperkte resectie uitvoeren van het
‘stomale’ gedeelte van de dikke darm, teneinde weefsel van goede kwaliteit te bekomen om de
continuïteit van de darm te herstellen. Deze beperkte resectie vormt een vast onderdeel van de sluiting
van de colostomie en mag geen aanleiding geven tot een code voor segmentaire colectomie. Evenzo is
de anastomose opgenomen in de sluitingsprocedure van de stoma.
Hetzelfde geldt voor de sluiting van alle stoma’s van het maagdarmkanaal.
De dagelijkse (verpleegkundige) verzorging van een stoma behoort tot het domein van de VG-MZG,
niet van de MG-MZG.
Complicaties van oesofagostomie, gastrostomie, enterostomie en colostomie worden, samen met
de juiste zoekterm, opgesomd in tabel 9 4. De codes van categorieën 996 tot 999 zijn hier niet van
toepassing.
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Tabel 9 4: Complicaties van stoma’s
Index
ICD-9-CM
Infectie (*)
Mechanische
complicatie
Slechte werking
Niet-gespecificeerde
complicatie
Andere complicaties

abscess
infection
dysfunction
stricture
stenosis

Oesofagostomie

Gastrostomie Enterostomie

Colostomie

530.86

536.41

569.61

569.61

530.87

536.42

569.62

569.62

530.87

536.40

569.60

569.60

–

536.49

569.69

569.69

hernia
fistula
prolapse

(*) Indien mogelijk moet het type infectie worden opgegeven (abces, cellulitis, sepsis) alsook de
oorzakelijke kiem (041.x “Bacterial infection in conditions classified elsewhere” (Bacteriële infectie in
elders geclassificeerde aandoeningen)).

Voorbeeld 9 5: Opname voor pericolostomaal wandflegmoon, geïnfecteerd met Bacteroïdes fragilis
HD: 569.61 “Infection of colostomy or enterostomy”
(Infectie van colostomie of enterostomie)
ND: 682.2 “Other cellulitis and abscess, trunk” (Andere cellulitis en abces, romp)
041.82 “Bacterial infection in conditions classified elsewhere, Bacteroides fragilis”
(Bacteriële infectie in elders geclassificeerde aandoeningen, Bacteroïdes fragilis)

8. Diverticulose en diverticulitis
Diverticulose en diverticulitis worden normaal niet samen gecodeerd. Diverticulitis impliceert immers
automatisch de aanwezigheid van darmdivertikels.
De divertikelperforatie zit vervat in de code van diverticulitis.
De niet-gespecificeerde darmdiverticulose wordt beschouwd als uitgaande van het colon.
Een abces van de darmwand ingeval van diverticulitis wordt afzonderlijk geregistreerd met 569.5
“Abscess of intestine” (Darmabces).
Een overzicht van relevante diagnosecodes is beschikbaar in tabel 9 5. De codes voor traumatische
perforaties of rupturen zijn terug te vinden in hoofdstuk 17a « Trauma’s en ongevallenletsels ».
Tabel 9 5: Diverticulose en diverticulitis
Diverticulose

Diverticulose +
perforatie

Diverticulose +
bloeding

Diverticulitis

Diverticulitis +
perforatie

Diverticulitis +
bloeding

Perforatie

–

530.6

–

–

530.4

537.1
562.00

750.4
+ 530.4
–
562.00

–
562.02

–
562.01

–
562.01

–
562.03

Jejunum

562.00

562.00

562.02

562.01

562.01

562.03

Ileum
Appendix
Caecum
Colon
Rectum

562.00
543.9
562.10
562.10
562.10

562.00
+ 540.0(1)
562.10
562.10
562.10

562.02
–
562.12
562.12
562.12

562.01
–
562.11
562.11
562.11

562.01
–
562.11
562.11
562.11

562.03
–
562.13
562.13
562.13

zie ulcus
zie ulcus
569.83
zie ulcus
569.83
540.0(1)
540.0(1)
569.83
569.49

Slokdarm

750.4

Maag
Duodenum
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Alle divertikels moeten als verworven verondersteld worden, tenzij anders aangegeven.
Uitzondering hierop is het slokdarmdivertikel dat als congenitaal moet worden beschouwd, tenzij
expliciet beschreven als verworven, epifrenisch, pulsie- of tractiedivertikel, of divertikel van Zenker. Zie
tabel 9 6.
Tabel 9 6: Divertikels: verworven of congenitaal

Slokdarm
Maag (cardia)
Duodenum
Jejunum
Ileum
Colon
Rectum
Galblaas
Meckel’s

Bij verstek

Verworven

Congenitaal

750.4
537.1
562.00
562.00
562.00
562.10
562.10
751.69
751.0

530.6
537.1
562.00
562.00
562.00
562.10
562.10
–
–

750.4
750.7
751.5
751.5
751.5
751.5
751.5
751.69
751.0

De aanwezigheid van een divertikel van Meckel geeft aanleiding tot code 751.0 “Meckel's diverticulum”
(Divertikel van Meckel), ongeacht of er al dan niet sprake is van diverticulitis.

9. Dolichocolon en megacolon
Dolichocolon wijst op een abnormale lengte van het colon: code 751.5 “Other anomalies of intestine”
(Andere congenitale afwijkingen van de darm).
Megacolon daarentegen is een abnormale uitzetting (dilatatie) van de dikdarm, en wordt naargelang de
oorzaak gecodeerd:
 congenitaal: 751.3 “Hirschsprung's disease and other congenital functional disorders of
colon”
 verworven:
564.7 “Megacolon, other than Hirschsprung's”
 psychogeen: 306.4 “Physiological malfunction arising from mental factors, gastrointestinal”
 toxisch:
556.9 “Ulcerative colitis, unspecified”
In België spreken gastro-enterologen vaak over “megadolichocolon”. Deze combinatie bestaat niet in
ICD-9-CM. Dit moet aanzien worden als een dolichocolon met secundaire uitzetting. Code 751.5
volstaat.

10. Colon- en rectumresectie
De chirurgische toegangsweg kan worden uitgedrukt: laparoscopie of klassieke laparotomie.
Welke de toegangsweg ook is, elke vorm van darmanastomose moet meegegeven worden behalve de
termino-terminale (tabel 9 7).
Tabel 9 7a:

Resectie van multipele segmenten
Caecectomie
Rechter hemicolectomie
Resectie van het colon transversum
Linker hemicolectomie
Sigmoïdectomie
Andere partiële resectie
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Laparoscopisch

Laparotomisch

17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.39

45.71
45.72
45.73
45.74
45.75
45.76
45.79
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Tabel 9 7b:

Totale colectomie
Pull-through rectumresectie
Abdominoperineale rectumresectie

Laparoscopisch

Laparotomisch

Niet nader
omschreven

Andere

45.81
48.42
48.51

45.82
48.43
48.52

45.83
48.40
48.50

45.83
48.49
48.59

11. Peritonitis
Een peritonitis is een ontsteking of een acute infectie van het peritoneum (buikvlies). Als deze
secundair optreedt ten gevolge van een infectieziekte, codeert men 567.0 “Peritonitis in infectious
diseases classified elsewhere” (Peritonitis bij elders geclassificeerde infectieziekten) als nevendiagnose
en de onderliggende infectie eerst. Dit geldt echter niet bij tuberculose, difterie, syfilis, peritonitis door
chlamydia of gonokokkeninfectie (Fitz-Hugh-Curtis) waar een combinatiecode beschikbaar is (cf. infra).
Voor peritonitis ten gevolge van een pneumokokkeninfectie is er een specifieke code: 567.1
“Pneumococcal peritonitis” (Pneumokokkenperitonitis).
Intra-abdominale orgaanperforatie geeft vaak aanleiding tot een suppuratieve peritonitis (567.2x
“Other suppurative peritonitis” (Andere suppuratieve peritonitis)) door de aanwezigheid van feces,
bacteriën, … Het kan ook leiden tot een chemische peritonitis, een aseptische peritonitis of een
suppuratieve peritonitis ten gevolge van de aanwezigheid van gal, urine, pancreasvocht e.d.: 567.8x
“Other specified peritonitis” (Andere gespecificeerde peritonitis).
Retroperitoneale infecties (abces, infectie, m. psoasinfiltraat) vallen onder subcategorie 567.3
“Retroperitoneal infections” (Retroperitoneale infecties).
Specifieke codes voor peritonitis bevinden zich ook op andere plaatsen in ICD-9-CM:
 ten gevolge van tuberculose: 014.0x “Tuberculous peritonitis” (Tuberculeuze peritonitis)
 ten gevolge van difterie: 032.83 “Diphtheritic peritonitis” (Difterische peritonitis)
 ten gevolge van syfilis: 095.2 “Syphilitic peritonitis” (Luetische peritonitis)
 ten gevolge van gonokokkeninfectie: 098.86 “Gonococcal peritonitis” (Gonokokkenperitonitis)
 ten gevolge van chlamydia-infectie: 099.56 “Other venereal diseases due to Chlamydia
trachomatis, peritoneum” (Andere venerische ziekten ten gevolge van Chlamydia trachomatis,
peritoneum)
 ten gevolge van appendicitis (cf. § 13): 540.0 “Acute appendicitis with generalized peritonitis”
(Acute appendicitis met veralgemeende peritonitis)
 acute of chronische peritonitis van het kleine bekken bij de vrouw: 614.5/7 “Acute or unspecified
/ other chronic pelvic peritonitis, female” (Acute of niet-gespecificeerde / andere chronische
peritonitis van het kleine bekken bij de vrouw)
 tijdens het puerperium: 670.0x “Major puerperal infection” (Majeure puerperale infectie)
 ten gevolge van abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap: 634–9.0x
“…complicated by genital tract and pelvic infection” (…gecompliceerd door infectie van tractus
genitalis of bekken)
 meconiumperitonitis: 777.6 “Perinatal intestinal perforation” (Perinatale darmperforatie)
 ten gevolge van een vreemd lichaam (kompres, instrument): 998.4 “Foreign body accidentally
left during a procedure” (Corpus alienum, niet-bedoeld achtergelaten tijdens een verrichting)
 andere (aseptisch, chemisch, door vreemde stof (poeder, talk), …): 998.7 “Acute reaction to
foreign substance accidentally left during a procedure” (Acute reactie op vreemde stof, nietbedoeld achtergelaten gedurende een verrichting)

12. Adhesies
Er is geen verschil in de codering tussen postoperatieve en postinfectieuze adhesies. In de medische
verslagen worden vaak de termen ‘verklevingen’ of ‘brides’ aangetroffen.
De darmadhesies en/of buikvliesadhesies zonder obstructie worden gecodeerd met 568.0 “Peritoneal
adhesions (postoperative) (postinfection)” (Peritoneale adhesies (postoperatief) (postinfectieus)). In
geval van een obstructie, wordt dit 560.81 “Intestinal or peritoneal adhesions with obstruction
(postoperative) (postinfection)” (Darm- of peritoneumadhesies met obstructie (postoperatief)
(postinfectieus)).
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Deze verklevingen kunnen een chirurgische ingreep noodzakelijk maken, of succesvol via maagsonde
en medicatie behandeld worden.
Niet-obstructieve adhesies van het duodenum vergen code 568.0 “Peritoneal adhesions (postoperative)
(postinfection)” (Peritoneale adhesies (postoperatief) (postinfectie)); voor de obstructieve is er 537.3
“Other obstruction of duodenum” (Andere obstructie van het duodenum).
Voor postoperatieve of postinfectieuze peritoneale adhesies van het kleine bekken bij de vrouw bestaat
een aparte diagnosecode 614.6 “Pelvic peritoneal adhesions, female (postoperative) (postinfection)”
(Peritoneale adhesies in het kleine bekken bij de vrouw (postoperatief) (postinfectieus)). Andere
verklevingen bij de vrouw krijgen daarentegen code 568.0 of 560.81 mee, zoals hoger beschreven.
Kleine, doorgaans asymptomatische, adhesies, die een ingreep niet bemoeilijken, worden niet
gecodeerd.
Indien de adhesies het beoogde orgaan omhullen en/of zijn toegang voor de chirurg sterk bemoeilijken,
zodat een echte chirurgische adhesiolyse vereist is, dan zijn de adhesies relevant als nevendiagnose. In
zo’n geval moet de adhesiolyse als procedure worden meegegeven:
 laparoscopisch: 54.51 “Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions” (Laparoscopisch doorsnijden van peritoneale vergroeiingen)
 laparotomisch: 54.59 “Other lysis of peritoneal adhesions” (Ander doorsnijden van peritoneale vergroeiingen)
De relevantie van deze codering wordt volledig bepaald door de behandelende chirurg.
Occlusies van het maagdarmstelsel in een gevorderd stadium kunnen leiden tot bruinachtig en heel
slecht riekend braken, dat men fecaloïd braken noemt. Diagnosecode 569.87 “Vomiting of fecal matter”
(Fecaloïd braken) geeft dit weer.

13. Appendicitis
Bij categorie 540 “Acute appendicitis” (Acute appendicitis) hoort een vierde cijfer om aan te duiden of
het gaat om:
 een acute appendicitis:
540.9 “Acute appendicitis without mention of peritonitis”
(Acute appendicitis zonder vermelding van peritonitis)
 een peritoneaal abces:
540.1 “Acute appendicitis with peritoneal abscess”
(Acute appendicitis met peritoneaal abces)
 een veralgemeende peritonitis: 540.0 “Acute appendicitis with generalized peritonitis”
(Acute appendicitis met veralgemeende peritonitis)
Als het abces en de peritonitis worden vermeld, wordt code 540.1 gebruikt (cf. inclusienota).
De appendix barst soms tijdens de chirurgische ingreep; dit wordt echter niet beschouwd als een
chirurgische complicatie.
Categorie 541 “Appendicitis, unqualified” (Niet-gespecificeerde appendicitis) is vaag en zou niet
mogen voorkomen. Onderzoek van het medisch dossier is zeker aangewezen.
Caecitis, ook tyflitis genoemd, is een ontsteking van het caecum, de blinde darm. Deze aandoening
komt niet frequent voor en wordt soms gezien bij een acute appendicitis. Ze kan de chirurg er toe leiden
een caecectomie of een partiële colectomie uit te voeren.
In de index van ICD-9-CM verwijst de term ‘tyflitis’ naar code 541 “Appendicitis, unqualified” (Nietgespecificeerde appendicitis). Dit voorstel lijkt niet correct. Daarom moet men op de beschrijving van de
chirurg in het operatieverslag berusten – appendicitis en/of caecitis – om de gepaste code te selecteren
in de reeks 540 in plaats van 541.
Het ‘appendiculair plastron’ heeft vaak te maken met een appendicitis die reeds enkele dagen actief
is. Het gaat om het samenklitten van darmlissen en/of van peritoneum rond de appendiculaire focus, als
verdedigingsmechanisme van het lichaam om de infectieuze haard af te zonderen. Het begrip ‘plastron’
houdt niet in dat er een abces of perforatie aanwezig is, en de code van acute appendicitis 540.9 “Acute
appendicitis without mention of peritonitis” (Acute appendicitis zonder vermelding van peritonitis) is
normaal gesproken op zijn plaats. Is er een onderliggend appendiculair abces of perforatie, dan zijn
codes 540.0 of 540.1 aangewezen.
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Een toevallig ontdekte appendicitis tijdens een exploratieve laparotomie of laparoscopie wordt met
analoge codes uit de sectie 540–543 weergegeven.
Peritonitis is een chirurgisch concept, geen histologische bevinding! Dit houdt in dat men zich niet
alleen mag baseren op een anatomopathologisch protocol om een appendiculaire peritonitis (periappendicitis) te coderen.
De appendectomie kan worden uitgevoerd via laparotomie: 47.09 “Other appendectomy” (Andere
appendectomie), of via laparoscopische weg: 47.01 “Laparoscopic appendectomy” (Laparoscopische
appendectomie).
De incidentele appendectomie wordt gecodeerd met 47.1x “Incidental appendectomy” (Incidentele
appendectomie) en houdt de preventieve ablatie in van een normale appendix tijdens een andere, nietgerelateerde ingreep. Deze code mag niet worden gebruikt bij een ernstige infectie van de appendix.
Voorbeeld 9 6:
Ziekenhuisopname voor laparoscopische cholecystectomie omwille van galstenen, met tegelijk een
incidentele appendectomie. MG-MZG-registratie geeft:
HD: 574.20 “Calculus of gallbladder without mention of cholecystitis, without mention of
Obstruction” (Galblaassteen zonder vermelding van cholecystitis, zonder vermelding
van obstructie)
PR: 51.23 “Laparoscopic cholecystectomy” (Laparoscopische cholecystectomie)
47.11 “Laparoscopic incidental appendectomy” (Laparoscopische incidentele appendectomie)
Als enkel een appendectomie wordt uitgevoerd tijdens een exploratieve ingreep, moet code 47.0x
“Appendectomy” (Appendectomie) toch worden toegepast, ook als de appendix histologisch normaal is.
Voorbeeld 9 7:
Het hospitalisatieverslag vermeldt “buikpijn in de rechterfossa, negatieve laparoscopie, laparoscopische
appendectomie”. Correcte codering luidt:
HD: 789.03 “Abdominal pain, right lower quadrant” (Buikpijn, rechter onderste kwadrant)
PR: 47.01 “Laparoscopic appendectomy” (Laparoscopische appendectomie)

14. Diarree
Er zijn verschillende oorzaken van diarree:
 infectieuze diarree door een gekende kiem:
 niet-gespecificeerde infectieuze diarree, of
beschreven als dysenterisch of epidemisch:
 vermoedelijk infectieuze diarree:
 diarree zonder meer informatie:

001.x tot 008.xx “Intestinal infectious diseases”
009.2 “Infectious diarrhea”
009.3 “Diarrhea of presumed infectious origin”
787.91 “Diarrhea”

De index van ICD-9-CM vermeldt een lange lijst onder de hoofdterm “diarrhea”. Het is heel belangrijk
om deze grondig te overlopen teneinde de gepaste term te weerhouden en, indien mogelijk, de vage
symptoomcode 787.91 te vermijden.

15. Constipatie en fecalomen
Er is een code voor eenvoudige constipatie: 564.00 “Constipation, unspecified” (Obstipatie, nietgespecificeerd). Daarnaast bestaat er 564.01 “Slow transit constipation” (Trage transit) en 564.02
“Outlet dysfunction constipation” (Dyschezie).
Een fecaloom ontstaat door fecale impactie in het rectum. Via de ingangsterm “Fecalith (impaction)” in
de index, vinden we code 560.32 “Fecal impaction” (Fecale impactie).
Twee procedurecodes beschrijven de mechanische behandeling ervan:
 96.38 “Removal of impacted feces” (Verwijderen van fecalomen): door 'flushing' (reiniging
met grote hoeveelheden water) of door manuele extractie
 96.39 “Other transanal enema” (Andere lavementen)
Een medicamenteuze behandeling (laxativa) gaat hier dikwijls mee gepaard.

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

253

16. Reductie van invaginatie
Darminvaginatie, een aandoening bij jonge kinderen, is de prolaps van een deel van de darm in het
aangrenzend lumen, met darmobstructie als gevolg.
De meest courante behandeling is een bariumlavement; lucht en ioniserende straling worden als
alternatief gebruikt. In sommige instellingen worden zoutlavementen onder echografische begeleiding
uitgevoerd. Procedurecode 96.29 “Reduction of intussusception of alimentary tract” (Reductie van
invaginatie van het spijsverteringskanaal) is hiervoor van toepassing. Fluoroscopie en/of echografische
begeleiding vergen geen extra procedurecode.
Wanneer deze niet-invasieve procedures niet efficiënt blijken, gaat men over tot chirurgie.

17. Pouchitis
De ‘pouch’ is het ileo-anaal reservoir dat een zekere continentie voor feces mogelijk maakt na een
darmresectie. Pouchitis verwijst naar de acute of chronische ontsteking van deze pouch: diagnosecode
569.71 “Pouchitis” (Pouchitis).
Code 997.4 “Digestive system complications” (Complicaties van het spijsverteringskanaal) mag niet
geregistreerd worden.

18. Anale pathologie
Een anaal abces ontstaat ter hoogte van de crypten van Morgagni, ontwikkelt zich verder in het perianorectaal vetweefsel en groeit declief door tot aan het perineum. Daar barst het open en draineert
spontaan. In de acute fase zijn codes 565.1 “Anal fistula” (Fistula ani) en 566 “Abscess of anal and
rectal regions” (Perianaal en perirectaal abces) van toepassing, alsook de aanwezige kiem(en) die
gedocumenteerd zijn. In de chronische fase wordt enkel de fistel (565.1) gecodeerd.
De zogenaamde hemorroïdale poliep is meestal een hypertrofische papil van de linea pectinea.
Aangepaste codes zijn 569.49 “Other specified disorders of rectum and anus, other” (Andere
gespecificeerde aandoeningen van rectum en anus, andere) en 49.3x “Local excision or destruction of
other lesion or tissue of anus” (Lokale excisie of destructie van ander letsel of weefsel van anus) voor de
excisie.
Marisken (‘skin tags’) zijn resten van uitwendige hemorroïden die voorkomen onder de vorm van een
perianale huidplooi. Correcte codering is 455.9 “Residual hemorrhoidal skin tags” (Blijvende
hemorroïdale huidplooien) en 49.03 “Excision of perianal skin tags” (Excisie van perianale marisken)
voor excisie.
Inwendige hemorroïden (aambeien) worden klinisch volgens 4 stadia ingedeeld:
 stadium 1: niet zichtbaar, niet te palperen, bloedend
 stadium 2: prolaberend, maar spontaan reponeerbaar
 stadium 3: prolaberend, maar niet spontaan reponeerbaar, wel manueel reponeerbaar
 stadium 4: prolaberend en niet reponeerbaar, ook niet met de vinger (hemorroïdale fluxus)
ICD-9-CM houdt geen rekening met deze stadiëring, maar enkel met de begrippen inwendig of
uitwendig, met of zonder complicatie. De bedoeling is te coderen wat er in het medisch dossier
beschreven staat; wanneer de clinicus echter één van deze stadia aanhaalt, mag men meteen voor
455.2 “Internal hemorrhoids with other complication” (Interne hemorroïden met andere complicatie)
opteren.
De anale fissuur is een scheur van de anale mucosa waarbij de inwendige sfincter bloot komt te liggen.
De gepaste code is 565.0 “Anal fissure” (Fissura ani). De heelkundige behandeling wordt aangeduid
met 49.39 “Other local excision or destruction of lesion or tissue of anus” (Andere lokale excisie of
destructie van letsel of weefsel van anus).
Scheuren te wijten aan de bevalling kunnen reiken tot zowel de uitwendige als de inwendige
anorectale sfincter, ook tot de anorectale mucosa. Specifieke diagnosecodes zijn 664.2x “Third-degree
perineal laceration” (Derdegraads perineumruptuur), 664.3x “Fourth-degree perineal laceration”
(Vierdegraads perineumruptuur) of 664.6x “Anal sphincter tear complicating delivery, not associated
with third-degree perineal laceration” (Anale sfincterscheur als complicatie van bevalling, niet
geassocieerd aan perineale derdegraads laceratie).
Voor herstel van de sfincter is er 75.62 “Repair of current obstetric laceration of rectum and sphincter
ani” (Herstel van huidige obstetrische laceratie van rectum en sfincter ani).
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19. Hernia’s van de buikholte
Alle diagnosecodes van hernia (zie tabel 9 8) omvatten zowel congenitale als verworven vormen,
behalve voor diafragmatische en hiatale hernia’s. Wanneer deze laatsten aangeboren zijn, gelden resp.
codes 756.6 “Anomalies of diaphragm” (Congenitale afwijkingen van het diafragma) en 750.6
“Congenital hiatus hernia” (Congenitale hernia hiatalis).
Een femorale hernia is synoniem voor een crurale hernia. Er bestaat geen procedurecode voor de
laparoscopische benadering van deze breuk.
Een ingeklemde of geïncarcereerde hernia wordt beschouwd als obstructief.
Het is belangrijk om de diagnosecode (uni- of bilateraal) met de herniorrafie (uni- of bilateraal) correct te
koppelen.
Tabel 9 8a: Inguïnale en femorale hernia’s, uni- of bilateraal

Eenvoudig

Met obstructie
= incarceratie
= niet-reduceerbaar
= ingeklemd

Met gangreen

unilateraal of niet-gespecificeerd
unilateraal of niet-gespecificeerd – recidief
bilateraal
bilateraal – recidief
unilateraal of niet-gespecificeerd
unilateraal of niet-gespecificeerd – recidief
bilateraal
bilateraal – recidief
unilateraal of niet-gespecificeerd
unilateraal of niet-gespecificeerd – recidief
bilateraal
bilateraal – recidief

Liesbreuk

Femoraalbreuk

550.90
550.91
550.92
550.93
550.10
550.11
550.12
550.13
550.00
550.01
550.02
550.03

553.00
553.01
553.02
553.03
552.00
552.01
552.02
552.03
551.00
551.01
551.02
551.03

Tabel 9 8b: Andere hernia’s, zonder of met obstructie/gangreen
Eenvoudig

Met obstructie

Met gangreen

553.1
553.20
553.21
553.29
553.3
553.8
553.9

552.1
552.20
552.21
552.29
552.3
552.8
552.9

551.1
551.20
551.21
551.29
551.3
551.8
551.9

Umbilicaal – para-umbilicaal (= navelbreuk)
Ventraal
Incisioneel (= littekenbreuk)
Andere hernia – epigastrisch – Spieghel
Hernia diafragmatica – hiatalis
Andere gespecificeerde hernia
Niet-gespecificeerde hernia

De chirurgische toegangswegen voor herniorrafie zijn de laparotomie en de laparoscopie. Enkel de
procedurecodes maken het mogelijk om aan te geven of het om een directe, een indirecte of een
gecombineerde hernia gaat.
Laparoscopie maakt rechtstreekse visualisatie van de peritoneale holte mogelijk. Laparotomie is de
opening van deze holte. Bepaalde chirurgen echter, benaderen de liesbreuk via de zogenaamde
preperitoneale weg en plaatsen een prothese na lokalisatie van de hernia. Deze techniek, die aldus
geen opening maakt in het peritoneum, wordt aanzien als laparoscopisch.
Tabel 9 9a: Unilaterale inguïnale herniorrafie
Laparotomisch
Niet-gespecificeerde hernia
Directe hernia
Indirecte hernia
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53.00
53.01
53.02

Laparotomisch
met prothese
53.05
53.03
53.04

Laparoscopisch
met prothese
17.13
17.11
17.12
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Tabel 9 9b: Bilaterale inguïnale herniorrafie

Niet-gespecificeerde hernia
Directe hernia
Indirecte hernia
Één directe en één indirecte hernia

Laparotomisch

Laparotomisch
met prothese

Laparoscopisch
met prothese

53.10
53.11
53.12
53.13

53.17
53.14
53.15
53.16

17.24
17.21
17.22
17.23

Tabel 9 9c: Andere herniorrafie
Laparotomisch Laparoscopisch
Umbilicale hernia
Umbilicale hernia, met prothese
Incisionele hernia
Incisionele hernia, met prothese
Hernia van de voorste abdominale wand
Hernia van de voorste abdominale wand,
met prothese
Hernia diafragmatica, abdominale toegangsweg
Hernia diafragmatica, thoracale toegangsweg

Niet nader
omschreven

53.49
53.41
53.51
53.61
53.59

53.43
53.42
–
53.62
–

–
–
–
–
–

53.69

53.63

–

53.72
53.84

53.71
53.83

53.75
53.80

Op te merken is dat elk laparoscopisch liesbreukherstel codeertechnisch het plaatsen van een prothese
(mesh) omvat.
De zadelhernia of gemengde hernia (‘saddle hernia’, ‘pantaloon hernia’) beschrijft het tegelijk
voorkomen van een directe en een indirecte breuk in hetzelfde lieskanaal. ICD-9-CM geeft deze
behoorlijk frequente situatie weer onder de term “directe hernia” van procedurecodes 53.01/3 “Other
and open repair of direct inguinal hernia [with graft or prosthesis]” (Herstel van een directe hernia
inguinalis, open en andere [met greffe of prothese]) en 17.11 “Laparoscopic repair of direct inguinal
hernia with graft or prosthesis” (Laparoscopisch herstel van een directe hernia inguinalis met greffe of
prothese).
Correcte codering omvat aldus codes 53.01, 53.03 of 17.11 naargelang de gebruikte techniek. Voor een
bilaterale zadelhernia gelden, naar analogie, codes 53.11, 53.14 of 17.21.
Herstel van een hernia diafragmatica (slokdarmhernia of hiatale hernia) gebeurt via abdominale of
thoracale toegangsweg (of combinatie van beide). De codering staat in functie van de heelkundige
benaderingstechniek.
Het verwijderen van een liesbreukprothese (mesh) vindt men via de index:
 Removal, foreign body, abdominal wall: 54.0 “Incision of abdominal wall” (Incisie van de
buikwand)
De begrippen prothese, mesh, plaat en netje zijn hier synoniemen.
Evisceratie, eventratie en incisionele hernia:
Bij evisceratie komen de darmen en andere inwendige organen bloot te liggen door een complete
ruptuur van de abdominale wand. Dit vindt doorgaans vrij onmiddellijk na een operatie plaats. Codes
998.31 en/of 998.32 “Disruption of internal / external operation (surgical) wound” (Disruptie van interne /
externe (chirurgische) operatiewonde) zijn aangewezen.
Eventratie is synoniem voor incisionele hernia (littekenbreuk). Deze treedt later (en progressief) op na
een chirurgische ingreep en is in feite een dehiscentie ter hoogte van peritoneum, aponeurose en
spieren. De huid blijft gewoonlijk intact als laatste barrière. Gepaste codes zijn 551.21, 552.21 of 553.21
“Ventral hernia, incisional” (Hernia ventralis, incisioneel).
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Hydrocoele en het kanaal van Nück:
Een liesbreuk bij het jonge mannelijk kind is vaak te wijten aan het openblijven van het
peritoneovaginaal kanaal. Drie tot vier procent van de kinderen vertonen bij de geboorte een
persistentie van dat peritoneo-vaginaal kanaal. Meestal sluit deze spontaan vóór de leeftijd van 2 jaar
maar in uitzonderlijke gevallen is deze op volwassen leeftijd nog aanwezig. Het is aan de behandelende
chirurg om de diagnose van openblijven van het peritoneovaginaal kanaal te preciseren.
Wij coderen 778.6 “Congenital hydrocele” (Congenitale hydrocoele) en procedurecode 61.2 “Excision of
hydrocele (of tunica vaginalis)” (Excisie van hydrocoele (van tunica vaginalis)) of 63.1 “Excision of
varicocele and hydrocele of spermatic cord” (Excisie van varicocoele en hydrocoele van de zaadstreng).
Het kanaal van Nück bij het meisje is embryonaal van oorsprong en verdwijnt normaliter bij het embryo
van 6 maanden. Een cyste kan zich evenwel ontwikkelen langs zijn voormalig verloop: code 629.1
“Hydrocele, canal of Nuck” (Hydrocoele van het kanaal van Nück).
Tabel 9 10: Peritoneovaginaal kanaal en kanaal van Nück

Mannelijk kind

Vrouwelijk kind

verworven hydrocoele
congenitale hydrocoele
(peritoneovaginaal kanaal)
verworven hydrocoele
congenitale hydrocoele (kanaal van Nück)

Diagnosecode

Procedurecode

603.x

63.1 of 61.2

778.6

63.1 of 61.2

629.1
752.41

69.19
69.19

Omfalocoele (756.72) en gastroschisis (756.73):
Het gaat in beide gevallen om een congenitale, mogelijk genetische, aandoening.
Bij de omfalocoele – 756.72 “Omphalocele” – ligt het defect op het niveau van de navelstreng, waarin
bijvoorbeeld darmlissen binnendringen.
Bij gastroschisis – 756.73 “Gastroschisis” – treft het defect de para-umbilicale wand en presenteert een
gelijkaardig klinisch beeld als bij de omfalocoele.

20. Fistels van de maagdarmtractus
Een fistel is een georganiseerd traject (of doorgang) tussen twee organen, twee holtes of tussen een
orgaan en het lichaamsoppervlak.
De index van ICD-9-CM verzamelt alle vormen van fistels van het maagdarmstelsel.
Globaal gezien, onderscheiden wij volgende organen / trajecten:
 slokdarm:
530.89 ”Other specified disorders of esophagus, other”
 maag en duodenum:
537.4 ”Fistula of stomach or duodenum”
 jejunum, ileum, caecum,
colon en rectum:
569.81 "Fistula of intestine, excluding rectum and anus”
 anus:
565.1 ”Anal fistula”
 galblaas:
575.5 ”Fistula of gallbladder”
 entero-genitaal bij de vrouw
(naar uterus, vagina, vulva):
619.1 ”Digestive-genital tract fistula, female”
 entero-urinair (naar urineblaas): 596.1 ”Intestinovesical fistula”
 oesofago-respiratoir
(naar trachea, bronchus, long): 530.89 ”Other specified disorders of esophagus, other”
Belangrijke codeerrichtlijnen:
 Als de oorzaak van de fistel een complicatie van medische en/of chirurgische zorg is, coderen
we 997.4 “Digestive system complications” (Complicaties van het spijsverteringskanaal) samen
met de specifieke code voor de beschouwde fistel.
 Als de oorzaak van de fistel niet gekend is of niet gerelateerd is aan een medische/chirurgische
handeling, gebruikt men enkel de specifieke code voor de fistel.
 Als de locatie (anatomische oorsprong) van de postoperatieve fistel niet gekend is, passen we
code 998.6 “Persistent postoperative fistula” (Persisterende postoperatieve fistel) toe. Deze
code mag dus slechts zeldzaam meegegeven worden.
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Het is belangrijk om een onderscheid te maken met subcategorie 998.3 “Disruption of wound” (Disruptie
van wonde) die acute fenomenen zijn die weliswaar in tweede instantie (later) naar een fistel kunnen
evolueren.
Idem voor diagnosecode 998.2 “Accidental puncture or laceration during a procedure” (Accidentele
punctie of laceratie tijdens een procedure) dat een punctueel incident is, dat eveneens in een later
stadium naar een fistel kan evolueren.

21. Andere digestieve complicaties
Opgelet, de codes van categorieën 996 tot 999 mogen enkel gebruikt worden wanneer er voor de
beschouwde complicatie geen méér specifieke code bestaat in het betrokken hoofdstuk. Een aantal van
deze codes vergen een bijkomende precisering van de complicatie.

22. Postchemotherapie verschijnselen in het spijsverteringsstelsel
Manifestaties die optreden na chemotherapie worden afzonderlijk gecodeerd, in combinatie met E933.1
"Antineoplastic and immunosuppressive drugs” (Cytostatica en immunosuppressiva). In sommige
gevallen kan 558.2 “Toxic gastroenteritis and colitis” (Toxische gastro-enteritis en colitis) opgetekend
worden als de clinicus deze diagnose expliciet vermeldt.

23. Appendagitis
Appendagitis wordt gedefinieerd als een ontsteking (met torsie) van de appendices epiploïca of van de
epiploïca-plooien aan de buitenzijde van het colon. In de index van ICD-9-CM vindt men enkel de term
“appendage” terug. Volgende codes zijn mogelijk:
 zonder tekenen van inflammatie: 751.5 ”Other anomalies of intestine”
 in geval van torsie:
568.89 ”Other specified disorders of peritoneum, other”
 in geval van peritonitis:
567.2 ”Other suppurative peritonitis”
 in geval van necrose van de
appendices epiploïca:
557.0 ”Acute vascular insufficiency of intestine”

24. Afgekoelde pathologie
Afgekoeld betekent dat de ontsteking sterk verminderd tot verdwenen is op het ogenblik van opname.
Een afgekoelde pathologie is bijgevolg niet meer acuut. Bij heropname voor definitieve behandeling kan
een colondiverticulitis dus louter een diverticulose geworden zijn, een acute cholecystitis op galstenen
wordt dan een lithiasis van de galblaas, een appendicitis gewoon een appendix.
Sommige aandoeningen kunnen evenwel evolueren naar een chronische vorm die als dusdanig moet
worden geregistreerd als de behandelende arts ze zó beschrijft. Belangrijk is dus de gepaste code te
selecteren naargelang de beschrijving van de chirurg tijdens het betrokken ziekenhuisverblijf.
Voor een opname voor acute cholecystitis, die met antibiotica wordt afgekoeld, en tijdens hetzelfde
verblijf wordt geopereerd, geldt acute cholecystitis als hoofddiagnose. Als de operatieve ingreep
daarentegen in een navolgend ziekenhuisverblijf wordt uitgevoerd, dan wordt de hoofddiagnose van dit
tweede verblijf bepaald door de (nog) aanwezige pathologie op het ogenblik van de ingreep, zoals
beschreven in het patiëntendossier.
Voorbeeld 9 8:
Patiënt opgenomen met acute cholecystitis op galstenen. Men opteert voor initiële afkoeling d.m.v.
antibiotherapie gedurende 6 dagen, gevolgd door een laparoscopische cholecystectomie op de 7de dag
van het verblijf.
HD 574.00 “Calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without mention of obstruction”
(Galblaassteen met acute cholecystitis, zonder vermelding van obstructie)
PR 51.23 “Laparoscopic cholecystectomy” (Laparoscopische cholecystectomie)
Voorbeeld 9 9:
Een vrouw wordt opgenomen met acute cholecystitis op galstenen. De arts schrijft antibiotica voor
gedurende 6 dagen en ontslaat de patiënte. Acht weken later wordt ze heropgenomen voor laparoscopische cholecystectomie. De chirurg beschrijft op histologische basis in zijn verslag een chronische
cholecystitis door galstenen.
Codering van het eerste verblijf luidt:
HD 574.00 “Calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without mention of obstruction”
(Galblaassteen met acute cholecystitis, zonder vermelding van obstructie)
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Codering van het tweede verblijf, 8 weken later:
HD 574.10 “Calculus of gallbladder with other cholecystitis, without mention of obstruction”
(Galblaassteen met andere vormen van cholecystitis, zonder vermelding van
obstructie)
PR 51.23 “Laparoscopic cholecystectomy” (Laparoscopische cholecystectomie)

25. Endoscopie
Voor ileoscopie gekoppeld aan duodenoscopie
zonder biopsie, gelden volgende combinaties:
 45.14 (ileoscopie met gesloten biopsie)
 45.14 (ileoscopie met gesloten biopsie)
 45.13 (ileoscopie zonder biopsie)
 45.13 (ileoscopie en EGD zonder biopsie)

(= oesofagogastroduodenoscopie of ‘EGD’), met of
+ 45.16 (EGD met gesloten biopsie)
+ 45.13 (EGD zonder biopsie)
+ 45.16 (EGD met gesloten biopsie)

Als algemene regel geldt dat alle biopsie-locaties van de maagdarmtractus onafhankelijk worden
weergegeven, met uitzondering van de bovenste tractus waarvoor een unieke procedurecode bestaat,
ook bij multipele biopsies: 45.16 “Esophagogastroduodenoscopy [EGD] with closed biopsy”
(Oesofagogastroduodenoscopie [EGD] met gesloten biopsie).

26. Galwegaandoeningen
Galstenen, categorie 574 “Cholelithiasis”, krijgen een code toegekend naargelang hun lokalisatie: in de
galblaas (= cholecystolithiasis), in de hoofdgalwegen (stenen van choledochus of ductus hepaticus
= choledocholithiasis) of tegelijk in beide. De classificatie laat tevens toe mee te geven of de steen
obstructief is of niet, of er ontsteking is van de galblaas (cholecystitis) of niet, acuut of niet.
Tabel 9 11: Cholelithiasis
Andere
Acute en
Zonder
(chronische)
chronische
cholecystitis
cholecystitis
cholecystitis
zonder
met
zonder
met
zonder
met
zonder
met
obstructie obstructie obstructie obstructie obstructie obstructie obstructie obstructie
574.01
574.00
574.00
574.01
574.10
574.11
574.20
574.21
+ 574.10 + 574.11
574.30
574.31
574.30
574.31
574.40
574.41
574.50
574.51
+ 574.40 + 574.41
Acute
cholecystitis

Lithiasis
Galblaas
Galwegen
Galblaas +
galwegen

574.60

574.61

574.70

574.71

574.90

574.91

574.80

574.81

Andere aandoeningen van de galblaas treffen we aan in categorie 575 "Other disorders of
gallbladder” (Andere aandoeningen van de galblaas).
Een code uit reeks 574 is onverenigbaar met diagnosecodes 575.0 “Acute cholecystitis” (Acute
cholecystitis), 575.1x “Other cholecystitis” (Andere cholecystitis) of 575.2 “Obstruction of gallbladder”
(Obstructie van de galblaas), die de aanwezigheid van galstenen uitsluiten.
Het is anderzijds toegelaten om in hetzelfde MG-MZG-record categorie 574 “Cholelithiasis” (Galstenen)
te combineren met:
 575.3 “Hydrops of gallbladder” (Hydrops van de galblaas)
 575.4 “Perforation of gallbladder” (Perforatie van de galblaas)
 575.5 “Fistula of gallbladder” (Fistel van de galblaas)
 575.6 “Cholesterolosis of gallbladder” (Cholesterolose van de galblaas)
 575.8 “Other specified disorders of gallbladder” (Andere gespecificeerde aandoeningen van
de galblaas)
Cholesterolosis (of aardbeigalblaas) is gewoonlijk een histologische bevinding zonder klinische
betekenis. Ze wordt niet geregistreerd als er een andere galblaaspathologie bestaat.
Een obstructie van de galblaas zonder galstenen krijgt diagnosecode 575.2 “Obstruction of
gallbladder” (Obstructie van de galblaas) mee en een obstructie zonder lithiasis van de hoofdgalwegen
(choledochus, ductus hepaticus) diagnosecode 576.2 “Obstruction of bile duct” (Obstructie van de
galwegen). De aanwezigheid van stenen in de galwegen met cholestase wijst op galwegobstructie en
wordt weergegeven met 574.x1, waarbij het laatste cijfer ‘1’ op de obstructie wijst.
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Een cholecystectomie kan geheel of (uitzonderlijk) gedeeltelijk zijn en wordt uitgevoerd via laparotomie
of laparoscopie. Geschikte procedurecodes zijn:
 51.21 “Other partial cholecystectomy” (Andere partiële cholecystectomie)
 51.22 “Cholecystectomy” (Cholecystectomie)
 51.23 “Laparoscopic cholecystectomy” (Laparoscopische cholecystectomie)
 51.24 “Laparoscopic partial cholecystectomy” (Laparoscopische partiële cholecystectomie)
De incisie van de ductus cysticus zit vervat in de code van de cholecystectomie of van de peroperatieve
cholangiografie.
Elke exploratie of incisie van de hoofdgalwegen tijdens een cholecystectomie moet worden
beschreven. Dit wordt gedaan om:
 een steen te verwijderen: 51.41 “Common duct exploration for removal of calculus” (Exploratie
van de ductus choledochus om een steen te verwijderen)
 een obstructie op te heffen: 51.42 “Common duct exploration for relief of other obstruction”
(Exploratie van de ductus choledochus om andere obstructies op te heffen)
of 51.49 “Incision of other bile ducts for relief of obstruction” (Incisie van andere galwegen om
een obstructie op te heffen)
• een drain (bijv. Kehr-drain) in te brengen: 51.43 “Insertion of choledochohepatic tube for
decompression” (Inbrengen van een choledochohepatische sonde voor decompressie)
 een peroperatieve cholangiografie uit te voeren: 87.53 “Intraoperative cholangiogram”
(Peroperatieve cholangiografie)

Verwijdering van galstenen:
Bij een cholecystectomie worden galstenen de facto mee verwijderd.
Een cholecystotomie – 51.04 “Other cholecystotomy” (Andere cholecystotomie) – maakt het mogelijk
galstenen te verwijderen zonder de galblaas zelf weg te nemen.
Stenen van de hoofdgalweg kunnen worden verwijderd:
 via percutane weg (een techniek die zelden voorkomt): 51.96 “Percutaneous extraction of
common duct stones” (Extractie van stenen uit de ductus choledochus langs percutane weg)
 door endoscopie: 51.88 “Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract” (Verwijderen van
galste(e)n(en) via endoscopische toegangsweg), vaak gekoppeld aan een endoscopische sfincterotomie: 51.85 “Endoscopic sphincterotomy and papillotomy” (Endoscopische sfincterotomie
en papillotomie)
 door exploratie van de galwegen (al dan niet samen met een cholecystectomie – cf. supra):
51.41 “Common duct exploration for removal of calculus” (Exploratie van de ductus
choledochus om een steen te verwijderen)
Lithotripsie door extracorporale golven op de galblaas of op de galwegen wordt meegegeven met
98.52 “Extracorporeal shockwave lithotripsy [ESWL] of the gallbladder and/or bile duct” (ESWL van
galblaas en/of galwegen).
Andere procedurecodes beschrijven zeldzame technieken.
Met migratie van een galsteen bedoelt men de doorgang (passage) van een galsteen in de
hoofdgalweg waarvan geen spoor overblijft. De term ‘galkoliek’ wordt ook wel gezien. Code 574.50
“Calculus of bile duct without mention of cholecystitis, without mention of obstruction” (Steen van een
galgang zonder vermelding van cholecystitis, zonder vermelding van obstructie) blijft evenwel
gehandhaafd ook al werd de steen via het spijsverteringsstelsel afgevoerd.
Men spreekt van het postcholecystectomiesyndroom – 576.0 “Postcholecystectomy syndrome” –
wanneer er symptomen aanhouden die een aandoening van het biliair systeem doen vermoeden of die
zich ontwikkelen na cholecystectomie zonder schijnbare oorzaak en zonder anomalie. In dit geval
worden de complicatiecodes 996.xx tot 999.xx niet gebruikt.
Tenslotte nog de cholecystectomie van de toekomst: bepaalde chirurgen voeren tegenwoordig een
cholecystectomie uit via transgastrische weg. Dit is een zogenaamde NOTES-toegangsweg (Natural
Orifice Translumenal Endoscopic Surgery). Er is hiervoor nog geen specifieke procedurecode. Wij
stellen 51.23 “Laparoscopic cholecystectomy” (Laparoscopische cholecystectomie) voor.
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27. Leverpathologie
Acute leverinsufficiëntie of –decompensatie wordt gecodeerd met 570 “Acute and subacute necrosis
of liver” (Acute en subacute levercelnecrose). Ze kan zich voordoen bij een gezonde lever of bij een
cirrotische lever, of als gevolg van alcoholische hepatitis, virale hepatitis, toxische aantasting of een
septische fase.
Eventuele complicaties worden als nevendiagnose geregistreerd:
 286.7 “Acquired coagulation factor deficiency” (Verworven deficiëntie van stollingsfactoren)
 789.5x “Ascites” (Ascites)
 572.2 “Hepatic coma” (Hepatisch coma)
Chronische leverinsufficiëntie of –decompensatie krijgt diagnosecode 572.8 “Other sequelae of
chronic liver disease” (Andere gevolgen van chronische leverziekte).
De complicaties die eruit voortvloeien kunnen zijn:
 286.7 “Acquired coagulation factor deficiency” (Verworven deficiëntie van stollingsfactoren)
 789.5x “Ascites” (Ascites)
 456.2x “Esophageal varices in diseases classified elsewhere” (Slokdarmvarices bij elders
geclassificeerde aandoeningen)
 289.51 “Chronic congestive splenomegaly” (Chronische congestieve splenomegalie)
 572.3 “Portal hypertension” (Portale hypertensie)
 572.2 “Hepatic coma” (Hepatisch coma)
Leverinsufficiëntie zonder verdere verduidelijking levert code 573.8 “Other specified disorders of
liver” (Andere gespecificeerde aandoeningen van de lever) op.
Hepatische encefalopathie of hepatisch coma krijgt code 572.2 “Hepatic coma – Hepatic
encephalopathy” (Hepatisch coma – Hepatische encefalopathie) toegekend. Ammoniëmie is hiervan
een biologische indicator (ammoniak > 80 µg/l of > 47 µmol/l).
De term “décompensation ictéro-ascitique” is een uitdrukking in het Frans, die geen equivalent kent
in het Nederlands of in het Engels. Deze slaat op een patiënt met gekende levercirrose bij wie een
toename van leverinsufficiëntie gekenmerkt wordt door ascites en/of icterus. Cirrose en ascites worden
als hoofd– resp. nevendiagnose gecodeerd naargelang de codeerrichtlijnen; icterus wordt niet apart
vermeld omdat deze deel uitmaakt van diagnosecode 573.8 “Other specified disorders of liver” (Andere
gespecificeerde aandoeningen van de lever) – cf. index ICD-9-CM “Jaundice, hepatocellular”.
Bij een ziekenhuisopname die enkel gericht is op een ascitespunctie zal de hoofddiagnose 789.5x
“Ascites” (Ascites) zijn. De onderliggende levercirrose of –tumor worden als nevendiagnose
meegegeven. Dit is een bijzondere regel die eveneens van toepassing is bij de behandeling van
epistaxis en pleurapunctie. Zie ook hoofdstuk 16a « Symptomen, tekens en andere slecht omschreven
pathologieën ».
Onder geïnfecteerde ascites verstaan wij peritonitis, te coderen met 567.2x “Other suppurative
peritonitis” (Andere suppuratieve peritonitis). Als de oorzakelijke kiem gekend is, moet deze worden
toegevoegd.
Drainage van een infrahepatisch abces via laparoscopie ressorteert onder procedurecode 54.19
“Other laparotomy – drainage of intraperitoneal abscess or hematoma (Andere laparotomie – drainage
van intraperitoneaal abces of hematoom).
Hypertensieve gastropathie vereist twee codes: 537.89 “Other specified disorders of stomach and
duodenum, other” (Andere gespecificeerde aandoeningen van maag en duodenum, andere) en 572.3
“Portal hypertension” (Portale hypertensie). Eventueel aanwezige slokdarmvarices worden toegevoegd:
456.2x “Esophageal varices in diseases classified elsewhere” (Slokdarmvarices bij elders
geclassificeerde ziekten).
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28. Pathologie van de pancreas
De aandoeningen van de pancreas worden hoofdzakelijk geclassificeerd in één enkele codereeks: 577
“Diseases of pancreas”. Diabetes mellitus en overige endocriene pathologieën worden besproken in
hoofdstuk 3 « Endocriene, nutritionele, metabole en immunologische aandoeningen ».
De (laattijdige) posttraumatische pseudocyste van de pancreas kent geen specifieke ICD-code. Wij
gebruiken 577.2 “Cyst and pseudocyst of pancreas” (Cyste en pseudocyste van de pancreas).
Voorbeeld 9 10:
Patiënt met posttraumatische pancreatische pseudocyste waarvoor punctie onder CT-begeleiding en
drainage van twee liter pancreasvocht. Codering geeft:
HD: 577.2 “Cyst and pseudocyst of pancreas” (Cyste en pseudocyste van de pancreas)
ND: 908.1 “Late effect of internal injury to intra-abdominal organs” (Laat gevolg van inwendig
letsel van intra-abdominale organen)
E929.8 “Late effects of other accidents” (Late gevolgen van andere gespecificeerde ongevallen)
Pr: 52.01 “Drainage of pancreatic cyst by catheter” (Drainage van een cyste van de pancreas
via katheter)
Het betreft noch een vroegtijdige posttraumatische complicatie (958.8 “Other early complications of
trauma” (Andere vroegtijdige complicaties van trauma)), noch een acuut trauma van de pancreas
(863.84 “Injury to pancreas, multiple and unspecified sites” (Letsel van pancreas, multipele en nietgespecificeerde lokalisaties)). Voor een toelichting over laattijdige gevolgen verwijzen wij naar hoofdstuk
17a « Trauma’s en ongevallenletsels », § 18.
Procedurecode 54.91 “Percutaneous abdominal drainage” (Percutane abdominale drainage) zou hier
onvoldoende nauwkeurig zijn.
Acute pancreatitis veroorzaakt door een galwegsteen vindt zijn weerslag in de gepaste code
574.31–51 “Calculus of bile duct … with obstruction” (Steen van een galgang … met obstructie) met
aanvullend 577.0 “Acute pancreatitis” (Acute pancreatitis).
Een IPMT (Intraductal Papillary Mucinous Tumor) is histologisch vaak moeilijk te definiëren. Het gaat
om een uitzetting van de klierafvoergangen (ducti), bekleed met mucussecreterende cellen die een
groot risico op maligniteit inhouden. Het verband tussen IPMT en een cystadenoom /
cystadenocarcinoom ligt niet vast. Patiënten met IPMT vertonen recurrerende episodes van acute
pancreatitis, vermoedelijk secundair aan intraductale obstructie door slijmopstapeling. Een (partiële of
totale) pancreatectomie wordt uitgevoerd gelet op het hoog risico op ontaarding.
In afwezigheid van een duidelijk histologisch resultaat, selecteren wij één van volgende diagnosecodes
naargelang de aanwijzingen van de behandelende clinicus:
 235.5 “Neoplasm of uncertain behavior of other and unspecified digestive organs”
(Neoplasma met onzeker gedrag van andere en niet-gespecificeerde organen van het
spijsverteringsstelsel) is de code bij verstek
 239.0 “Neoplasms of unspecified nature, digestive system” (Neoplasma van nietgespecificeerde aard van het spijsverteringsstelsel)
 211.6 “Benign neoplasm of pancreas, except islets of Langerhans” (Benign neoplasma van
pancreas, behalve de eilandjes van Langerhans)
 157.x “Malignant neoplasm of pancreas” (Malign neoplasma van pancreas)
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29. Endoprothesen en stents van het spijsverteringsstelsel
Een overzicht van de procedurecodes voor plaatsing, vervanging en verwijdering van endoprothesen en
stents is terug te vinden in tabel 9 12.
Tabel 9 12a:
Plaatsing
(insertion / implantation)

Vervanging
(replacement)

Verwijdering
(removal)

endoscopisch chirurgisch endoscopisch chirurgisch endoscopisch chirurgisch
Slokdarm
Duodenum
Galwegen
Ductus Wirsung
Colon
Anus


97.0x




97.2x
97.5x

42.81
46.85
51.87
52.93
46.86
96.09

–
–
51.99
52.92
46.87
–

97.29
97.03
97.05
97.05
97.04
96.09

–
–
51.99
–
45.03
–

97.59
97.52
97.55
97.56
97.53
97.59

–
–
51.95
–
45.03
–

“Nonoperative replacement of gastrointestinal appliance” (Niet-operatieve vervanging
van gastro-intestinaal toestel)
“Other nonoperative replacement” (Andere niet-operatieve vervanging)
“Nonoperative removal of therapeutic device from digestive system” (Niet-operatieve
verwijdering van therapeutisch materiaal van het spijsverteringsstelsel)

Tabel 9 12b:
Ductus
pancreaticus
Device
endoprothese
prothese
stent, tube, sonde
Plaatsing
(insertion /
nasobiliaire drain
implantation)
nasopancreatische drain
katheter
prothese
Vervanging
(replacement) stent, tube, sonde
prothese
Verwijdering
(removal)
stent, tube, sonde
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O.R.proc.

endoscopisch

O.R.proc.

52.93
52.92

52.93

Galwegen

Papil van Vater
(+ Oddi-sfincter)

endoperscopisch cutaan

O.R.proc.

endoscopisch

51.87
51.99
51.43

51.87
51.86

51.98

52.97
51.5x
51.99

NVT
97.05
NVT

51.95
97.56

51.87
97.05
97.55
97.55

97.05
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Tabel 9 12c:

Device
stent,
permanente tube
BlackmoreSengstakensonde
Plaatsing
drain voor intestinale
(insertion /
implantation) decompressie
tube, sonde
tube, voedingssonde
Miller-Abbott
enterostomie (drain)
Vervanging
(replacement) tube, sonde
device
Verwijdering
(therapeutisch)
(removal)
tube, sonde

Slokdarm Gastrisch
Dundarm Dikdarm
(endosco- (nasopisch) gastrisch)

Rectum

Digestief

42.81
96.06
96.07
96.08
42.81

96.09

96.6 (*)

97.01

96.08
97.03
97.03

97.04
97.04

97.59

96.09
97.59

97.52

97.53

(*)zie verder § 31.

30. Endoscopische slokdarm– en maagchirurgie
De klassieke fundoplicatio (Nissen-operatie), die via laparotomie of laparoscopie endoperitoneaal maar
exogastrisch wordt uitgevoerd (cf. § 2), zou mettertijd plaats kunnen maken voor een endogastrische
benadering. Men spreekt van “transoral incisionless fundoplication”. Deze wordt door middel van een
specifieke endoscoop uitgevoerd. Bij gebrek aan een preciezere procedurecode, hanteren we 44.67
“Laparoscopic procedures for creation of esophagogastric sphincteric competence” (Laparoscopische
ingrepen ter verwezenlijking van een competente oesofagogastrische sfincter).
Op analoge wijze zou de klassieke gastroplastie, die via laparotomie of laparoscopie endoperitoneaal
maar exogastrisch wordt uitgevoerd, eveneens plaats kunnen maken voor een endogastrische
benadering met een speciale endoscoop: “transoral incisionless gastroplasty”. Hier is 44.95
“Laparoscopic gastric restrictive procedure” (Laparoscopische gastrische restrictieve ingreep)
aangewezen bij gebrek aan beter.

31. Enterale voeding en “gavage”
Enterale voeding – 96.6 “Enteral infusion of concentrated nutritional substances” (Enterale infusie van
geconcentreerde voedingsbestanddelen) – heeft betrekking tot het toedienen van geconcentreerde
voedingsstoffen via een nasogastrische of –gastroduodenale sonde, eventueel via gastrostomie. Deze
producten zijn doorgaans industrieel bereid.
Het moeilijk begrip “gavage” daarentegen – 96.35 “Gastric gavage” (Maagsondevoeding) – slaat op de
toediening van meestal in eigen keuken bereide oplossingen op basis van melk, moedermelk, oliën,
eigeel, bloem, enz…
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10
Aandoeningen van urogenitaal systeem
In hoofdstuk 10 worden de meeste ziektes van het vrouwelijke en mannelijke urogenitale systeem
samengebracht, behalve de ziektes die eerder op basis van etiologie worden geregistreerd, zoals
infecties, neoplasmata en ziektetoestanden die de zwangerschap, de geboorte en het puerperium
aangaan, waar men bij de corresponderende hoofdstukken terecht kan.
In het ICD 9 handboek wordt dit hoofdstuk verder opgedeeld in:
-

codes 580 tot 589: niet-infectieuze nieraandoeningen, bijv. nefritis, nefrotisch syndroom en
nefrosis
codes 590 tot 599: voor andere ziektes van het urinaire stelsel betreffende nier, ureters,
urineblaas en urethra, bijv. infecties, stenen,….
codes 600 tot 608 : de ziektes van het genitale systeem bij de man
codes 610 tot 612: de borstaandoeningen
codes 614 tot 616: inflammatoire ziektes van het vrouwelijke bekken, bijv. PID, salpingitis,…
codes 617 tot 629: andere aandoeningen van het vrouwelijk genitaal stelsel, bijv.
endometriosis, genitale prolaps, CIN, VIN

Voor infecties, kankers en aandoeningen in verband met de zwangerschap en de perinatale periode,
kan men eveneens terecht bij de corresponderende hoofdstukken.
De urinaire symptomen of biologische anomalieën die expliciet worden aangehaald door de clinicus, en
waarvoor geen urologische aandoening kan worden geïdentificeerd die deel uitmaakt van dit hoofdstuk,
moeten worden geregistreerd met één van de codes van categorie 788 “Symptoms involving urinary
system” (Symptomen betreffende het urinaire systeem).

1. Infecties van de urogenitale tractus
Urineweginfecties (UWI) zijn de meest voorkomende bacteriële infecties. In medische verslagen wordt
het algemene begrip “Urineweginfectie” gebruikt zonder noodzakelijkerwijs een onderscheid te maken
tussen een lage urineweginfectie, zoals uretritis en cystitis of een hoge urineweginfectie, zoals pyelonefritis. Voor een opzoeking in de alfabetische lijst moet men eerst zoeken via het betrokken geïnfecteerde
orgaan en het verantwoordelijke infectieuze agens, vooraleer zich te moeten wenden tot een
algemenere zoekterm zoals “infectie”:
Voorbeeld 10 1 :

098.11 “Gonococcal cystitis (acute)” (Acute gonokokkencystitis)

Maar voor de meeste courante infecties (E.Coli) vindt men geen specifieke diagnosecodes. In die
gevallen moet men preciseren om welke infectie het gaat ( multipele registratie):
Voorbeeld 10 2 :

595.0 “Acute cystitis” (Acute cystitis)
en dan de kiem preciseren als deze informatie beschikbaar is, bijv.:
041.4 “Escherichia Coli [E.Coli]”

Het begrip ‘pyurie’ leidt via de alfabetische index naar diagnosecode 791.9: “Other nonspecific findings
on examination of urine” (Andere niet specifieke bevindingen bij urineonderzoek). Dit wijst er op dat het
aantal witte bloedcellen in de urine sterk zijn toegenomen. Er zijn weerom meerdere oorzaken van een
bevinding zoals “Pyurie”, dus mag dit geenszins gelijkgesteld worden door de codeerder aan UWI. Het
is aan de clinicus om te vermelden dat het om een UWI gaat.
De urineweginfecties die optreden bij patiënten met een urinesonde, een katheter of een ander
implantaat in de urinewegen, moeten worden geregistreerd met een diagnosecode voor complicatie,
tenminste als het verband tussen de sonde of het implantaat en de urineweginfectie in het dossier van
de patiënt werd vastgelegd.
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Codes zijn 996.64 “Infection and inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant, and
graft, due to indwelling urinary catheter” (Infectie en inflammatoire reactie te wijten aan intern
prothesemateriaal, implantaat en greffe, te wijten aan urinaire verblijfskatheter) en 996.65 “Infection and
inflammatory reaction due to other genitourinary device, implant, graft” (Infectie en inflammatoire reactie
te wijten aan ander urogenitaal apparaat, implantaat en greffe).
In alle gevallen waarbij men niet beschikt over preciseringen over de aard of de lokalisatie van de
urineweginfectie, moet men diagnosecode 599.0 gebruiken “Urinary tract infection, site not specified”
(Urineweginfectie, niet gespecificeerde plaats).
Een urineweginfectie die ontstaat na een chirurgische ingreep is zelden een postoperatieve complicatie
en moet dan eveneens door de codeerder als gewone UWI worden geregistreerd met diagnosecode
599.0, tenzij expliciet door de behandelende clinicus anders gesteld. Bij twijfel moet de behandelende
clinicus om specificering worden gevraagd.

2. Hematurie
Hematurie is een symptoom dat integraal deel uitmaakt van een hele reeks aandoeningen van het
urogenitaal systeem, zoals lithiase, tumoren of tuberculose. In die gevallen moet de hematurie niet
worden geregistreerd. Een hematurie na een chirurgische ingreep ter hoogte van het urogenitaal systeem is normaal en moet evenmin worden geregistreerd, behalve als het gaat om een massieve of langdurige hematurie. In die gevallen gebruikt men subcategorie 599.7x “Hematuria” (Hematurie).
In 2009 werden nieuwe diagnosecodes gecreëerd om een onderverdeling te maken volgens de ernst
van het type hematurie : niet gespecificeerd, macroscopisch of microscopisch. De codeerder kan de
laboresultaten gebruiken om de hematurie, door de behandelende clinicus genoteerd in de ontslagbrief,
specifieker te coderen.
599.70: “Hematurie, unspecified” (Niet gespecificeerde hematurie)
599.71: “Gross hematurie” (Macroscopische hematurie)
599.72: “Microscopic hematurie” (Microscopische hematurie)
Microscopische hematurie mag echter niet verward worden met hemoglobinurie, wat wordt
geregistreerd met de diagnosecode 791.2 “Hemoglobinuria” (Hemoglobinurie). Dit betreft namelijk een
abnormale bevinding met vrije hemoglobine in de urine bij urineonderzoek in het laboratorium, enkel te
registreren zo de behandelende clinicus de klinische relevantie ervan zou benadrukken.

3. Urinaire Incontinentie
Urinaire incontinentie (of onvrijwillig urineverlies) kan bij beide geslachten voorkomen, maar vaker bij
vrouwen dan bij mannen, frequent als gevolg van de fysische veranderingen na vroegere
zwangerschappen. Stressincontinentie die ontstaat bij een krachtinspanning (verhoogde abdominale
druk bij het hoesten of lachen) wordt bij vrouwen geregistreerd als 625.6 “Stress incontinence, female”
(Stressincontinentie, vrouwen). Bij mannen wordt stressincontinentie geregistreerd als 788.32 “Stress
incontinence, male” (Stressincontinentie, mannen). Prostaatchirurgie is de voornaamste oorzaak van
urine-incontinentie bij mannen.
Urine incontinentie ten gevolge van cognitief verval, ernstig fysische handicap of immobilisme wordt
geregistreerd met 788.91 “ Functional urinary incontinence” ‘functionele urinaire incontinentie
Andere types van incontinentie worden eveneens geregistreerd onder 788.3x “Urinary incontinence”
(Urinaire incontinentie). Als het onderzoek andere oorzaken aan het licht brengt, dan moeten de
verschillende oorzaken worden geregistreerd onder 788.3x “Urinary incontinence” (Urinaire
incontinentie).
Voorbeeld 10 3 :

788.31: Incontinentie door detrusorhyperactiviteit (Urge) (Urgentie)
788.38: Overloopincontinentie op globus vesicalis (Overflow) (Overloop)

Indien beide types (urge en stress) incontinentie aanwezig zijn moet de diagnosecode 788.33 gebruikt
worden “Mixed incontinence (male)(female)” [Gemengde incontinentie (mannen) (vrouwen)].
In alle gevallen moet men, als een diagnose werd gesteld van de predominante ziekte of de aandoening
die de incontinentie veroorzaakt, eerst deze aandoening coderen, bijv. “genital prolapse” genitale
prolaps (618.00-9).
Bij kinderen spreekt men pas van urine-incontinentie vanaf de leeftijd van 5 jaar.
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4. Nierziekten
Algemene opmerking: het begrip “nefropathie” is een zeer algemene term, waarmee de clinicus stelt dat
er een nierziekte aanwezig is, doch verdere precisering is noodzakelijk voor correcte registratie.

4.1. Nieraandoeningen (Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis)
Niet-infectieuze nierziektes opgenomen onder diagnosecodes 580 – 589 bevatten:
- acute glomerulaire aandoeningen
580.xx: “Acute glomerulonephritis” (Acute glomerulonephritis) : zich snel ontwikkelende vorm
van nefritis, met bilaterale inflammatoire veranderingen zonder tekens van infectie, die soms op
enkele dagen tot enkele weken kan evolueren tot een nierinsufficiëntie.
- nefrotisch syndroom
581.xx “Nephrotic syndrome” (Nefrotisch syndroom) : renaal en extrarenaal complex klinisch
beeld, dat algemeen gekenmerkt wordt door een verhoogde permeabiliteit van de glomerulaire
capillaire basale membraan en zich presenteert a.d.h.v. proteïnurie, hypoalbuminemie,
albuminurie, oedemen, hyperlipidemie, lipidurie, hypercoagulabiliteit, microcytaire anemie,… De
oorzaak is soms niet gekend, maar het kan eveneens veroorzaakt worden door aandoeningen
zoals diabetes, SLE, hypertensie en amyloïdosis.
- chronische glomerulaire aandoeningen
582.xx “Chronic glomerulonephritis” (Chronische glomerulonefritis) gekenmerkt door een persisterende proteïnurie en/of hematurie, geassocieerd aan een traag progressieve nierinsufficientie.
De biopsie toont doorgaans een variabele associatie van proliferatie, membraan letsels en sclerose, afhankelijk van de oorzakelijke glomerulopathie.
Voor het nefrotisch syndroom en voor de glomerulaire aandoeningen geassocieerd aan goed
geïdentificeerde aandoeningen moet men eerst deze pathologieën registreren.
Voorbeeld 10 4 :Systemische lupus erythematosus (SLE) met een nefrotisch syndroom
710.0 “Systemic lupus erythematosus” (Systemische lupus erythematosus)
581.81 “Nephrotic syndrome in disease classified elsewhere” (Nefrotisch
syndroom bij elders geclassificeerde ziekte)
Voor glomerulaire aandoeningen zonder precisering over de acute of chronische aard, gebruikt men
diagnosecode 583.xx “Nephritis and nephropathy not specified as acute or chronic” (Nefritis en
nefropathie niet gespecificeerd als acuut of chronisch). Interstitiële nefritis moet worden geregistreerd
met 583.89 “Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic with other specified
pathological lesion in kidney” (Nefritis en nefropathie niet gespecificeerd als acuut of chronisch, met
ander gespecificeerd pathologisch letsel van de nier).
Nierinfecties worden behandeld onder 590.
Voor zwangere vrouwen of voor nierziektes die voorkomen in de onmiddellijke peri- en postnatale periode gebruikt men de overeenstemmende diagnosecodes van hoofdstuk 11 (Complications of
pregnancy, child birth, and the puerperium) (Complicaties van zwangerschap, bevalling en postpartum).
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4.2. Acute en chronische nierinsufficiëntie

Belangrijke opmerking vooraf : acute nierinsufficiëntie is een volledig andere klinische entiteit in
vergelijking met chronisch nierlijden en deze moeten dan eveneens heel goed uit elkaar gehouden
worden. Het is dus helemaal geen verschillende fase van dezelfde aandoening. Niettemin kan er zich bij
een persoon met chronisch nierlijden een acute nierinsufficiëntie bovenop de chronische component
gaan enten, bijv. ten gevolge van hypovolemie, tijdens shock of dehydratatie, tijdens hetzelfde
ziekenhuisverblijf. Deze bijzondere situatie wordt daarom afzonderlijk behandeld. Om didactische
redenen wordt echter eerst acute nierinsufficiëntie behandeld (4.2.1), daarna chronisch nierlijden.
(4.2.2) om te kunnen eindigen met deze bijzondere situatie van acuut op chronisch nierlijden (4.2.3).
Verder op te merken vooraf:
• In het geval niet kan worden bepaald of het gaat om acute nierinsufficiëntie of chronisch
nierlijden (bijv. omdat de clinicus geen uitsluitsel geeft, zelfs na bevraging en er geen
documentatie is van de nierfunctie in de maanden voorafgaand aan de opname) wordt de
diagnosecode 586 “Renal failure, unspecified” (niet gespecificeerde nierinsufficiëntie)
toegekend als er sprake is van ernstige nierinsufficiëntie (GFR cf. 585.5 of 6, chronisch
nierlijden, zie verder, 4.2.2). Bij lichtere vormen van niet gespecificeerde nierinsufficiëntie
moeten we ons beperken ons tot 593.9 (default diagnosecode bij acute nierinsufficiëntie, cf.
infra).
• Tot aan de uitgave 2011 van dit handboek werd voor acute N.I. geopteerd om zich vooral te
baseren op de internationaal gebruikte RIFLE-classificatie. De Belgische praktijk wees echter uit
dat deze maar in enkele ziekenhuizen daadwerkelijk op de werkvloer wordt gebruikt. Daarom
stellen we, voor patiënten ontslaan vanaf begin 2012, voor de acute N.I. een vereenvoudigd
schema voor, waar wel nog in de marge naar de RIFLE-classificatie wordt gerefereerd (zie
4.2.1).
• Voor chronisch nierlijden wordt onveranderd geopteerd dat, bij het ontbreken van
stadiumprecisering door de clinicus, verdere precisering van de diagnosecode 585.x op basis
van voorhanden zijnde GFR labowaarden zonodig kan/mag gebeuren door de codeerder,
waarbij de laagste waarde van het verblijf mag gebruikt worden. Het is aan de behandelende
clinicus echter om het chronisch nierlijden in zijn dossier expliciet te vermelden (chronische
nierschade, nierlijden, nierinsufficiëntie, nefropathie, … ). Een gebruikelijk medisch criterium
hiervoor voor hem/haar is een nierfunctie die minstens al 3 maanden is aangetast. Na invoering
van dit principe vanaf 2009 stelde zich in de praktijk vooral het probleem van overschatting van
de chronische component bij acuut op chronisch nierlijden. Daarom wordt deze frequent
voorkomende situatie in een afzonderlijke paragraaf behandeld (zie 4.2.3).
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4.2.1. Acute nierinsufficiëntie
Acute nierinsufficiëntie wordt gedefinieerd door een plotse (binnen enkele uren of dagen) stopzetting of
acute daling van de glomerulaire filtratie van de nier, die leidt tot verstoringen van de fysiologische
nierfuncties zoals de excretie van stikstofhoudende stoffen van het katabolisme, de water- en
elektrolytenhuishouding en de zuur-baseregeling.
De omstandigheden of oorzaken zijn multipel: rhabdomyolyse (val, ongeval, brandwonde),
hypoperfusie, nefrotoxische of infectieuze producten, immunologische stoornis, intravasculaire
coagulatie, obstructie van de urinewegen (bijv. lithiase). Ze kan eveneens deel uitmaken van multiorgaanfalen (MOF), bij een traumatische of chirurgische shock.
De clinicus maakt frequent een onderscheid volgens oorzaak in prerenaal (hypoperfusie,
dehydratatie,…), renaal en postrenaal (obstructie van de urine-afvoer) maar dit kan niet als dusdanig
worden geregistreerd. De onderliggende aandoening dient afzonderlijk te worden geregistreerd.
De behandelende clinicus bepaalt echter de klinische diagnose van acute nierinsufficiëntie, die moet
vermeld staan in het medisch dossier om geregistreerd te worden.
De RIFLE-classificatie die internationaal gebruikt wordt op intensieve zorgen, werd tot en met 2011
exclusief gebruikt om de graad van de acute nierinsufficiëntie correct te kunnen registreren. Deze
RIFLE-classificatie is gebaseerd op zowel relatieve als absolute biologische en klinische criteria. De
hoogst behaalde graad op basis van één van deze criteria is bepalend.
Tabel 10 1: RIFLE classificatie (enkel bij volwassene te gebruiken)
Definitie

GFR

Urine Output

ICD-9-CM omschrijving

Risk (R)

Serum
creatinine
x 1.5

- 25%

<0.5 ml/kg/h
for 6 hours

Injury (I)

x2

- 50%

<0.5 ml/kg/h
for 12 hours

Pre-renal Uremia
(Symptom involving urinary
system)
Renal Insufficiency
(Disorder of kidney &
ureter)

Failure (F) x
3
≥4mg/dl

or - 75%

<0.3 ml/kg/h
for 24 hours
or anuria for
≥12h

ICD-9diagnosecode
788.99

593.9

584.x
Acute Renal Failure

Voor een adequate registratie moet men de behandelende clinicus contacteren die de mate van
nierschade moet vaststellen. In de wetenschap dat in de Belgische context de RIFLE-classificatie weinig
of niet wordt gebruikt, stellen we, voor patiënten ontslaan vanaf begin 2012, deze dan eveneens enkel
nog als “leidraad” voor:
Bij het stadium R gebruikt men de symptoomdiagnosecode 788.99 (vernieuwde diagnosecode
in 2009)
Bij het stadium I gebruikt met de diagnosecode 593.9
Vanaf het stadium F gebruikt met de diagnosecode 584.x
In de Belgische context stellen we daarom, aan de hand van onderstaand schema volgende
aangepaste richtlijnen voor, voor patiënten ontslaan vanaf begin 2012, eveneens bruikbaar
zonder expliciete vermelding in het medisch dossier van bovenvermelde RIFLE-classificatie.
Bemerk anderzijds dat de ziekenhuizen waar men toch een goede implementatie van de RIFLEclassificatie op de werkvloer zouden hebben, hiermee alsnog perfect eveneens hun casussen kunnen
blijven coderen.
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of Prerenaal en
deshydratie +276.51
of Prerenaal en
hypernatriemie
+276.0
Vaak wordt er in medische context melding gemaakt van acute N.I. in de context van dehydratatie,
hypovolemie,( prerenaal acuut nierlijden), etc. Vaak is deze vorm mild van aard, eerder reversibel (na
adequate therapie, volumeherstel, frequent terug herstel van de nierfunctie). In deze omstandigheden
moet de symptoomcode 788.99 worden geregistreerd. Dit komt overeen met de (R) Risk uit de Rifleclassificatie. Bij expliciete detaillering in het dossier (= als voldaan aan de voorwaarde van N.D.) van
dehydratatie (+ 276.51) of hypernatriëmie (+ 276.0) worden deze mee geregistreerd. In het geval van
dehydratatie zal deze dan eveneens frequent als hoofddiagnose voorkomen.
Bij ontbreken van deze dehydratatiecontext wordt echter by default de diagnosecode 593.9 toegekend.
Bij twijfel wordt echter de clinicus verzocht meer precisering voor handen te geven.
In geval de behandelende clinicus, zelfs na verzoek tot verdere precisering door de codeerafdeling,
geen verdere precisering opgeeft, dan wordt de acute nierinsufficiëntie standaard geregistreerd met de
default diagnosecode 593.9, BEHALVE:
1) als de acute nierinsufficiëntie in het kader van een sepsis of NIET-infectieuze SIRS met
orgaandysfunctie (995.92-995.94) optreedt,
2) en/of als de acute nierinsufficiëntie dient behandeld te worden met nierdialyse
3) eveneens in geval van uitgesproken, ernstig nierfalen, cf. (F) Failure uit de RIFLEclassificatie
In deze gevallen wordt de diagnosecode 584.x gebruikt voor het coderen van de acute nierinsufficiëntie.
Bij een acute nierinsufficiëntie die zich ent op chronisch nierlijden, verwijzen we naar paragraaf 4.2.3
acuut op chronisch nierlijden hieronder.

4.2.2. Chronisch nierlijden en terminale nierinsufficiëntie (Chronic Kidney Disease)
In 2009 werden belangrijke wijzigingen aangebracht bij het coderen van chronische nierinsufficiëntie.
Zelfs de benaming chronische nierinsufficiëntie/nierfalen (Chronic renal failure/insufficiëntie) wordt
vervangen door het begrip chronische nierziekte/lijden (Chronic Kidney Disease). Ook in de Belgische
context worden de termen chronische nierinsufficiëntie en chronisch nierfalen verwarrend genoeg door
elkaar gebruikt.
Chronische nierziekte of chronisch nierlijden (CKD) wijst op een verlies van de bloedfiltratie door de
nierfilters (= glomeruli). Ze is het gevolg van de aftakeling van het nierparenchym tijdens het verloop van
erg diverse ziektes: chronische glomerulonephritis, primaire hypertensie, obstructieve uropathie,
polycystische nieren, chronische interstitiële nefropathie, gewone vasculaire nefropathie met of zonder
arteriële stenose, met of zonder cholesterolembool, erfelijke en/of congenitale nefropathie, diabetische
nefropathie (komt steeds vaker voor), systeemaandoeningen (Systemische lupus erythematosus) en
andere oorzaken.
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Ze manifesteert zich door een reeks biologische veranderingen en klinische afwijkingen: retentie van
stikstof (ureum, creatinine, urinezuur..), tekort aan erythropoïetine, stoornissen in de fosfor en calciumhuishouding, metabole acidose, dyslipidemie, chronische inflammatie, hypertensie, anemie, cardiomyopathie ...
Een chronische nierziekte of chronisch nierlijden dat niet onder controle of niet controleerbaar is, evolueert naar terminale nierinsufficiëntie, het stadium waarin de patiënt niet lang kan overleven zonder
regelmatige dialyse of transplantatie.
Code 585.1  585.6: een nieuwe onderverdeling wordt gebruikt in functie van de stadia van nierlijden
met als referentie de “National Kidney Foundation classification’’ (zie tabel).
o
Aan de hand van de nierfunctie (GFR) en volgens bepaalde klinische presentatie
worden er in de classificatie 5 stadia van nierlijden gedefinieerd (diagnosecode:
585.1585.5)
o
Diagnosecode 585.6 ESRD (End-stage renal disease) (Terminaal stadium nierziekte)
staat voor de terminale fase van nierlijden en onderscheidt zich van 585.5 door het feit
dat dialyse of niertransplantatie noodzakelijk wordt. Van zodra dialyse word uitgevoerd
voor chronisch nierlijden gebruikt men de diagnosecode 585.6 onafhankelijk van de GFR.
De behandelende clinicus moet chronische nierschade, nierlijden, nierinsufficiëntie, nefropathie, … in
het dossier vermelden en zal zich hierbij gebruikelijk baseren op een nierfunctie die al minstens drie
maanden is aangetast. Bij ontbreken van stadium specificering door de clinicus zelf (zo wel aanwezig
heeft deze zoals steeds de voorrang) , mag/kan de codeerder hierbij de laboresultaten van het verblijf
consulteren om aan de hand van de GFR-waarde het juiste 4de cijfer toe te kennen.
Het debiet van de glomerulaire filtratie (Glomerular Filtration Rate, GFR), doorgaans glomerulaire
filtratie genoemd kan worden gemeten of geschat met verschillende technieken.
De codeerder mag zoals gezegd bij ontbreken van stadium specificering door de clinicus de GFRwaarden hanteren om de 4de cijfer toe te kennen. De laagste GFR-waarde tijdens het verblijf mag als
referentiewaarde genomen worden. Daarentegen mag een vermindering van de GFR, zonder expliciete
vermelding van een diagnose door de clinicus niet gebruikt worden door de codeerder om een
chronisch nierlijden te coderen (585.x).
STADIUM DEFINITIE
1

GFR
2
(ml/min/1.73 m )

3

Nierschade met normaal of ≥ 90
gestegen GFR
Nierschade met milde GFR- 60-89
daling
Matige daling van GFR
30-59

4

Ernstige daling van GFR

15-29

5

Nierfalen

<15
Dialyse
(of palliatie)

2

ICD-9-CM OMSCHRIJVING

ICD-9diagno
secode

Chronische nierziekte stadium I

585.1

Chronische nierziekte stadium II
(mild)
Chronische nierziekte stadium III
(matig)
Chronische nierziekte stadium IV
(ernstig)
Chronische nierziekte stadium V
ESDR:
terminaal
stadium
nierziekte

585.2
585.3
585.4
585.5
585.6

Elke niet gespecificeerde chronische nierziekte, chronisch renaal falen of chronische renale
insufficiëntie krijgt de diagnosecode 585.9.
Anemie in chronische nierziekte (285.21) : additie van diagnosecode 585.x om het stadium van de nierziekte weer te geven.
Patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan kunnen een zekere vorm van nierlijden
behouden daar de transplantnier niet altijd in staat is om de volledige nierfunctie te herstellen. In dit
geval wordt de complicatiecode 996.81 “Complications of transplanted organ, kidney” (Complicatie van
transplantnier) niet gebruikt, maar wel de diagnosecode V42.0 “Organ or tissue replaced by transplant
kidney” (Statuscode transplantnier) naast de diagnosecode 585.x (zie hoofdstuk 17d)
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4.2.3. Acuut op chronisch nierlijden
Zoals in de inleiding vermeld, ontstond bij de situatie waarbij zich een acute component (verslechtering
van de nierfunctie) bovenop het bestaand chronisch nierlijden ent met de tot en met 2011 voorgestelde
Belgische codeerrichtlijnen frequent een overschatting van de chronische component (daar GFRwaarde extra verlaagd door deze acute fase). Volgende aanpassing drong zich op : in dit geval moet by
default ENKEL de chronische component worden geregistreerd o.b.v. de hoger vermelde diagnosecode
585.x ,( cf. chronisch nierlijden, zonodig op basis van GFR, bij ontbreken van stadiumprecisering door
clinicus). Daarmee wordt de acute verslechtering van de nierinsufficiëntie impliciet meegegeven in de
registratie, via slechtere GFR-waarde van de chronische component.

Het weglaten van de acute component bij acuut op chronisch nierlijden omhelst echter één grote
uitzondering, gezien de ernst van de klinische situatie: in het geval een ernstige sepsis of NIETinfectieuze SIRS met orgaandysfunctie (995.92-995.94) optreedt, een wordt de acute component wél
mee geregistreerd via diagnosecode 584.x en dit onafhankelijk of er nu wel of niet nierdialyse wordt
toegepast bij de patiënt in sepsis. Indien nierdialyse wordt toegepast, wordt dit sowieso reeds
toegekend via de chronische component, nl. via diagnosecode 585.6 (zie chronisch nierlijden).
Tot slot plaatsen we hier een samenvattend schema, waar alle mogelijke situaties van acuut en
chronisch nierlijden nog eens worden voorgesteld.
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4.3. Hypertensieve nefropathie
Een nieraandoening of progressieve nefrosclerose ontwikkelt zich frequent in de context van een
langdurige hypertensie. Deze aandoening verschilt van de andere nieraandoeningen en wordt anders
geregistreerd : diagnosecode 403.x “Hypertensive chronic kidney disease” (Hypertensieve chronische
nierziekte ) plus een 5e cijfer om te preciseren of het al dan niet gaat om een insufficiëntie.
Voor de registratie in ICD-9-CM, gaat men er standaard van uit dat er een verband bestaat tussen deze
hypertensie en de chronische nierziekte/nierlijden (585.x) of de niet gespecificeerde nierinsufficiëntie
(586) of de niersclerose (587).
Voorbeeld 10 5 :

403.11 + 585.5 voor een hypertensieve patiënt met nierfalen

Als het gaat om een associatie van hypertensie, nierinsufficiëntie en een hypertensieve cardiopathie, die
de clinicus expliciet aantoont, gebruikt men diagnosecode 404.xx “Hypertensive heart and chronic
kidney disease” (Hypertensieve hart- en chronische nierziekte). De associatie van deze drie
aandoeningen wordt niet standaard geregistreerd, maar steunt op het verband dat de clinicus dient aan
te tonen.
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Voorbeelden 10 6 :
• voor een hypertensieve patiënt met een chronische nierziekte en een gedecompenseerde
hypertensieve cardiopathie: 404.13 + 585.x +428.xx
• een hypertensieve patiënt met een chronische nierziekte, die een linker hartdecompensatie
doet (de clinicus preciseert geen verband tussen de hypertensie en de hartdecompensatie):
403.1x Hypertensieve chronische nierziekte
428.1 Linker hartdecompensatie
585.x: type chronic kidney disease
Reeksen 404 en 403 zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:
- acute nierinsufficiëntie
- de hypertensie wordt gepreciseerd als secundair
- als de clinicus de relatie ontkent tussen de nierziekte en de hypertensie
Indien het gaat om 2 verschillende, expliciet geïdentificeerde en niet gelieerde aandoeningen, dient men
diagnosecode 401 (essentiële hypertensie) en de diagnosecodes 585 of 586 of 587 te coderen.
Samenvatting :
Code 403.xx:
“Hypertensive chronic kidney disease”
(Hypertensieve chronische nierziekte) (zie eveneens hfst 7)
Code 404.xx:
“Hypertensive heart and chronic kidney disease”
(Hypertensieve hart- en chronische nierziekte) (zie eveneens hfst 7)
Hypertensie + chronische nierziekte: toevoegen van diagnosecode 585.x als nevendiagnose
om het stadium van de nierziekte weer te geven.
- 403.x0, 404.x0 en 404.x1+ 585.1  585.4, 585.9
- 403.x1, 404,x2, 404.x3 + 585.5, 586.6

4.4. Nierziektes met diabetes
Diabetes mellitus is een belangrijke oorzaak van nierziekte en de implicatie ervan bij terminale nierinsufficiëntie neemt nog steeds toe. Inzake registratie moet men preciseren dat de diabeticus drager is
van een nieraandoening door diagnosecode 250.4x “Diabetes with renal manifestations” (Diabetes met
renale manifestaties) en door een bijkomende diagnosecode die het type van de nieraandoening
specificeert. Vaak gaat het om glomerulosclerose die gepaard kan gaan met een nefrotisch syndroom
(581.81) of een andere nefropathie (583.81).
Ingeval van een nierziekte met hypertensie en diabetes, zijn de gepaste diagnosecodes 250.4x, 403.xx
en 585.x, behalve als de nieraandoening effectief niet secundair is aan de hypertensie.
Voorbeelden 10 7 :
• Patiënt met chronische nierziekte op diabetische nefropathie
250.41 + 585.x
• Patiënt met chronische nierziekte op diabetische nefropathie met hypertensie
250.41 + 403.11 + 585.x
Diabetes + chronische nierziekte: een diagnosecode van categorie 585 wordt toegevoegd om het stadium van de chronische nierziekte te identificeren.

5. Nierdialyse
Voor de registratie van de dialyse gaat men als volgt te werk:
Opname voor dialyse: als hoofddiagnose neemt men V56.0 “Extracorporeal dialysis” (Extracorporale
dialyse) of V56.8 “Other dialysis” (Andere dialyse) en als nevendiagose de diagnosecode voor de nieraandoening.
De diagnosecode V45.11 “Renal dialysis status” (Renale dialyse status) is een nieuwe diagnosecode
die gebruikt wordt om aan te tonen dat een patiënt intermittente renale dialyse krijgt. Code V45.11 en
diagnosecode V56.0 worden nooit samen gebruikt tijdens een opname: ofwel wordt de patiënt opgenomen voor dialyse (V56.0) ofwel wordt de patiënt opgenomen voor een andere aandoening en krijgt hij
o.a. dialyse daar hij een dialysepatiënt is (V45.11). Sedert 2009 wordt de diagnosecode V56.0 nog
enkel in hoofddiagnose gebruikt.

V56.0 + 585.6

Aandoening + 585.6 + V45.11
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Voor de uitvoering van de dialyse codeert men de procedures als volgt: insertie van een intraveneuze katheter 38.95 “Venous catheterization for renal dialysis” (Veneuze katheterisatie voor nierdialyse).
Men voegt procedurecode 39.95 “Hemodialysis” (Hemodialyse) toe voor de
dialyseprocedure.
-

Als de patiënt opgenomen wordt met het oog op de plaatsing van een arterioveneuze fistel, al dan
niet met simultane dialyse, zet men de nieraandoening die de dialyse verantwoordt als
hoofddiagnose en de procedure is:

39.27 “Arteriovenostomy for renal dialysis” (Aanleggen arterioveneuze shunt voor nierdialyse)
 of 86.07 “Insertion of totally implantable vascular access device (VAD)” [Insertie van een
volledig implanteerbaar systeem voor vasculaire toegang (VAD)]
 of 39.93 “Insertion of vessel-to-vessel cannula” (Insertie van een bloedvat-tot-bloedvat canule).
Aangevuld met de procedurecode 39.95 Hemodialysis (Hemodialyse) indien deze wordt uitgevoerd
in hetzelfde verblijf
Voor peritoneale dialyse gebruikt men de procedurecode 54.93 “Creation of a cutaneo peritoneal
fistula” (Creatie van een cutaneoperitoneale fistel) en de procedurecode 54.98 voor de dialyse zelf
“Peritonealdialysis” (Peritoneale dialyse).

-

Voor een (klassieke of dag-)hospitalisatie met het oog op de aanpassing of vernieuwing van een
dialysekatheter, gebruikt men code V56.1 “Fitting and adjustment of extracorporeal dialysis catheter” (Aanpassen en bijstellen van een katheter voor extracorporele dialyse) of V56.2 “Fitting and
adjustment of peritoneal dialysis catheter” (Aanpassen en bijstellen van een katheter voor peritoneale dialyse) als hoofddiagnose.

Patiënten onder dialyse kunnen complicaties vertonen:
- dementie door een overbelasting aan aluminium is uitzonderlijk geworden: 985.8 ‘’Toxic effect of
other metals” (Toxisch effect van andere metalen) met een nevendiagnose om de dementie te
preciseren 294.8 “Other persistent mental disorders” (Andere persisterende mentale stoornissen) of 293.9 “Unspecified transientmental disorder” (Niet gespecificeerde passagère
psychische stoornis)
-

elektrolytenstoornissen, zoals een stoornis van het kalium- en fosformetabolisme, die wordt
geregistreerd als 276.9 “Electrolytic and fluid disorder, NEC” (Elektrolyten en vloeistofstoornis,
NEC) en E879.1 “Other procedures … as the cause of abnormal reaction of patient ... ‘kidney
dialysis’ “ (Andere procedures…..als oorzaak van abnormale reacties van de patiënt,
nierdialyse), met de dialyse als oorzaak voor de waargenomen complicatie.

6. Lokale excisie of destructie van nierletsel of -weefsel (‘‘Local excision or destruction of lesion or tissue of kidney’’)
Deze sectie is uitgebreid met specifieke procedures. Deze nieuwe codes zijn gecreëerd voor
tumorablatie van nierletsels, een alternatief voor chirurgie. Er wordt in de registratie geen onderscheid
gemaakt volgens het type ablatie (warmte, cryo, chemische coagulatie ...). De indeling is gebaseerd op
de manier waarop de ablatie gebeurt. (Zie eveneens hfst. Procedures tabel)
55.32: “Open ablation of renal lesion or tissue” (Open ablatie van nierletsel of -weefsel)
55.33: “Percutaneous ablation of renal lesion or tissue” (Percutane ablatie van nierletsel of weefsel)
55.34: “Laparoscopic ablation of renal lesion or tissue” (Laparoscopische ablatie van nierletsel of
-weefsel)
55.35: “Other and unspecified ablation of renal lesion or tissue” (Ander en niet gespecificeerde
ablatie van nierletsel of -weefsel)

7. Cystoscopie als chirurgische toegang
Voor chirurgische interventies zijn de codes specifiek en moet er geen bijkomende code voor de cystoscopie worden toegevoegd:
Voorbeeld 10 8 :

57.49

“Transurethral excision or destruction of bladder tissue”
(Transurethrale excisie of destructie van blaasweefsel)
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8. De cystostomietechnieken
Wanneer, in geval van een urineretentie, de urethrasonde niet meer kan passeren, dan maakt men gebruik van een cystostomie, te weten, het rechtstreeks in de uitgezette blaas plaatsen van een suprapubische sonde. Hiertoe bestaan er twee types technieken :
• Percutane cystostomie, code 57.17 : het gaat hier om een fijne drain (of sonde) die via een trocart
doorheen de abdominale wand en doorheen de blaaswand ingebracht wordt, en gewoonlijk aan de
huid vastgehecht wordt. Deze sonde is gewoonlijk tijdelijk, in afwachting van de definitieve
desobstructie.
• Andere suprapubische cystostomie, code 57.18 : het gaat hier om een chirurgische ingreep met incisie van de huid, dissectie van de onderliggende lagen en incisie van de blaaswand. Een tamelijk
dikke sonde met een mechanisme van autofixatie door een opzetting aan het uiteinde (bijvoorbeeld
de sonde van Pezzer of van Malecot) wordt daarna geplaatst en de verschillende lagen, de huid
inbegrepen, worden gehecht. Een dergelijke sonde kan zeer lang ter plaatse blijven en kan zelfs
vervangen worden indien nodig.

9. Verwijdering urinaire lithiasis
De behandeling van urinaire lithiasis door middel van een chirurgische ingreep is uitzonderlijk geworden. Men onderscheidt actueel de volgende technieken:
-

extracorporale lithotripsie, code 98.5x “Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL)” (Extracorporale lithotripsie door schokgolven); een techniek waarbij de stenen worden verbrijzeld door schokgolven en de “deeltjes” of het “gruis” worden verwijderd via natuurlijke weg;

-

in bepaalde (uitzonderlijke) gevallen is voor de nieren een percutane nefrolithotomie aangewezen
met fragmentatie (ultrasone trillingen) en dan extractie, code 55.04 “Percutaneous nephrostomy with
fragmentation” (Percutane nefrostomie met fragmentatie) of zonder voorafgaande fragmentatie,
code 55.03 “Percutaneous nephrostomy without fragmentation” (Percutane nefrostomie zonder
fragmentatie);

-

voor sommige stenen in de ureters of het nierbekken die niet aangepakt kunnen worden via ESWL,
gebruikt men de transurethrale lithotripsie met code 56.0 “Transurethral removal of obstruction from
ureter and renal pelvis” (Transurethrale wegname van obstructie van de ureter en het nierbekken).

10. Urinaire obstructie
In 2009 werden nieuwe codes gecreëerd met als doel een onderscheid te kunnen maken tussen een
niet-gespecificeerde en een gespecificeerde urinaire obstructie.
Code 599.69 wordt derhalve gebruikt om aan te duiden dat een patiënt een urinaire obstructie heeft op
basis van een onderliggende aandoening. Codeer als mogelijk eerst de onderliggende aandoening.
- niet-gespecificeerde urinaire obstructie: 599.60 (nieuw)
- hyperplasie prostaat + obstructie: code 600.x1 + 599.69
- urethrale strictuur + obstructie: 598.8 + 599.69 (nieuw)
Urinaire obstructie wordt doorgaans veroorzaakt door fibrose op basis van chronische urineweginfecties
of beschadiging, nefrolithiasis, urethrale strictuur, tumor, maligne of benigne prostaathyperplasie. De
symptomen variëren volgens het type van obstructie, maar zijn een verminderde urinelozing, incontinentie en pijn in de flank of in de rug. Een onbehandelde urinaire obstructie kan leiden tot renaal falen. Urinaire katheterisatie, urethrale stent, nefrostomie, operatieve verwijdering van stenen en prostaatchirurgie zijn de voornaamste behandelingen.

11. Prostaatziektes
Benigne prostaathyperplasie is een veel voorkomende ziekte, waarvan de incidentie toeneemt met de
leeftijd (50 % tot 60 % van de mannen boven 60 jaar). Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat ze allemaal
een expliciete urinaire symptomatologie vertonen. De klinische diagnose wordt gesteld op basis van een
geobjectiveerde symptomatologie (pollakisurie, initiële dysurie) die kan evolueren naar urineretentie
door een obstructie van de urethra. In de classificatie van prostaathyperplasie laat het 5e cijfer toe
rekening te houden met de urinaire obstructie.
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In de naamgeving van de codes 600.0x (hypertrofie prostaat), 600.2x (benigne gelokaliseerde hyperplasie van prostaat) en 600.9x (niet gespecificeerde hyperplasie prostaat) wordt vanaf 2009 het begrip
“and lower urinary tract symptoms (LUTS)” (symptomen thv lage urinewegen) toegevoegd.
Dit laat toe deze codes te gebruiken als er bij een prostaathyperplasie symptomen aanwezig zijn zoals
onvolledige blaaslediging, nycturie, frequent urineren, urinaire aarzeling, urinaire incontinentie, urinaire
retentie, urinaire urgentie en zwakke urinaire stroom. Aparte codes voor deze symptomen mogen toegevoegd worden :
600.0x / 600.2x/ 600.9x
+ urinaire obstructie (599.69)
+ onvolledige blaaslediging (788.21)
+ nycturie (788.43)
+ urinaire retentie (788.20)
De maligne prostaattumor wordt geregistreerd door 185 “Malignant neoplasm of prostate” (Maligne neoplasie van de prostaat), benigne tumoren door 222.2 “Benign neoplasm of male genital organ, prostate”
(Benigne neoplasie van de mannelijke genitale organen, prostaat) en tumoren in situ door 233.4 “Carcinoma in situ of prostate” (Carcinoma in situ van de prostaat).
Er bestaan verschillende types interventies voor de verschillende aandoeningen van de prostaat :
- radicale prostatectomie, 60.5 “Radical prostatectomy” (Radicale prostatectomie) omvat de verwijdering van de prostaat, de vesiculae seminales en de ampulla van de ductus deferens.
De lymfeklieren worden bij een radicale prostatectomie weggenomen maar afzonderlijk
bijgeregistreerd.
Excisie van regionale lymfenodi: 40.3: omhelst de wegname van de lymfenodi, de huid,
subcutaan weefsel en vet.
Radicale excisie van LN: 40.53: hierbij worden eveneens de spier en de onderliggende fascia
verwijderd.
Afhankelijk van het operatieverslag kan men kiezen tussen beide codes
-

-

prostatectomie met radicale cystectomie 57.71 “Radical cystectomie” (Radicale cystectomie) met
lymfeklieruitruiming, 40.3 of 40.5x “Regional/Radical excision of other lymphnodes” (Regionale/radicale excisie van andere lymfeklieren) en de gepaste code voor de reïmplantatie van de ureters,
56.51 tot 56.79
suprapubic prostatectomy, 60.3 (Suprapubische prostatectomie) (Freyeroperatie)
retropubic prostatectomy, 60.4 (Retropubische prostatectomie) (Millinoperatie)

De transurethrale technieken omvatten:
60.2 « Transurthral prostatectomy » (transurethrale prostaatresectie)
 60.21 TULIP “Transurethral, (ultrasound) guided laser induced prostatectomy” (Transurethrale
(echografisch) geleide laser geïnduceerde prostatectomie)
 60.29 TURP “Transurethral prostatic resection other” (Transurethraleresectie van de prostaat,
andere),
 60.96 TUMT “Transurethral destruction of prostate tissue by microwave thermotherapy”
(Transurethrale destructie van prostaatweefsel door thermotherapie door middel van microgolven)
 60.97 ‘’Other transurethral destruction of prostate tissue by other thermotherapy’’ (Transurethrale
destructie van prostaatweefsel door radiofrekwentie).

12. Borstaandoeningen:
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen:
- borstpathologie van “ zwangerschap-bevalling-postpartum “: zie codes 675 tot 676
- neoplasmata: zie codes 174.x “Malignant neoplasm of female breast” (Maligne neoplasie van de
vrouwelijke borst), 217 “Benign neoplasm of breast“ (Benigne neoplasie van de borst) en 233.0
“Carcinoma in situ of breast“ (Carcinoma in situ van de borst)
- andere borstaandoeningen
Onder de benigne tumoren die worden geclassificeerd onder de codes 610.x, vindt men het fibroadenoom van de borst, 610.2 “Fibroadenosis of breast” (Fibroadenoom van de borst) en de fibrocystische
mastopathie 610.1 (diffuse cysitische mastopathie). Een carcinoom in situ of niet infiltrerend carcinoom
is een kanker die de basale membraan nog niet doorbroken heeft en wordt geregistreerd als 233.0
“Carcinoma in situ of breast“ (Carcinoma in situ van de borst).
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De aanpak van borstkanker is geëvolueerd naar de excisie van een deel van de borst in de plaats van
de radicale mastectomie. De radicale mastectomie met ablatie van de mm. pectorales en klieruitruiming
(Halsted) wordt geregistreerd als 85.45 “Unilateral radical mastectomy” (Unilaterale radicale
mastectomie) en de gemodificeerde uitgebreide mastectomie (Patey) waarbij de mm. pectorales
gespaard worden 85.43 “Unilateral extended simple mastectomy” (Unilaterale eenvoudige uitgebreide
mastectomie). De okseluitruiming zit vervat in deze code.
Naargelang de plaats en het vroege stadium, worden de tumorectomieën geregistreerd als 85.21 “Local
excision of lesion of breast“ (Lokale excisie van letsel van de borst).
Als een peroperatieve biopsie wordt uitgevoerd in het kader van deze interventies, dan moet het type
excisie en 85.12 worden geregistreerd “Open biopsy of breast” (Open biopsie van de borst).

13. Borstreconstructie en esthetische chirurgie
Voor chirurgische ingrepen met esthetische bedoelingen luidt de hoofddiagnose V50.1 “Other plastic
surgery for unacceptable cosmetic appearance” (Andere plastische chirurgie voor onaanvaardbaar
cosmetisch uitzicht). Met het oog op de vergroting van het volume kan een opblaasbare prothese
(tissue-expander) met een zoutoplossing worden ingeplant voor het plaatsen van de definitieve implantatie. De juiste code voor de interventie is 85.95 “Insertion of breast expander” (Insertie van
borstexpander).
Voor borstverkleiningen die nodig zijn om andere redenen dan puur esthetische, luidt de hoofddiagnose
borsthypertrofie , 611.1 “Hypertrophy of breast” (Borsthypertrofie).
Bij een opname voor borstreconstructie na mastectomie, gebruikt men code V51.0 “Encounter for breast
reconstruction following mastectomy” (Opname voor borstreconstructie na mastectomie) als
hoofddiagnose.
Voor de aanpassing of vervanging van een bestaande prothese zet men code V52.4 “Fitting and adjustment of breast prosthesis and implant” (Aanpassen en bijstellen van borstprothese en implantaat).
Voor complicaties maakt men een onderscheid tussen complicaties van het implantaat zelf (bijv. ruptuur
van het implantaat), code 996.54 “Mechanical complication due to breast prosthesis“ (Mechanische
complicatie te wijten aan borstprothese) of de complicaties te wijten aan het implantaat (bijv. pijn), code
996.79 als hoofddiagnose “Other complications due to other internal prosthetic device“ (Andere complicaties te wijten aan ander intern prothesemateriaal). Als interventiecodes gebruikt men bijvoorbeeld
85.93 “Revision of breast implant“ (Revisie van borstimplantaat) of 85.94 “Removal of breast implant”
(Wegname van borstimplantaat).
Misvorming en disproportie van een gereconstrueerde borst : in 2009 werden nieuwe codes gecreëerd
om een postoperatieve borstreconstructie te kunnen evalueren :
612: “Deformity and disproportion of reconstructed breast”
(Misvorming en disproportie van een gereconstrueerde borst)
612.0: “Deformity of reconstructed breast”
(Misvorming van een gereconstrueerde borst)
612.1: “Disproportion of reconstructed breast”
(Disproportie van een gereconstrueerde borst)

14. Endometriose
Endometriose betekent ‘aanwezigheid van endometrium buiten de baarmoederholte’ :
- diep in het myometrium: adenomyose of endometriose, code 617.0
- buiten de baarmoeder: om de plaats te preciseren gebruikt men het 4e cijfer van code 617.x
De kliniek levert onvoldoende elementen om de diagnose te stellen. Als er een vermoeden van externe
endometriose bestaat, levert een coelioscopie de elementen voor de diagnose, de elementen voor de
exacte evaluatie van de letsels, de staalafname voor de anatomopathologische analyse en elementen
voor de behandeling. De uitgevoerde interventies worden geregistreerd in functie van de plaats en de
gebruikte chirurgische methode. Voor de behandeling gebruikt men een code per plaats.

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

278

15. Genitale prolaps
Het gaat om een verplaatsing naar onder van de genitale organen waarbij in diverse graden de
bekkenorganen, baarmoeder, vagina, urineblaas en rectum betrokken zijn. Dit komt frequent voor bij
vrouwen in de menopauze; genitale prolaps kan handicaperend zijn door de exteriorisatie van de
genitale organen of door de geassocieerde sfincterproblemen.
Prolaps ter hoogte van de anterieure vaginawand zonder uterusprolaps :
Blaas: Cystocoele: midline 618.01 of lateraal 618.02
Urethra: Urethrocoele: 618.03
Blaas + urethra: gemengd: 618.09 (Cystourethrocoele)
Prolaps ter hoogte van de posterieure vaginawand zonder uterusprolaps :
Rectumbulging: Rectocoele: 618.04
Rectumhernia: Perineocoele: 618.05
Geïsoleerde prolaps van de uterus : 618.1
Prolaps van uterus en vagina: 618.2  618.4
incompleet (stadium 1 en 2): 618.2 (hierbij is de cysto- of rectocoele inbegrepen)
compleet (stadium 3 en 4): 618.3 (hierbij is de cysto- of rectocoele inbegrepen)
niet gespecificeerd: 618.4
De begrippen incompleet en compleet verwijzen naar het al of niet overschrijden van de
introïtus bij de uterovaginale prolaps.
Prolaps cervicale stomp: 618.84
Hysterectomie - bijvoorbeeld als gevolg van het niet fixeren van het vaginaal gewelf aan de utero
sacrale ligamenten - kan het optreden van een prolaps bevorderen. In ICD-9-CM worden de prolapsen
die optreden na een hysterectomie niet beschouwd als een chirurgische complicatie en worden ze
geregistreerd als 618.5 “Prolapse of vaginal vault after hysterectomy“ (Prolaps van de vaginale koepel
na hysterectomie). Congenitale prolaps (erg zeldzaam) of vaginale prolaps van een darmlus zijn opgenomen in code 618.6 “Vaginal enterocoele, congenital or acquired” (Vaginale enterocoele, congenitaal
of verworven).
Een nieuwe code werd gecreëerd in 2009: 618.84 “Cervical stump prolapse” (Prolaps cervicale stomp).
Dit type van prolaps werd vroeger geregistreerd met code 618.1 “Uterine prolapse without mention of
vaginal wall prolapse“ (Uteriene prolaps zonder vermelding prolaps vaginawand) wat niet correct was.
Bij een “cervical stump prolapse” is de uterus immers niet meer aanwezig.

16. Dysplasie van de baarmoederhals, vagina en vulva
Intra-epitheliale neoplasieën van de cervix (of Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN) zijn letsels van het
epitheel van Malphigi waarvan het uitzicht zich situeert tussen het normale epitheel en invasieve kanker.
Momenteel worden deze letsels gegroepeerd in drie klassen CIN
De opsporing gebeurt aan de hand van een uitstrijkje en de diagnose gebeurt op histologische basis.
622.10 “Dysplasie of the cervix uteri, unspecified (Dysplasie van de cervix, niet gespecificeerd)
622.11 “Mild dysplasia of cervix CIN I” (Milde dysplasie van de cervix, CIN I)
622.12 “Moderative dysplasie of cervix CIN II” (Matige dysplasie van de cervix, CIN II)
233.1 “Carcinoma in situ, Cervix uteri CIN III“ (Carcinoma in situ, baarmoederhals, CIN III).
Voor de vagina :
VIN I en II : 623.0 ‘’Dysplasia of vagina’’ (Dysplasie van de vagina)
VIN III : 233.31 ‘’Carcinoma in situ, vagina’’ (Carcinoma in situ, vagina)
Voor dysplasie ter hoogte van de vulva onderscheidt men eveneens drie stadia VIN I-III, vulvaire intraepitheliale neoplasie. Stadia I en II worden geregistreerd met diagnosecodes 624.01 en 624.02
“dystrophy of the vulva, VIN I/ VIN II en stadium III moet worden beschouwd als een carcinoma in situ
233.3 “carcinoma in situ, other and unspecified female genital organs” (carcinoma in situ, andere en niet
gespecificeerde vrouwelijke genitale organen).
“Dystrophy of vulva, VIN I / VIN II” (Dystrofie van de vulva, VIN I / VIN II) en stadium VIN III moeten
worden beschouwd als een carcinoma in situ, 233.3 “Carcinoma in situ, other and unspecified female
genital organs” (Carcinoma in situ, andere en niet gespecificeerde vrouwelijke genitale organen).
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17. Hysterectomie
In 2009 werden nieuwe codes gecreëerd om telkens een onderscheid te kunnen maken tussen laparoscopische en andere vormen van hysterectomie. Nieuwe uitsplitsing van codes :
68.4: “Total abdominal hysterectomy” (Totale abdominale hysterectomie)
68.41: “Laparoscopic total abdominal hysterectomy”
(Totale laparoscopische abdominale hysterectomie)
68.49: “Other and unspecified total abdominal hysterectomy”
(Andere en niet gespecificeerde Totale abdominale hysterectomie)
68.6: “Radical abdominal hysterectomy” (Radicale abdominale hysterectomie)
68.61: “Laparoscopic radical abdominal hysterectomy”
(Radicale laparoscopische abdominale hysterectomie)
68.69: “Other and unspecified radical abdominal hysterectomy”
(Andere en niet gespecificeerde radicale abdominale hysterectomie)
Voor hysterectomie via vaginale weg gebruikt men de volgende codes:
68.5 : ‘’Vaginal hysterectomy’’ (Vaginale hysterectomie)
68.51 “Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy [LAVH]”
(Laparoscopisch geassisteerde vaginale hysterectomie)
68.59 “Other vaginal hysterectomy” (Andere vaginale hysterectomie)
68.7 “Radical vaginal hysterectomy” (Radicale vaginale hysterectomie)
68.71 “Laparoscopic radical vaginal hysterectomy [LRVH]”
(Laparoscopische radicale vaginale hysterectomie)
68.79 “Other and unspecified radical vaginal hysterectomy”
(Andere en niet gespecificeerde radicale vaginale hysterectomie)
Voor hysterectomie via abdominale weg:





totale hysterectomie : de cervix wordt weggehaald (Eng: total or complete hysterectomy)
subtotale hysterectomie : de cervix blijft behouden (Eng: subtotal or partial hysterectomy)
radicale hysterectomie: voor sommige clinici stemt dit overeen met een hysterectomie met resectie van de adnexa (ovaria + eileiders). Men codeert 68.3x of 68.4 + adnexectomie (65.365.6)
code 68.6 wordt gebruikt voor radicale abdominale hysterectomie (Radical abdominal hysterectomy) in de anglosaxische betekenis. Dit is van toepassing op interventies zoals een uitgebreide
radicale hysterectomie (extra fascial of Piver I) of voor de radicale colpo-hysterectomie uitgebreid volgens Wertheim [baarmoeder, adnexa, parametrium (= onderste cellulofibreuze deel
van het ligamentum latum), distale deel van de vagina] met natuurlijk de pelviene lymfeklieren.
Deze interventies werden aanvankelijk gebruikt in het kader van cervixkanker, daarna eveneens
voor neoplasmata van het endometrium.
68.61: Laparoscopic radical abdominal hysterectomy
68.69: Other and unspecified radical abdominal hysterectomy
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11
Complicaties van zwangerschap, bevalling en post-partum
1. Onderverdeling hoofdstuk 11
Hoofdstuk 11 van ICD-9-CM (Zwangerschap, bevalling en postpartum) wordt onderverdeeld in 7 secties. De codeerders dienen de codes van hoofdstuk 11 te gebruiken voor de periode die begint bij de
conceptie en eindigt 6 weken na de bevalling.
Sectie
630-633
634-639
640-649
650-659
660-669
670-677
678-679

Titel
“Ectopic and molar pregnancy” (Ectopische en mola-zwangerschap)
“Other pregnancy with abortive outcome” (Andere zwangerschap met abortieve uitkomst)
“Complications mainly related to pregnancy” (Complicaties hoofdzakelijk gerelateerd aan
de zwangerschap)
“Normal delivery, and other indications for care in pregnancy, labor and delivery” (Normale
bevalling en andere indicaties voor zorg tijdens zwangerschap, arbeid en bevalling)
“Complications occurring mainly in the course of labor and delivery” (Complicaties
hoofdzakelijk voorkomend tijdens de arbeid of de bevalling)
“Complications of the puerperium” (Complicaties van het puerperium)
‘’Other maternal and fetal complications’’ (Andere maternale en foetale complicaties)

Algemene codeerrichtlijnen
 Alle aandoeningen die voorkomen tijdens de zwangerschap, bevalling of het puerperium worden
beschouwd als een complicatie ervan en/of worden beïnvloed door de zwangerschap, tenzij de behandelende arts specifiek vermeldt dat de betreffende aandoening de zwangerschap niet beïnvloedt
of deze aandoening op zich niet beïnvloed wordt door de zwangerschap.
 De codering van alle zwangerschap gerelateerde aandoeningen/complicaties dient te gebeuren met
codes uit hoofdstuk 11, eventueel aangevuld met codes uit de andere hoofdstukken ter specificatie
van het probleem. Deze bijkomende codes mogen enkel toegekend worden inden de uitdrukking
“use additional code” of “conditions classifiable to” onder de zwangerschapscode staat, uitgezonderd
voor abortus, mola en ectopische zwangerschap.
Indien de aandoening onder de categorie/subcategorie of code beschreven staat, wil dit zeggen dat
deze hierin bevat zit en dat een bijkomende code ter specificatie niet mag toegevoegd worden.
Indien een V code gecodeerd wordt bij het verblijf, dient de code 648.9x ‘’Other current maternal
conditions complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Andere huidige maternale
aandoeningen, als complicatie van de zwangerschap, bevalling of het kraambed) als code uit
hoofdstuk 11 toegevoegd te worden (Cf. infra Rhesusproblematiek).
Voorbeeld 11 1a :
674.3x ‘’Other complications of obstetrical surgical wounds’’ (Andere complicaties van obstetrische
operatiewonden): hieronder staat de beschrijving hematoma, bloeding en infectie van de sectiowonde of
van de perineale wonde: met andere woorden, deze problemen zitten vervat in de subcategorie 647.3
en dienen niet verder gespecificeerd te worden aan de hand van bijkomende codes.
 Wanneer de behandelende arts expliciet documenteert dat de aandoening geen verband heeft met
de zwangerschap, dan wordt deze aandoening als hoofddiagnose gecodeerd en moet de code
V22.2 '‘Pregnant state, incidental’' ( Zwangerschap als bijkomstige bevinding) als nevendiagnose
meegegeven worden.
Voorbeelden 11.1b :
• Zwangere opgenomen met lage rugpijn ten gevolge van hernia lumbaal. De dame is 36 weken
zwanger. De arts geeft geen bijkomende specificaties in het medisch dossier.
HD: 648.73 “Bone and joint disorders of maternal back, pelvis, and lower limbs, antepartum”
(Boten gewrichtsaandoeningen van rug, bekken en onderstel extremiteiten,
complicatie ante-partum)
ND: 722.10 “Displacement of lumbar intervertebral disc without myelopathy” (Hernia nuclei
pulposi lumbalis zonder myelopathie)
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Patiënte opgenomen omwille van lage rugpijn. De diagnose van lumbale hernia wordt gesteld
evenals het feit dat de dame 6 weken zwanger is. De arts vermeldt duidelijk in het medisch dossier
dat de lumbale hernia geen verband houdt met de zwangerschap.
HD: 722.10 “Displacement of lumbar intervertebral disc without myelopathy” (Hernia nuclei pulposi
zonder myelopathie)
ND: V22.2 “Pregnant state, incidental” (Zwangerschap als bijkomstige bevinding)



Codes uit hoofdstuk 11 van ICD-9-CM worden enkel gebruikt voor de registratiegegevens van de
moeder (en niet voor de registratiegegevens van de pasgeborene).



Indien de moeder bevallen is tijdens de opname moet verplicht een bijkomende code toegekend
worden uit de categorie V27 ‘’Outcome of delivery” (Resultaat van de bevalling). Deze categorie
laat toe om het “resultaat” van de bevalling te specificeren: in het bijzonder kan op deze manier gecodeerd worden of dat het om één of meerdere pasgeborene gaat en/of deze dood of levend geboren is/zijn. Deze V27 code kan (gedeeltelijk) vergeleken worden met de V3x code die dient gebruikt
te worden als hoofddiagnose in de MG-MZG registratie voor de pasgeborene. In de alfabetische lijst
(index) kan de code van de uitkomst van de bevalling opgezocht worden via de hoofdterm “Outcome of delivery” (Resultaat van bevalling). V27 codes worden enkel toegevoegd wanneer er
sprake is van een bevalling in ICD-9-CM terminologie, m.a.w. bij een abortuscode wordt er geen
V27 code toegevoegd.

Voorbeeld 11 2 :
Een patiënte bevalt op 39 weken van een levend geboren kind. De regels zijn voldaan om te spreken
van een “normale bevalling” in ICD-9-CM terminologie (cf. infra). De pasgeborene is kerngezond.
Codering MG-MZG registratie van de moeder:
HD: 650 “Normal delivery” (Normale bevalling)
ND: V27.0 “Outcome of delivery, single liveborn” (Resultaat van de bevalling, enkelvoudige
levend geborene)
Codering MG-MZG registratie van het pasgeboren kind:
HD: V30.00 ‘’Single liveborn, born in hospital, delivered without mention of cesarean delivery’’
(Enkelvoudig levend geborene, geboren in ziekenhuis, geen vermelding van bevalling via
keizersnede)


Bijna alle codes uit categorie 640 tem 679 (behalve code 650 ‘’Normal delivery”) hebben een vijfde
cijfer dat aanduidt in welke periode de complicatie zich voordoet: in het bijzonder in de antepartum
periode, in de opname met de bevalling en/of in de postpartum periode. Het is dus uitermate belangrijk om dit gegeven in het dossier na te gaan! In ICD-9-CM terminologie begint de antepartum
periode vanaf de conceptie en loopt deze tot aan de bevalling. De postpartum periode begint onmiddellijk na de bevalling en duurt 6 weken. Echter, indien de arts een probleem (bijvoorbeeld een
bloeding) als postpartum beschrijft op meer dan 6 weken na de geboorte, dient dit eveneens met
het vijfde cijfer “4” gecodeerd te worden.
5e cijfer

Terminologie

Opmerking

0

“Unspecified as to episode of care or not
applicable” (Niet gespecificeerd inzake zorgepisode of niet van toepassing)

1

“Delivered, with or without mention of antepartum condition’’ (Bevallen, met of zonder
vermelding van antepartum aandoening)

2

“Delivered, with mention of postpartum
complication” (Bevallen, met vermelding
van post-partum complicatie)

3

“Antepartum condition or complication” (Antepartum aandoening of complicatie)

4

“Postpartum condition or complication”
(Post-partum aandoening of complicatie)

Het gebruik van cijfer ’0’ wordt best
vermeden, omdat een meer specifieke
toekenning in principe mogelijk is.
Ingeval van multipele codering kan cijfer ‘1’
voor dezelfde zorgepisode samen gebruikt
worden met cijfer ‘2’, maar niet met een ander 5e cijfer.
Ingeval van multipele codering kan cijfer ‘2’
voor dezelfde zorgepisode samen gebruikt
worden met cijfer ‘1’, maar niet met een ander 5e cijfer.
Ingeval van multipele codering kan cijfer ‘3’
voor dezelfde zorgepisode niet samen met
een ander 5e cijfer gebruikt worden.
Ingeval van multipele codering kan cijfer ‘4’
voor dezelfde zorgepisode niet samen met
een ander 5e cijfer gebruikt worden.
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Meerdere ICD-9-CM codes worden gedefinieerd door middel van het aantal (voldragen) zwangerschapsweken. De berekening hiervan wordt op de volgende manier uitgevoerd:
o Eerste zwangerschapsweek: zwangerschapsduur van 0 weken 1/7 dagen tot en met 0 weken
7/7 dagen
o Tweede zwangerschapsweek: zwangerschapsduur van 1 week 1/7 dagen tot en met 1 week 7/7
o ….
Deze berekening dient strikt gevolgd te worden teneinde bepaalde complicaties te coderen : zo
moet een zwangerschap die meer dan 40 weken duurt gecodeerd worden door middel van één van
de volgende codes:
Code
645.1x
645.2x

Terminologie
“Post term pregnancy” (Postterm zwangerschap)
“Prolonged pregnancy” (Verlengde zwangerschap)

Zwangerschapsduur (ZWD)
40 weken (39 7/7) < ZWD ≤ 42
weken (41 7/7)
ZWD > 42 weken (41 7/7)

De termen “postterm” of “verlengde” zwangerschap moeten niet expliciet in het medisch dossier vermeld
staan om deze complicatie te coderen! De overeenkomstige termen voor het kind mogen slechts gecodeerd worden indien deze “afwijkende” zwangerschapsduur zorgt voor problemen en/of aanpassingen
van de therapie van de neonaat. Dit moet dan wel expliciet door de behandelende arts vermeld worden
in het dossier.
Dezelfde analogie moet doorgetrokken worden voor het coderen van de leeftijd van de moeder, indien
deze ouder is dan 35 jaar of jonger dan 16 bij de bevalling.

2. Abortus
2.1. Inleiding
Abortus wordt gedefinieerd als de complete of incomplete expulsie of extractie van de placenta en de
vliezen, met of zonder een identificeerbare foetus, die minder dan 500 gr weegt.
Als het gewicht van de foetus niet bepaald kan worden en de uitkomst van de zwangerschapsduur
wordt geschat op minder dan 22 volledige weken, wordt dit eveneens beschouwd als een abortus. Alhoewel de vereisten voor rapportage van foetale sterfte van land tot land kunnen verschillen, mogen
deze vereisten niet verward worden met de ICD-9-CM regels voor de classificatie van abortussen; deze
staan volledig los van elkaar.
Wanneer de uitgedreven foetus meer dan 500 gr weegt of wanneer de zwangerschapsduur meer dan
22 weken, maar minder dan 37 weken bedraagt, dan gaat het om een preterme bevalling en moet de
code 644.21 “ Early onset of delivery" (Vroeg begin van de bevalling) als HD worden toegekend + een
code V 27.x als ND.
Af en toe geeft een ingreep voor zwangerschapsonderbreking aanleiding tot de geboorte van een levend kind. Men moet notie nemen van het feit dat een foetus bij wie na de uitdrijving hartslagen, respiratoire bewegingen of onvrijwillige spierbewegingen waargenomen worden, als levend aanzien wordt,
ongeacht de duur van het overleven. In deze situatie wordt de code 644.21 "Early onset of delivery"
(Vroeg begin van de bevalling) gebruikt en geen abortuscode. Per definitie kan een levend kind niet het
resultaat zijn van een abortus. De code voor de ingreep wordt eveneens geregistreerd.
Voorbeeld 11.3 : Een extreem immatuur levend kind wordt op de wereld gezet na een poging tot abortus met laminaria. De code 644.21 wordt als HD gebruikt, met de code V27.0 ‘’Single liveborn’’ (Levend
geboren eenling) als ND. De procedurecode 69.93 "Insertion of laminaria" (Insertie van laminaria) wordt
eveneens geregistreerd.
Opmerking: V27.0 wordt hier gebruikt en toegevoegd aan het dossier van de moeder omdat het over
een levend geboren kind gaat, ongeacht hoe lang dit kind overleeft. Er wordt in dit geval ook een dossier en een MG-MZG registratie voor het kind gemaakt met als HD V30.xx "Single liveborn" (Levendgeboren eenling)
Een zwangerschap die uitloopt op abortus wordt geclassificeerd onder de categorieën 634 tot en met
639. Merk op dat de term “abortus” in de classificatie van aandoeningen van ICD-9-CM verwijst naar het
afsterven van de foetus die minder dan 500 gr weegt en/of vóór een zwangerschapsduur van 22 weken.
De codes voor de procedures, die gebruikt worden bij abortus bevinden zich in volume 3.
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Wanneer de opname of het contact plaatsvinden in functie van de afhandeling van een spontane abortus of voor een electieve beëindiging van de zwangerschap, dan wordt de code voor deze abortus als
hoofd-diagnose toegekend. Als de procedure om een einde te maken aan de zwangerschap uitgevoerd
wordt in het ziekenhuis, dan moet de procedurecode ook toegevoegd worden.
Voorbeelden 11 4 :
• Een patiënte wordt in de 20ste zwangerschapweek opgenomen omwille van hevige pijn in de onderbuik. Er wordt een dode foetus met een gewicht van 620 gr uitgedreven. Er bleven geen zwangerschapsresten achter in de uterus.
HD: 644.21 ”Early onset of delivery, delivered, with or without mention of antepartum condition”
(Vroeg begin van bevalling, bevallen, met of zonder vermelding van antepartum
conditie)
ND: V27.1 "Single stillborn" (Doodgeboren eenling)
• Een patiënte met een zwangerschapsduur van 23 weken wordt opgenomen met vaginaal bloedverlies. Een dood vruchtje van 450 gr wordt uitgedreven. Er bleven geen zwangerschapsresten achter
in de uterus.
HD: 644.21 ”Early onset of delivery, delivered, with or without mention of ante-partum condition”
(Vroeg begin van bevalling, bevallen, met of zonder vermelding van antepartum
conditie)
ND: V27.1 "Single stillborn"(Doodgeboren eenling)
• Een patiënte met een zwangerschapsduur van 23 weken wordt opgenomen omwille van vaginaal
bloedverlies. Er wordt een dode foetus met een gewicht van 580 gr uitgedreven.
HD: 644.21 ”Early onset of delivery, delivered, with or without mention of antepartum condition”
(Vroeg begin van bevalling, bevallen, met of zonder vermelding van antepartum
conditie)
ND: V27.1 "Single stillborn" (Doodgeboren eenling)
• Een patiënte die 21 weken zwanger is wordt opgenomen omwille van pijn in de onderbuik en vaginaal bloedverlies. Er wordt een dode foetus uitgedreven met een gewicht van 450 gr. Er bleven
geen zwangerschapsresten achter in de uterus.
HD: 634.92 “Spontaneous abortion, without mention of complication, complete" (Spontane
abortus, zonder vermelding van complicatie, compleet)

2.2. Algemene codeerrichtlijnen
Types van abortus

de

Abortussen worden gecodeerd met de categorieën 634 tem 638. De subcategorie (4 cijfer) beschrijft
de eventuele complicaties die zich hebben voorgedaan en het vijfde cijfer vervolledigt de code met de
specificatie omtrent complete of incomplete abortus.
De eerste richtlijn voor codering van abortus is het type abortus. Abortus wordt in ICD-9-CM als volgt
geclassificeerd volgens het type:
Spontane abortus of miskraam 634 “Abortion” :
Een abortus die spontaan optreedt, zonder enige vorm van chemische of instrumentele interventie, wordt aanzien als een spontane abortus of miskraam.
Legaal geïnduceerde abortus 635 “Legally induced abortion” :
Een abortus die wordt uitgevoerd voor een therapeutische of voor een electieve beëindiging
van de zwangerschap wordt als een legaal geïnduceerde abortus aanzien. Een “electieve
abortus” mag uiteraard geen elementen bevatten waardoor hij geclassificeerd moet worden als
een illegaal geïnduceerde abortus. Termen zoals “electieve abortus”, “geïnduceerde abortus”,
“artificiële abortus” en “zwangerschapsbeëindiging” worden gebruikt wanneer dit type abortus
wordt uitgevoerd.
Illegaal geïnduceerde abortus 636 “Illegally induced abortion” :
Een abortus wordt aanzien als een illegaal geïnduceerde abortus:
- als hij niet werd uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van
het betrokken land
- als hij werd uitgevoerd door personen die niet de nodige kwalificaties hiervoor bezitten
- als hij werd uitgevoerd in een ruimte die niet voldoet aan de voor een dergelijke ingreep vereiste voorzieningen
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Deze categorie wordt enkel gebruikt voor een patiënte die elders een illegaal geïnduceerde
abortus onderging en daarna in het ziekenhuis opgenomen werd. Deze ziekenhuisopname kan
tot doel hebben om zich ervan te verzekeren dat alle zwangerschapsresten verwijderd zijn of
om een eventueel opgetreden complicatie te behandelen.
Niet gelukte abortus 638 “Failed attempted abortion” :
Deze code wordt gebruikt wanneer een patiënte een procedure voor electieve abortus ondergaan heeft en de foetus niet geëvacueerd of uitgedreven werd. De patiënte is dus nog steeds
zwanger.
ICD-9-CM gebruikt standaard categorie 637 “Unspecified abortion” (Abortus, niet gespecificeerde) om
een niet verder gespecificeerde abortus te coderen. Uiteraard zou deze code in het kader van een ziekenhuisopname niet mogen gebruikt worden, maar moet men trachten om de juiste toedracht te achterhalen.
De codes uit categorie 639 ‘’Complications following abortion or ectopic and molar pregnancies” worden
gebruikt voor het coderen van complicaties ten gevolge van een abortus en/of molaire, ectopische
zwangerschap en dit slechts in bepaalde, duidelijk omschreven omstandigheden (cf. infra).
Subclassificatie door middel van een 4de cijfer = specificatie omtrent de eventuele complicaties
Bij de categorieën 634 tot en met 639 geeft het vierde cijfer aan of er al dan niet een complicatie aanwezig is en om welk algemeen type van complicatie het gaat, zoals bijvoorbeeld metabole aandoening
of genitale infectie. Indien er zich geen complicaties hebben voorgedaan wordt het vierde cijfer “9” aan
de abortuscode toegevoegd, behalve voor code 639.
Andere codes kunnen toegevoegd worden om de complicatie verder te specificeren, op voorwaarde dat
de complicaties van de codes 634.x – 638.x en code 639.x niet vermeld worden in de exclusienota's van
de betreffende code.
Codes uit de categorieën 660-669 "Complications occuring mainly in the course of labor and delivery"
(Complicaties die hoofdzakelijk optreden tijdens de arbeid en de bevalling) kunnen niet gebruikt worden
als complicaties van abortus.
Hoewel de beschrijving van categorie 639 ‘’Complications following abortion or ectopic and molar pregnancies” (Complicatie na abortus en ectopische of mola zwangerschap) op de aanwezigheid van complicaties duidt, mogen deze codes slechts gebruikt worden ter codering van complicaties waarvoor een
heropname nodig is en dit omwille van complicatie niet gerelateerd aan zwangerschapsresten (Cf infra).
Voorbeelden 11.5 :
• Een patiënte werd opgenomen met een spontane abortus en een dilatatie en curettage (D&C) werd
uitgevoerd om mogelijke achtergebleven zwangerschapsresten te verwijderen. Er werden geen
zwangerschapsresten gevonden, maar er waren tekens van een infectie van het kleine bekken. Na
opklaring van het infectieus beeld, werd de patiënte ontslagen.
HD: 634.02 “Spontaneous abortion complicated by genital tract and pelvic infection, complete”
(Spontane abortus gecompliceerd door infectie van de genitale tractus en van het
kleine bekken, compleet)
Een bijkomende code voor de infectie van het kleine bekken wordt niet toegekend, vermits in de exclusies van code 614.9 "Unspecified inflammatory disease of female pelvic organs and tissues"
(Niet gespecificeerde infectieuze aandoening van het kleine bekken, bij de vrouw), duidelijk vermeld
staat: ‘’Excludes that complicating: Abortion (634-638 with .0, and 639.0)" (Excludeert deze die een
complicatie zijn van: Abortus (634-638 met .0, en 639.0).
P: 69.02 "Dilatation and curettage following delivery or abortion" (Dilatatie en curettage na
bevalling of abortus)
• Een patiënte werd opgenomen voor een legaal geïnduceerde abortus. Er bleven geen zwangerschapsresten achter in de uterus. Ze vertoont 's anderendaags hoge koorts en pijn in de rechter
flank. Na onderzoek wordt de diagnose van acute pyelonefritis rechts gesteld.
HD: 635.72 "Legally induced abortion, with other specified complications, complete" (Legaal
geïnduceerde abortus, met andere gespecificeerde complicaties, compleet)
ND: 590.10 "Acute pyelonephritis, without lesion of renal medullary necrosis" (Acute pyelonefritis, zonder medullair necroseletsel)
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Subclassificatie door middel van een 5 cijfer = specificatie omtrent complete of incomplete abortus
Bij categorie 634 tot en met categorie 637 wordt een 5de cijfer gebruikt om aan te geven of de abortus
compleet of incompleet is. Wanneer de patiënte opgenomen wordt voor een spontane abortus, dan
de
wordt het 5 cijfer toegekend op basis van het feit of de abortus compleet of incompleet was op het
moment van de opname.
Het 5de cijfer wordt als volgt toegekend:
0 niet gespecificeerd (niet genoteerd als compleet of als incompleet)
1 incompleet of onvolledig; alle “zwangerschapsproducten” werden niet uit de baarmoeder
uitgedreven
2 compleet of volledig, alle “zwangerschapsproducten” werden uit de baarmoeder uitgedreven
Voorbeelden 11 .6 :
• Een patiënte krijgt hevige bloedingen in het eerste trimester. Er is echter geen volledige expulsie
van de vliezen en placenta. Er zijn geen complicaties. De diagnose is: incomplete spontane abortus.
HD: 634.91 “Spontaneous abortion, without mention of complication, incomplete” (Spontane
abortus, zonder vermelding van complicatie, incompleet)
• Een patiënte onderging tijdens deze opname een electief geïnduceerde abortus, compleet, met
vruchtwaterembool
HD: 635.62 “Legally induced abortion, complicated by embolism, complete” (Legaal geïnduceerde abortus, gecompliceerd door embolie, compleet)
• Een patiënte wordt ontslagen na een electief geïnduceerde complete abortus
HD: 635.92 “Legally induced abortion, without mention of complication, complete” (Legaal
geïnduceerde abortus, zonder vermelding van complicatie, compleet)
Als het niet duidelijk vermeld wordt door de behandelende arts of als er geen andere concrete informatie
in het medisch dossier staat, dan mag de codeerder niet veronderstellen dat een abortus compleet of
incompleet is. Het feit dat na de abortus nog een dilatatie en curettage werd uitgevoerd is op zich geen
bewijs dat de abortus incompleet was. Enkel de behandelende arts bepaalt dit op basis van het anatomopathologisch verslag.
Wanneer een abortus in het ziekenhuis uitgevoerd wordt, dan wordt bij ontslag gewoonlijk de diagnose
"volledige of complete abortus” toegekend. Desalniettemin kan het soms gebeuren dat er toch zwangerschapsresten achtergebleven zijn en dat een patiënte naderhand opnieuw opgenomen wordt omwille
van complicaties door deze achtergebleven zwangerschapsresten (zoals bloedingen, infecties, …). Bij
deze tweede opname gebruikt men dan de gepaste code uit de categorie 634 tot en met 637, met als
de
5 cijfer ‘1’ voor incomplete abortus, ook al werd tijdens de eerste ziekenhuisopname de code voor
complete abortus gebruikt.
Ook spontane abortussen of miskramen kunnen incompleet zijn, zelfs als ze opgetreden zijn tijdens een
ziekenhuisopname en de behandelende arts ze tijdens deze ziekenhuisopname als compleet gediagnosticeerd heeft of als er geen gegevens over het al dan niet volledig zijn van de miskraam vermeld
werden in het medisch dossier. Bij heropname voor eventuele complicaties ten gevolge van achtergebleven zwangerschapsresten, gebruikt men ook hier de gepaste code uit de categorieën 634 tot en met
637, met als 5de cijfer ‘1’ voor incomplete abortus.
Opmerking: de MG-MZG registratie van de eerste opname, waarbij de abortus als volledig gecodeerd
werd, mag naderhand niet meer gewijzigd worden. Dus men behoudt de codes van een complete of
volledige abortus, ook al wordt deze abortus voor het tweede ziekenhuisverblijf als incompleet gecodeerd.
Voorbeelden 11 7:
• Een patiënte die 5 dagen eerder een spontane abortus doormaakte werd opnieuw opgenomen omwille van persisterend bloedverlies. Een D & C werd uitgevoerd en het pathologisch verslag toonde
retentie van zwangerschapsresten
HD: 634.11 “Spontaneous abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage, incomplete" (Spontane abortus, gecompliceerd door uitgesteld of excessief bloedverlies,
incompleet)
P: 69.02 “Dilatation and curettage of uterus following delivery or abortion” (Dilatatie en curettage
van de uterus na bevalling of abortus)
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•

•

•

Vier dagen na ontslag voor een illegale abortus wordt een patiënte opnieuw opgenomen met de
diagnose van infectie te wijten aan achtergebleven foetaal weefsel
HD: 636.01 “Illegally induced abortion complicated by genital pelvic infection, incomplete” (Illegaal geïnduceerde abortus, gecompliceerd door infectie van het kleine bekken, incompleet)
Een patiënte onderging een electieve abortus. Ze wordt opgenomen voor excessief bloedverlies.
Een ultrasonografie toont de aanwezigheid van een levende foetus, met een intacte vruchtzak.
HD: 638.1 “Failed attempted abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage” (Mislukte poging tot abortus, gecompliceerd door uitgestelde of excessieve bloeding”
Een patiënte heeft een illegale abortus doorgemaakt. Eén week na de ziekenhuisopname doet ze
een ernstige bloeding te wijten aan achtergebleven vliezen.
HD: 636.11 “Illegally induced abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage,
incomplete” (Illegale abortus, gecompliceerd door uitgestelde of excessieve
bloeding)

2.3. Richtlijnen voor het coderen van complicaties gerelateerd aan abortus
Het coderen van complicaties gerelateerd aan abortus wordt bepaald door 2 factoren:
 het tijdstip wanneer de complicaties zich voordoet: opname waarin de abortus plaatsvindt versus
latere opname
 en het feit of de complicatie al dan niet gerelateerd is aan achtergebleven zwangerschapsresten.
Complicaties die optreden tijdens het verblijf waarin de abortus plaatsvond: gebruik de respectievelijke
code voor het type abortus aangevuld met het specifieke 4de cijfer dat de complicatie weergeeft. Opmerking: codes uit de categorie 639 ‘’Complications following abortion or ectopic and molar pregnancies”
mogen in geen enkel geval in dit verblijf gebruikt worden (Cf. infra).
Complicaties die optreden na ontslag en waarvoor een heropname noodzakelijk is:
 Indien deze complicatie veroorzaakt wordt door achtergebleven zwangerschapsresten: gebruik de
de
respectievelijke code voor het type abortus aangevuld met het specifieke 4 cijfer dat de complicatie weergeeft. Aangezien de complicatie te wijten is aan achtergebleven zwangerschapsresten,
dient steeds het vijfde cijfer “1” toegevoegd te worden (incomplete abortion).
Opmerking: codes uit de categorie 639 “”Complications following abortion or ectopic and molar
pregnancies” (Complicaties na abortus en ectopische of mola zwangerschap) mogen in geen enkel
geval in dit verblijf gebruikt worden (Cf. infra).
 Indien deze complicatie NIET veroorzaakt wordt door achtergebleven zwangerschapsresten: gebruik code 639.x als hoofddiagnose, aangezien ze de oorzaak is van de heropname.
Voorbeelden 11 8 :
• Een patiënte onderging een abortus. Eén week na ontslag wordt ze opnieuw opgenomen voor
endometritis.
HD: 639.0 “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract
and pelvic infection” (Complicaties na abortus, ectopische zwangerschap en molaire zwangerschap, infectie van de genitale tractus en van het kleine bekken)
Een bijkomende code voor de endometritis wordt niet toegevoegd vermits bij code 615.0 ”Acute inflammatory diseases of uterus, except cervix" (Acute inflammatoire aandoeningen van de uterus,
uitgezonderd de cervix) in de exclusies "that complicating: abortion (634 –638 with .0, 639.0)" (Deze
die een complicatie zijn van : Abortus ( 634 –638 met .0, 639.0) vermeld wordt en omdat de code
van endometritis onder de code 639.0 vermeld staat (zit dus in deze code vervat).
• Een patiënte onderging een abortus. Eén week na ontslag wordt ze opgenomen met nierinsufficiëntie.
HD: 639.3 “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, renal failure”
(Complicaties na abortus, mola-zwangerschap en ectopische zwangerschap, nierinsufficiëntie).
Een bijkomende code om het nierfalen te specificeren dient niet toegevoegd te worden, deze zit
reeds in de code 639.3 omvat.
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Een patiënte onderging een geïnduceerde abortus. Enkele dagen na ontslag uit het ziekenhuis
wordt ze opnieuw opgenomen omwille van septicemie. Uit de hemocultuur wordt een E. Coli gekweekt.
HD: 639.0 “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract
and pelvic infection” (Complicaties na abortus, ectopische zwangerschap en molaire zwangerschap, infectie van de genitale tractus en van het kleine bekken)
Deze patiënte doet dus een Gramnegatieve septikemie door E Coli. De code 038.42 "Septicemia
due to other Gram-negative organisms, Escherichia Coli" (Septikemie te wijten aan andere Gramnegatieve organismen, Escherichia Coli) mag hier niet worden toegevoegd, vermits voor de hele
categorie 038 ‘’Septicemia’’ (Septikemie) in de exclusies ‘’that complicating abortion” (634-638
with .0, 639.0) (Deze die een complicatie zijn van: Abortus ( 634 –638 met .0, 639.0) staat.
Om de oorzakelijke kiem (E. Coli) te preciseren mag code 041.4 ‘’Bacterial infection in conditions
classified elsewhere and of unspecified site, Escherichia Coli’’ als nevendiagnose toegevoegd
worden (Bacteriële infectie bij elders geclassificeerde aandoeningen en aandoeningen van niet
gespecificeerde site, Escherichia Coli).

Opgelet: codes van de categorieën 634 tot en met 638 mogen niet samen met een code van de categorie 639 toegekend worden.
Onder code 639 worden ook de complicaties van mola-zwangerschap of ectopische zwangerschap geclassificeerd. (categorieën 630-633).
Voorbeelden 11 9 :
• Miskraam op 20 weken van een tweelingzwangerschap zonder complicaties
HD: 634.90 “Spontaneous abortion, without mention of complication, unspecified” (Spontane
abortus, zonder vermelding van complicatie, niet gespecificeerd)
ND: 651.03 “Twin pregnancy, antepartum condition or complication” (Tweelingzwangerschap,
antepartum aandoening of complicatie)
Immers, een code van de categorieën 640-648 en 651-657 kan als bijkomende code gebruikt worden bij een abortuscode om de maternale complicatie die aanleiding gaf tot de abortus te beschrijde
de
ven. Het cijfer ‘3’ wordt dan als 5 cijfer van deze additionele code gebruikt. Een ander 5 cijfer is
niet toepasselijk
ste

•

Een patiënte wordt tijdens de 20 zwangerschapsweek opgenomen voor een volledige therapeutische abortus omwille van een rubella-infectie gedurende het eerste trimester van de
zwangerschap. De moeder vertoont geen tekens meer van rubella, maar men vermoedt een intrauteriene besmetting van de foetus. Na de abortus traden er elektrolytenstoornissen op.
HD: 635.42 “Legally induced abortion, complicated by metabolic disorder, complete” (Legaal
geïnduceerde abortus, gecompliceerd door een metabole stoornis, compleet)
ND: 655.33 “Suspected damage to fetus from viral disease in the mother” (Vermoeden van beschadiging van de foetus door een virale infectie bij de moeder)
Een bijkomende code voor de rubellavirusinfectie (056.9) moet hier niet toegevoegd worden aangezien de moeder geen tekens van actieve infectie meer vertoont.

•

Een patiënte wordt opgenomen voor een volledige therapeutische abortus omwille van een
cytomegalie virusinfectie gedurende de zwangerschap. De patiënte is moe en heeft nog adenopathieën. Na de abortus was er een zware bloeding met shock.
HD: 635.52 “Legally induced abortion, complicated by shock, complete” (Legaal geïnduceerde
abortus, gecompliceerd door shock ,compleet)
ND: 635.12 “Legally induced abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage, complete” (Legaal geïnduceerde abortus, gecompliceerd door laattijdig of overvloedig
bloedverlies, compleet)
ND: 655.33 “Suspected damage to fetus from viral disease in the mother” (Vermoeden van beschadiging van de foetus door een virale infectie bij de moeder)
ND: 078.5 “Cytomegaloviral disease” (Cytomegalie)
De code voor cytomegalievirusinfectie (078.5) wordt toegevoegd omdat de moeder nog tekens van
actieve cytomegalievirusinfectie vertoont.
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2.4. Codeerrichtlijnen voor specifieke problemen gerelateerd aan abortus
2.4.1. Abortus omwille van een maternale oorzaak
De codes van de categorieën 640 tot 648 en 651 tot 659 kunnen als bijkomende codes gebruikt worden
bij de registratie van een maternale pathologie die een geplande abortus verantwoordt. Een zwangerschap kan echter ook onderbroken worden omwille van een persoonlijke keuze of beslissing. Het is dus
niet noodzakelijk om een reden voor de abortus te zoeken en te coderen.
Het cijfer ‘3’ wordt dan als 5de cijfer van deze additionele code gebruikt. Een ander 5de cijfer is niet toepasselijk.
Voorbeelden 11 10 :
• Een patiënte wordt opgenomen op advies van haar verloskundige die van oordeel is dat een abortus aangewezen is om een complicatie van de congenitale hartafwijking waarvan ze draagster is, te
voorkomen:
HD : 635.92 "Legally induced abortion, without mention of complication, complete" (Legaal
geïnduceerde abortus, zonder vermelding van complicatie, compleet)
ND : 648.53 "Congenital cardiovascular disorders" (Congenitale cardiovasculaire afwijkingen)
Een bijkomende code voor de hartziekte wordt toegevoegd.
• Een zwangere patiënte heeft een rubella infectie doorgemaakt op een zwangerschapsduur van 6
weken. Op haar vraag wordt ze opgenomen voor een abortus omwille van mogelijke foetale anomalieën.
HD : 635.92 "Legally induced abortion, without mention of complication, complete" (Legaal geïnduceerde abortus, zonder vermelding van complicatie, compleet)
ND : 655.33 "Suspected damage to fetus from viral disease in the mother" (Vermoeden van
foetale beschadiging door een virale aandoening bij de moeder)
• Een patiënte die lijdt aan een placenta praevia wordt opgenomen. Zij vraagt geen abortus maar na
analyse van de therapeutische mogelijkheden besluit de verloskundige dat een zwangerschapsonderbreking noodzakelijk is. De patiënte stemt toe en de abortus wordt uitgevoerd. In dit geval wordt
de code 641.03 "Placenta previa without hemorrhage" (Placenta praevia zonder hemorragie) als
hoofddiagnose toegekend, gevolgd door een code voor de abortus. De code van het probleem komt
hier voor de abortuscode omdat deze niet aan de moeder gerelateerd is, maar wel een probleem
van de zwangerschap beschrijft.

2.4.2. Onvrijwillige abortus
Een onvrijwillige abortus kan optreden bij een zwangere vrouw die een majeur trauma of een chirurgische ingreep voor een andere aandoening ondergaat. In deze omstandigheden wordt de code van de
pathologie die verantwoordelijk is voor de opname als hoofddiagnose geplaatst, gevolgd door een
abortuscode.
Als de abortus optreedt ten gevolge van een chirurgische interventie op de uterus voor een pathologie
die geen verband heeft met de zwangerschap, dan wordt deze pathologie als hoofddiagnose gecodeerd, gevolgd door een code uit de categorie 637 "Unspecified abortion" (Niet gespecificeerde abortus)
om aan te geven dat een abortus plaatsgevonden heeft.
Voorbeeld 11 11: Een hysterectomie wordt uitgevoerd omwille van uteruskanker. Bij onderzoek van het
operatief verwijderd weefsel wordt een embryo van zes weken gevonden.
HD : 179 "Carcinoma of uterus, part unspecified" (Uteruskanker, niet gespecificeerde site)
ND : 637.92 "Unspecified abortion, without mention of complication, complete" (Niet gespecificeerde abortus, zonder vermelding van complicatie, compleet)
Als de abortus optreedt als gevolg van een trauma of een chirurgische ingreep die geen betrekking
heeft op de uterus, dan worden het trauma of de oorzaak van de ingreep als hoofddiagnose gecodeerd.
Een code van categorie 634 "Spontaneous abortion" (Spontane abortus) wordt als nevendiagnose toegevoegd.
Voorbeeld 11 12 : Een zwangere patiënte wordt geopereerd voor een acute appendicitis met
peritonitis. Op de tweede postoperatieve dag treedt een complete spontane abortus op.
HD : 540.0 "Acute Appendicitis with generalized peritonitis" (Acute appendicitis met veralgemeende peritonitis)
ND : 634.92 "Spontaneous abortion, without mention of complication, complete" (Spontane
abortus, zonder vermelding van complicatie, compleet)
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2.4.3. Verlies van een foetus bij meerlingzwangerschap
Af en toe wordt een patiënte met meerlingzwangerschap opgenomen met een vermoeden van een
spontane abortus waarbij één of meerdere foetussen verloren werden, maar waarbij één of meer levende foetussen in de baarmoeder aanwezig blijven. In deze situatie wordt geen enkele code van de
categorieën 634 tot 639 gebruikt. Men registreert één van de volgende zwangerschapscomplicaties:
-

651.33 "Twin pregnancy with fetal loss and retention of one fetus" (Tweelingzwangerschap met verlies van één foetus en behoud van de andere foetus)
- 651.43 "Triplet pregnancy with fetal loss and retention of one or more fetuses" (Drielingzwangerschap met foetaal verlies en retentie van één of meerdere foetussen)
enz …
- 651.63 "Other multiple pregnancy with fetal loss and retention of one or more fetuses" (Andere
meerlingzwangerschappen met foetaal verlies en retentie van één of meerdere foetussen)

2.4.4. Meerlingzwangerschap met fetale reductie
Codes uit subcategorie 651.7 ‘’Multiple gestation following (elective) fetal reduction” (Multipele zwangerschap volgend op (electieve) foetale reductie) worden gebruikt om te specificeren dat een electieve
foetale reductie werd uitgevoerd, waarbij nog één of meerdere kinderen levend in utero achterblijven.
De code verduidelijkt het feit dat deze zwangerschap beschouwd worden als hoog-risico.
Een gepaste code uit de categorie V91.xx “Twin gestation,number of placenta, number of amniotoc
sacs’’ (Tweelingzwangerschap, aantal placenta’s en amnionzakken) moet toegevoegd worden ter
verduidelijking van het aantal placenta’s en amnionvliezen. Deze code dient bij elke
meerlingzwangerschap gecodeerd te worden.
Opmerking: er bestaat geen specifieke procedurecode voor de foetale reductie. Code 69.51 "Aspiration
curettage of uterus for termination of pregnancy" (Aspiratiecurettage van de uterus voor beëindigen van
de zwangerschap) kan gebruikt worden.
Voorbeeld 11 13 :
Patiënte onderging tijdens de tweelingzwangerschap een electieve reductie van één kind omwille van
chromosomale afwijkingen. In het medisch dossier wordt het aantal placenta’s en amnionvliezen niet
weergegeven.
HD: 651.71 ‘’Multiple gestation following (elective) fetal reduction, delivered, with or without
mention of antepartum condition’’ (Multipele zwangerschap volgend op (electieve) foetale reductie, bevallen, met of zonder vermelding van antepartum aandoening)
ND: V27.0 ‘’Outcome of delivery, single liveborn’’ (Resultaat van de bevalling, enkelvoudige levend geborene)
ND: V91.00 ‘’Twin gestation, unspecified number of placenta, unspecified number of amniotic
sacs’’ (Tweelingzwangerschap, niet-gespecificeerd aantal placenta's en amnionzakken).

3. Ectopische zwangerschap en mola zwangerschap
3.1. Algemene codeerrichtlijnen
De molaire en ectopische zwangerschappen en de andere abnormale producten van de voortplanting
worden geclassificeerd in de categorieën 630, 631, 632 en 633, met een bijkomende code van categorie
639 indien een complicatie optreedt.
Een mola-zwangerschap treedt op wanneer een dode eicel zich in de baarmoeder omvormt tot een benigne of maligne mola. Het is een zeldzame aandoening (1/200 zwangerschappen). De hydatiforme
mola is een bijzondere vorm van mola-zwangerschap die gecodeerd wordt met de code 630. "Hydatidiform mole" (Hydatiforme mola). De andere vormen bevinden zich allemaal in de categorie 631 "Other
abnormal product of conception" (Andere abnormale voortplantingsproducten).
Een ectopische zwangerschap treedt op wanneer een bevruchte eicel zich buiten de baarmoeder inplant en ontwikkelt. Het vierde cijfer preciseert de lokalisatie van de ectopische innesteling.
- 633.0x "Abdominal pregnancy" (Abdominale zwangerschap)
- 633.1x "Tubal pregnancy" (Tubaire zwangerschap)
- 633.2x "Ovarian pregnancy" (Ovariële zwangerschap)
- 633.8x "Other ectopic pregnancy" (Andere ectopische zwangerschap)
- 633.9x "Unspecified ectopic pregnancy" (Niet gespecificeerde ectopische zwangerschap)
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Het vijfde cijfer preciseert of het gaat over een geïsoleerde ectopische zwangerschap of dat er een simultane intra-uteriene zwangerschap bestaat. Deze situatie komt frequenter voor bij het toepassen van
geassisteerde bevruchtingstechnieken.
Tubaire zwangerschappen komen het frequentst voor. Er bestaan talrijke technieken voor hun behandeling, onder andere salpingotomie (66.01) en salpingostomie (66.02). In deze beide gevallen wordt de
foetus uit de tuba verwijderd door een incisie op dit niveau. Een salpingectomie (wegname van de tuba
- 66.62) met de foetus ter plaatse kan ook uitgevoerd worden. Alle andere procedures voor ectopische
zwangerschap worden gecodeerd met de code 74.3 "Removal of extratubal ectopic pregnancy" (Wegname van extra tubaire ectopische zwangerschap).

3.2. Complicaties van mola-zwangerschappen en ectopische zwangerschappen
De complicaties van molaire en ectopische zwangerschappen worden allemaal gecodeerd met codes uit
categorie 639, ongeacht of de complicatie optreedt tijdens de eerste zorgperiode of later. Dit is verschillend ten opzichte van de codering van complicaties van abortus (634-638), waarbij codes uit categorie 639 uitsluitend gebruikt worden voor het coderen van complicaties die optreden tijdens een latere
zorgperiode dan deze waarbinnen de abortus zelf behandeld werd. Tijdens het eerste verblijf, worden
de complicaties van abortus geregistreerd door middel van het vierde cijfer van de codes uit de categorieën 634 tot 638.
Wanneer een complicatie optreedt tijdens de behandeling van een mola-zwangerschap of van een ectopische zwangerschap, dan wordt een code uit de categorieën 630, 631,632 en 633 geregistreerd als
hoofddiagnose, gevolgd door een code 639.x.
Wanneer een patiënte opgenomen wordt na deze periode, dan wordt een code 639.x gebruikt als
hoofddiagnose.
Voorbeelden 11 14 :
• Pelvische peritonitis volgend op een tubaire zwangerschap zonder intra-uteriene zwangerschap
(huidig verblijf)
HD 633.10 "Tubal pregnancy without intrauterine pregnancy "(Tubaire zwangerschap zonder
intra-uteriene zwangerschap)
ND 639.0 "Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract
and pelvic infection" (Complicaties volgend op abortus, en ectopische en molazwangerschappen, infecties van de genitale tractus en het kleine bekken)
• Hemorragie volgend op een geruptureerde tubaire zwangerschap, die tijdens een vorig verblijf
weggenomen werd.
HD 639.1 "Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, delayed or excessive hemorrhage" (Complicaties volgend op abortus, en ectopische en molazwangerschappen, uitgestelde of excessieve hemorragie)

3.3. Niet-evolutieve zwangerschap (Missed abortion)

Deze term wordt gebruikt voor foetale sterfte die optreedt voor de 22ste zwangerschapsweek, met retentie van de dode vrucht in de baarmoeder. Dit vertaalt zich in een stopzetten van de groei, een verharding of een afname van de omvang van de baarmoeder. Het niet meer aanwezig zijn van harttonen nadat ze eerder reeds geregistreerd werden is ook een teken van een “missed abortion”. De achtergebleven foetus kan spontaan uitgedreven worden. Een medicamenteuze of chirurgische interventie kan
soms nodig zijn.
Voorbeeld 11 15 : Een zwangere vrouw met een zwangerschapsduur van 20 weken klaagt dat ze geen
kindsbewegingen meer voelt. De verloskundige neemt de harttonen die hij tijdens een vorige raadpleging gehoord heeft niet meer waar. De code 632 "Missed abortion" (Gemiste abortus) wordt toegekend.
Wanneer de zwangerschapsduur 22 weken overschrijdt, dan wordt de retentie van een dode foetus beschouwd als "mors in utero" met onvolledige uitdrijving, code 656.4x "Intrauterine death" (Intra-uteriene
sterfte)
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3.4. Procedures voor zwangerschapsonderbreking
Procedures bij abortus en mola en ectopische zwangerschap
Aspiratiecurettage

Dilatatie en curettage

Tubaire ectopische zwangerschap:
salpingotomie
salpingostomie
salpingectomie met verwijderen van tubaire
zwangerschap
Niet tubaire ectopische zwangerschap

69.51 “Aspiration curettage of uterus for termination of pregnancy”
(Aspiratiecurettage van de uterus, voor beëindigen van de zwangerschap)
69.52 “Aspiration curettage of uterus following
delivery or abortion”
(Aspiratiecurettage van de uterus, na bevalling of
abortus)
69.01 “Dilatation and curettage of uterus for termination of pregnancy”
(Dilatatie en curettage van de uterus voor het beëindigen van de zwangerschap)
69.02 “Dilatation and curettage of uterus following
delivery or abortion”
(Dilatatie en curettage van de uterus, na bevalling
of abortus)
66.01 “Salpingotomy”
66.02 “Salpingostomy”
66.62 “Salpingectomy with removal of tubal
pregnancy”
74.3 "Removal of extratubal ectopic pregnancy"
(Verwijderen van ectopische, extratubaire zwangerschap)

Injectie van prostaglandines of van fysiologische
oplossing

75.0 "Intra-amniotic injection for abortion"

Insertie van laminaria

69.93 "Insertion of laminaria"

Toediening van prostaglandines onder de vorm
van suppo’s

96.49 "Other genitourinary instillation"

Hysterotomie voor zwangerschapsonderbreking
(Deze techniek wordt zelden gebruikt!)

74.91 "Hysterotomy to terminate pregnancy"

4. Normale bevalling en andere zorgen tijdens de zwangerschap, de arbeid en de
bevalling
4.1. Opname voor normale bevalling
Code 650 “Normal Delivery” (Normale bevalling) wordt gebruikt wanneer de bevalling volledig normaal
is met de geboorte van één enkel levend kind. Indien er antenatale complicaties waren, dan moeten
deze volledig opgelost zijn op het moment van de bevalling om de code 650 te mogen gebruiken. Code
650 wordt steeds als hoofddiagnose gebruikt. Wanneer om het even welke complicatie optreedt, dan
mag de code 650 niet toegekend worden. Code 650 wijst op een spontane bevalling zonder vermelding
van manipulatie van het kind (bijvoorbeeld : rotatie)
De codes van andere hoofdstukken kunnen gebruikt worden als nevendiagnose met de code 650 als
hoofddiagnose enkel en alleen indien de behandelende arts duidelijk documenteert dat deze aandoeningen geen verband hebben met de zwangerschap en dat er geen complicatie geweest is.
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Om de code 650 correct te kunnen gebruiken moet aan alle volgende criteria voldaan zijn:
- Leeftijd bij bevalling: ≥16 tot< 35 jaar
- Zwangerschapsduur van 37 tot 40 weken
- Enkel de hoofdligging of de occipitale ligging tijdens de arbeid komen in aanmerking. Bij elke andere presentatie zoals stuitligging, aangezichtsligging, voorhoofdsligging mag code 650 niet gebruikt worden.
- Elke antepartum complicatie moet opgelost zijn op het moment van de bevalling
- Geen enkele anomalie mag optreden, noch tijdens de arbeid, noch tijdens de bevalling
- Geen enkele postpartum complicatie mag aanwezig zijn
- Buiten de volgende procedures mag geen enkele andere procedure uitgevoerd zijn: episiotomie
zonder forceps, herstel van episiotomie, amniotomie (artificieel breken van de vliezen), manueel
geassisteerde bevalling zonder gebruik van forceps, toedienen van analgetica en/of anesthesie
(of oxytocica), foetale monitoring, inductie (in afwezigheid van medische redenen) en sterilisatie.
Indien ook maar enige andere procedure uitgevoerd werd, dan mag de code 650 niet toegekend
worden.
- De zwangerschap moet aanleiding geven tot de geboorte van een levend geboren eenling, V27.0.
Ingeval van meerlingzwangerschap (tweeling, drieling, …) of de geboorte van een doodgeboren
kind, mag de code 650 niet toegekend worden
Voorbeelden 11 16 :
• Een patiënte vertoont een bloeding enkele uren na een normale bevalling
Code 666.12 "Other immediate postpartum hemorrhage" (Hemorragie onmiddellijk post-partum,
andere). Het vijfde cijfer ‘2’ wijst er op dat de patiënte een post-partum
complicatie gehad heeft.
Zelfs als de bevalling zelf normaal verlopen is mag de code 650 hier niet gebruikt worden omdat
een complicatie optreedt tijdens dezelfde zorgperiode.
• In de prenatale anamnese van een patiënte die op een normale manier bevallen is, wordt vermeld
dat ze op 3 maanden zwangerschap een urineweginfectie doorgemaakt heeft. Deze infectie werd
behandeld met sulfamethoxazole-triméthoprime. Tijdens het vervolg van de zwangerschap treedt
geen recidief-infectie op en er is geen infectie aanwezig bij de bevalling. In dit geval wordt de code
650 "Normal delivery" (Normale bevalling) toegekend. De antepartum complicatie was immers volledig opgelost op het moment van de bevalling.

4.2. Bevallingen met complicaties
Wanneer een bevalling niet voldoet aan de voor de code 650 "Normal delivery" (Normale bevalling) vereiste toekenningscriteria, dan moet de hoofddiagnose overeenstemmen met de omstandigheid of met
de bevallingscomplicatie.
Indien de patiënte opgenomen wordt omwille van een complicatie (bijvoorbeeld loslaten placenta met
bloeding) en deze complicatie resulteert in het uitvoeren van een (niet geplande) sectio, dan moet deze
complicatie als hoofddiagnose gecodeerd worden
Voorbeelden 11 17 :
• Een patiënte die reeds eerder een sectio caesarea gehad heeft, wordt opgenomen voor een tweede
sectio caesarea. Ze vertoont eveneens een insulinedependente diabetes mellitus. De sectio wordt
uitgevoerd zonder complicatie.
De code 654.21 "Previous cesarean delivery" (Antecedent van sectio caesarea) wordt als
hoofddiagnose geplaatst, met een bijkomende code 648.01 "Diabetes mellitus" (Diabetes mellitus). De code 250.01 ’’Diabetes mellitus without mention of complication, type 1 [juvenile type]
not stated as uncontrolled’’ (Diabetes mellitus zonder vermelding van complicatie, type 1 [juvenile type] niet gespecificeerd als instabiel) moet toegevoegd worden om de diabetes te preciseren.
• Een patiënte wordt in het ziekenhuis opgenomen omwille van een "niet vorderende arbeid" door een
stuitligging. De arbeid mondde niet uit in een succesvolle bevalling en enkele uren later werd een
sectio caesarea uitgevoerd. De hoofddiagnose is code 660.01 "Obstruction of labor due to malposition of fetus at onset of labor " (Obstructie van de arbeid door een liggingsafwijking van de foetus bij
het begin van de arbeid. Om meer te preciseren wordt als nevendiagnose de code 652.21 "Breech
presentation" (Stuitligging) toegekend.
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4.3. Andere obstetrische zorgen
Wanneer de opname of het contact andere obstetrische zorgen dan een bevalling betreft, dan moet de
hoofddiagnose overeenstemmen met de complicatie die de opname of het contact noodzaakte.
Indien meer dan één complicatie aanwezig is, dan kan om het even welke die behandeld of opgevolgd
werd als hoofddiagnose geplaatst worden.
Wanneer de reden van opname of van het contact, geen verband heeft met de huidige zwangerschap
en dit expliciet door de behandelend arts in het medisch dossier als dusdanig vermeld wordt dan, wordt
de code V22.2 "Incidental pregnancy" (Toestand van zwangerschap, incidenteel) toegekend als
nevendiagnose. Deze code wordt nooit gebruikt als hoofddiagnose en geen enkele code uit hoofdstuk
11 van ICD-9-CM mag in dit geval gebruikt worden.
De codes V22.0 "Supervision of normal first pregnancy" (Toezicht op de eerste normale zwangerschap)
en V22.1 "Supervision of other normal pregnancy" (Toezicht op andere normale zwangerschap) worden
in de Belgische MG-MZG registraties niet gebruikt, omdat deze enkel in de ambulante zorg mogen
gebruikt worden. Idem voor code V65.11 "Pediatric pre-birth visit for expectant mother" (Antenatale
pediatrische consultatie van een zwangere moeder).
Codes uit de categorie V23 ‘’Supervision of high-risk pregnancy” (Toezicht van ‘’hoogrisico’’
zwangerschap) worden enkel gebruikt in een poliklinische setting, met andere woorden worden deze
codes niet gebruikt in de Belgische MG-MZG registratie. Indien een patiënte gehospitaliseerd wordt
(zowel in klassieke hospitalisatie als in daghospitalisatie) voor een welbepaald probleem dan dient het
probleem als hoofddiagnose gecodeerd te worden en niet de V23 code. Bijvoorbeeld :
• 646.3x ‘’Pregnancy complication, recurrent pregnancy loss” (Complicatie bevalling,
herhaaldelijke zwangerschapsonderbrekingen) : deze code dient gebruikt te worden in plaats
van V23.2 ‘’Pregnancy with history of abortion” (Controle van een zwangerschap met abortus in
de anam nese) voor de beschrijving van 3 of meer abortussen in het verleden.
• 659.4x ‘’Grand multiparity, with current pregnancy” (Grandemultipara, met huidige zwangerschap) gebruikt te worden in plaats van de code “V23.3 Pregnancy with grand multiparity”
(Controle van een grande multipariteit) om aan te geven dat de zwangere in kwestie reeds meer
dan 5 kinderen gebaard heeft.
• Aangezien de leeftijd van de moeder als een complicatie aanschouwd wordt, indien deze meer
dan 35 jaar is of jonger dan 16 bij de (voorziene) bevalling, dient een code uit categorie 659.xx
gebruikt te worden. De overeenkomstige V23 code mag niet gebruikt worden.
Indien de patiënte in de voorgeschiedenis obstetrische problemen vertoont heeft die op heden (niet) als
probleem aanzien worden, dan kunnen deze met codes uit subcategorie V13.2 ‘’Personal history of
other genital system and obstetric disorders” gecodeerd worden. In deze subcategorie is er één specifieke code, in het bijzonder V13.21 ‘’Personal history of pre-term labor” (Persoonlijke anamnese van
pre-terme arbeid). De andere aandoeningen (zoals voorgeschiedenis van in utero chirurgie) kunnen met
de code V13.29 ‘’Personal history of other genital system and obstetric disorders” (Persoonlijke
anamnese met andere aandoeningen van het genitaal systeem en verloskundige stoornissen) van
gecodeerd worden, voor zover dit gewenst is. Indien er in de voorgeschiedenis sprake is van een mola
zwangerschap, dan kan dit met de code V13.1 ‘’Personal history of trophoblastic disease” (Persoonlijke
anamnese met ziekten van de trofoblast) gecodeerd worden.
Opgelet: indien met deze pathologieën opzoekt via de alfabetische index, dan bekomt men de codes uit
de V23 categorie! Men moet deze codes echter steeds nakijken naar inhoud in de tabulaire index en
daar bemerkt men dat deze codes enkel gebruikt mogen worden voor ambulante/poliklinische patiënten.
Wanneer een patiënte buiten het ziekenhuis bevalt en als ze vervolgens opgenomen wordt voor postpartum zorgen zonder dat er complicaties zijn, dan wordt de code V24.0 "Postpartum care and examination immediately after delivery" (Post-partum zorgen en onderzoek onmiddellijk na de bevalling) als
hoofd-diagnose geplaatst. Ingeval van de aanwezigheid van een post-partum complicatie, dan wordt de
code van deze laatste als hoofddiagnose geplaatst en mag de code V24.0 niet gebruikt worden.
Voorbeeld 11 18 :
Een vrouw wordt opgenomen na een bevalling in de auto van haar man. Bij opname wordt een
perineale 1ste graads-laceratie vastgesteld. In dit geval wordt de code 664.04 "First-degree laceration,
postpartum" (Eerstegraadslaceratie tijdens het post-partum) gebruikt en niet de code V24.0.
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Verondersteld maternaal of foetaal probleem, niet gevonden, i.v.m. zwangerschap [Suspected
maternal and fetal conditions not found (V 89.0x)]
Deze codes worden enkel gebruikt voor de codering van de opname van moeder, nooit van het kind!
 Deze codes worden enkel gebruikt in de volgende situatie: opname van een moeder ter uitsluiting
van een verondersteld probleem (ofwel aanwezig bij de moeder ofwel bij het kind). Wanneer de
veronderstelde aandoening bevestigd wordt, dan wordt er geen V89.0x gebruikt, maar wordt de
pathologie gecodeerd.
 Deze codes worden niet gebruikt wanneer er symptomen, gerelateerd aan de veronderstelde
aandoening, aanwezig zijn. In dit geval worden de symptomen gecodeerd.
 In een zelfde MG-MZG, kunnen de codes van subcategorie V89.0x samen met codes voor andere
pathologieën gebruikt worden, op voorwaarde dat die niet gerelateerd zijn aan de veronderstelde
pathologie.
 V89.0x codes worden niet gebruikt voor antenatale screening.
 Codes uit de categorie V89 mogen enkel gebruikt worden, wanneer de veronderstelde pathologie
effectief niet aanwezig is. Indien deze pathologie niet kan uitgesloten worden, dan worden codes uit
655 tem 658 gebruikt.

5. Pathologieën die het beleid tijdens de zwangerschap beïnvloeden
5.1. Foetale pathologieën
De codes van de categorieën 655 "Known or suspected fetal abnormality affecting management of mother" (Foetale anomalieën, gekend of vermoed, die het obstetrisch beleid bij de moeder beïnvloeden) en
656 "Other fetal and placental problems affecting management of mother" (Andere foetale en
placentaire problemen die het obstetrisch beleid bij de moeder beïnvloeden) worden enkel toegekend,
indien de foetale pathologie verantwoordelijk is voor een wijziging in het zorgprogramma van de
moeder.
Bijvoorbeeld, de code 656.3x "Fetal distress" (Foetale distress) wordt enkel toegekend aan die foetale
distress-toestanden die aanleiding geven tot de beslissing om een sectio caesarea of een vroegtijdige
inductie van de arbeid uit te voeren. Indien daarentegen de foetale distress het beleid van de bevalling
niet significatief beïnvloed heeft en slechts eenvoudige procedures, zoals infusen en/of de toediening
van zuurstof en een verandering van lichaamshouding van de moeder uitgevoerd werden, dan mag
deze code niet toegekend worden. Dezelfde richtlijnen zijn eveneens van toepassing voor de code
659.7x "Abnormality in fetal heart rate or rythm" (Anomalieën van de foetale hartfrequentie en het foetale ritme).
Hematologische problemen van de foetus, die de aanpak van de zwangerschap beïnvloeden, kunnen
gecodeerd worden met de code 678.0 “Fetal hematologic conditions” (Foetale hematologische aandoeningen). Deze code omvat zowel de foetale anemie, trombocytopenie als het transfusie syndroom bij
een tweeling.
Code 678.1 “Fetal conjoined twins” (Foetale verbonden tweeling) laat toe om de diagnose van siamese
tweeling te coderen.

5.2. Intra-uteriene chirurgie
De intra-uteriene chirurgie die uitgevoerd wordt op een foetus wordt beschouwd als een obstetrische
behandeling. De perinatale codes van hoofdstuk 15 mogen niet gebruikt worden voor de identificatie
van foetale pathologieën in de registratie van het verblijf van de moeder. Voor deze gevallen moet een
code van categorie 655 "Known or suspected fetal abnormality affecting management of mother"
(Foetale anomalieën, gekend of vermoed, die het obstetrisch beleid bij de moeder beïnvloeden) met de
code voor de procedure 75.36 "Correction of fetal defect" (Correctie van foetaal defect) gebruikt worden.
Codes 679.0x “Maternal complications from in utero procedures” (Maternele complicaties van in utero
procedure) en code 679.1x “Fetal complications from in utero procedures” (Foetale complicaties van in
utero procedure) beschrijven de respectievelijke maternale en foetale complicaties die ontstaan zijn ten
gevolge van een in utero-procedure uitgevoerd tijdens de huidige zwangerschap. Deze codes worden
enkel aan de registratie van de moeder toegekend, wanneer de complicaties het beleid van de zwangere moeder bepalen. Wanneer de pasgeborene complicaties vertoont ten gevolge van een in uteroprocedure wordt de code uit subcategorie 760.6 “Surgical procedures on mother and fetus”
(Chirurgische ingreep bij de moeder en de foetus) toegevoegd aan de registratie van de pasgeborene.
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5.3. Insufficiëntie van de cervix
De incompetentie of insufficiëntie van de cervix is een aandoening waarbij de baarmoederhals begint te
dilateren en te verstrijken, zonder pijn en zonder uteruscontracties. Ze treedt op ten gevolge van de verzwakking van de baarmoederhals onder de toenemende druk van de baarmoeder door de evolutieve
zwangerschap en vooraleer deze voldragen is. Deze pathologie is verantwoordelijk voor miskramen en
vroeggeboorten tijdens het tweede en derde trimester na een vroegtijdig breken van de vliezen. De insufficiëntie van de baarmoederhals tijdens de zwangerschap wordt gecodeerd met de code 654.5x
"Cervical incompetence" (Cervixinsufficiëntie). De cerclage van de baarmoederhals is een chirurgische
procedure gebruikt als behandeling van deze ‘’insufficiëntie van de cervix’’. Het doel is het cervicale
kanaal te vernauwen en de spier te versterken door middel van hechtingen. Gewoonlijk gebeurt de cerclage van de baarmoederhals transvaginaal, met gebruik van een speculum. Maar ze kan ook via
transabdominale weg uitgevoerd worden, wat toelaat de hechtingen op het gewenste niveau te plaatsen. De cerclage kan door een abdominale incisie uitgevoerd worden, indien de baarmoederhals te kort,
verdwenen of totaal misvormd is.
De cerclage van de cervix wordt als volgt gecodeerd:
67.51 "Transabdominal cerclage of cervix" (Transabdominale cerclage van de cervix)
67.59 "Other cerclage of cervix" (Andere cerclage van de cervix)
De transvaginale cerclage (Operatie van Shirodkar), de operatie van McDonald en de cerclage van de
baarmoederisthmus worden met de code 67.59 gecodeerd.
De code 654.5x “Cervical incompetence complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Cervixinsufficiëntie als complicatie van zwangerschap, geboorte of het puerperium) wordt zowel gebruikt
voor de pathologie waarvoor een cerclage wordt uitgevoerd als voor de status post-cerclage.

5.4. Perineale scheuren
De perineale scheuren worden onderverdeeld in vier graden van ernst in de subcategorieën 664.0x tot
664.3x "First degree perineal laceration ; second …. ; third …. ; fourth …." (Eerste graad laceratie van
het perineum; tweede….; derde…..; vierde… ). De inclusienota's voor deze codes geven telkens weer
welke anatomische structuren betrokken zijn bij elke graad van ernst. Indien er meerdere ernstgraden
zijn, wordt enkel de code voor de zwaarste graad toegekend. De code 75.69 "Repair of other current
obstetric laceration" (Herstel van een andere obstetrische laceratie) wordt gebruikt voor het herstellen
van een perineale laceratie. De code 75.62 ‘’Repair of current obstetric laceration of rectum and sphincter ani” (Herstel van obstetrische verwonding van rectum en sfincter ani) moet gebruikt worden
wanneer letsels van het rectum en de sphincter ani gehecht worden.
Occasioneel kan een episiotomie zich uitbreiden tot een laceratie of een perineale scheur. In dit geval
wordt de code voor een episiotomie (73.6 ‘’Episiotomy’’) samen met de code 75.69 “Repair of other current obstetric laceration” (Herstel van andere obstetrische verwonding) toegekend als procedurecodes.
Als diagnosecode wordt de juiste code uit categorie 664 “Trauma to perineum and vulva during delivery”
(Trauma van vulva of perineum gedurende bevalling) gebruikt en dit specifiek om de laceratie te beschrijven.

5.5. Rhesus problematiek
Wanneer een dame Rhesus negatief is en zwanger is van haar eerste kind dat Rhesus positief is, bestaat de kans dat er antilichamen tegen de Rhesusfactor gevormd worden door de moeder, wanneer er
bloed contact is tussen moeder en kind. Dit contact is meest waarschijnlijk bij de geboorte, maar kan
ook plaatsvinden bvb bij (bloederige) obstetrische problemen. Bij deze eerste zwangerschap zal de
foetus niet aangetast worden door deze antilichamen. Wanneer de dame opnieuw zwanger wordt van
een Rhesus positief kind, dan bestaat de kans dat deze antilichamen foetale problemen (zoals hydrops
foetalis) doen ontstaan. Teneinde het ontstaan van deze specifieke antilichamen te voorkomen, worden
de zwangere tijdens de eerste zwangerschap met een Rhesus probleem geïnjecteerd met Rhogam® en
dit meestal op 30-35 weken zwangerschap en na de geboorte (of abortus). Het toedienen van
Rhogam® is steeds een preventieve maatregel, die voorkomt dat de moeder eigen antilichamen gaat
aanmaken.
Wanneer er echter in het verleden een Rhesus iso-immunisatie is opgetreden (aanmaak eigen antilichamen door de moeder) dan moeten de volgende zwangerschap(pen) rigoureus opgevolgd worden.
Het toedienen van Rhogam® heeft op dat moment geen enkele zin meer.
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Voorbeelden 11 19 :
•
Zwangere dame Rhesus negatief en foetus is Rhesus positief. Dame bevalt op 39 weken zwangerschap van één levend geboren kind. Preventief wordt er Rhogam® toegediend, zoals reeds werd
gedaan op 31 weken zwangerschap.
HD: 648.91
“Other current maternal conditions classifiable elsewhere, with delivery”
(Andere thans bestaande aandoeningen, elders classificeerbaar, bevalling)
ND: V07.2
“Need for prophylactic immunotherapy” (Profylactische immunotherapy)
ND: V27.0
“Outcome of delivery, single liveborn” (Resultaat van de bevalling, enkelvoudige
levend geborene)
Proc: 99.11 “ Injection of Rh immune globulin” (Injectie van Rh-immuumglobulinen)
De 648.9x code dient toegevoegd te worden, aangezien alle complicaties van de zwangerschap met
een code uit hoofdstuk 11 gecodeerd dienen te worden.
•
Dame zwanger van haar tweede kindje. Bij haar eerste zwangerschap is er een Rhesus-isoimmunisatie ontstaan tgv het niet preventief toedienen van Rhogam® bij een gekend Rhesus
incompatibiliteit. Derhalve wordt de dame intensief opgevolgd teneinde mogelijke problemen op te
sporen en te behandelen. De dame bevalt van een levend geboren eenling. Verdere problemen
worden niet opgemerkt.
HD: 656.11
“Rhesus isoimmunization affecting management of mother, delivered” (Rhesus
iso-immunisatie, bevalling)
ND: V27.0
“Outcome of delivery, single liveborn” (resultaat van de bevalling, enkelvoudige
levend geborene)
De V07 code en de procedurecode voor toediening van Rhogam® worden hier niet gecodeerd,
aangezien deze niet zijn uitgevoerd!

5.6. Andere pathologieën als complicatie van de zwangerschap, de bevalling en het
post-partum
Bepaalde pathologieën vormen onvermijdelijk een complicatie voor de zwangerschap, de bevalling en
het post-partum. Zijzelf kunnen ook verergerd worden door de zwangerschap.
Bijvoorbeeld:
 Hypertensie wordt geclassificeerd in de categorie 642
 De urinaire infecties worden geclassificeerd in de categorie 646.6x (de code voor de gevonden
kiem toevoegen evenals de code ter specificatie van de urineweginfectie)
 Bepaalde infectieuze ziektes zoals rubella, malaria, tuberculose en de venerische aandoeningen worden geclassificeerd in de categorie 647
 Pathologieën zoals diabetes, anemie en dysfunctie van de schildklier worden geclassificeerd in
de categorie 648
De pathologieën die geclassificeerd zijn in de categorieën 642 en 646 tot 648 worden verondersteld de
zwangerschap, de bevalling en het post-partum te beïnvloeden, tenzij de behandelende arts het anders
vermeldt.
Bepaalde complicatiecodes zijn zeer specifiek, andere zijn vager. Indien een code uit hoofdstuk 11 een
pathologie voldoende adequaat weergeeft, dan wordt deze code alleen gebruikt, maar soms blijkt een
bijkomende code noodzakelijk te zijn.
Bijvoorbeeld:
Code 671.0x "Venous complications in pregnancy and the puerperium, varicose veins of legs" (Veneuze complicaties tijdens de zwangerschap en het puerperium, varices van de onderste ledematen) geeft de volledige informatie.
Daarentegen:
- een insulinedependente, niet goed geregelde diabetes mellitus, met coma waardoor een zwangerschap van 28 weken, zonder bevalling gecompliceerd wordt, kan niet uitsluitend en volledig weergegeven worden door de code 648.03 "Diabetes mellitus, antepartum condition or complication"
(Diabetes mellitus, antepartum conditie of complicatie). Het is noodzakelijk om de bijkomende
code 250.33 "Diabetes mellitus, diabetes with other coma, type 1 [juvenile type], uncontrolled" (Diabetes mellitus, diabetes met ander coma, type 1 [juveniel type], instabiel) te gebruiken.
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- een pernicieuze anemie die een zwangerschap van 35 weken compliceert, zonder bevalling, kan
niet volledig omschreven worden door de code 648.23 "Other current conditions in the mother,
classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth or the puerperium, anemia, antepartum condition or complication" (Andere huidige aandoeningen bij de moeder, die elders kunnen geclassificeerd worden, maar die de zwangerschap, de bevalling of het puerperium compliceren, anemie, antepartum conditie of complicatie). Hierbij is het noodzakelijk om ook de bijkomende code 281.0 "Pernicious anemia" (Pernicieuze anemie) toe te voegen.

5.6.1. Hypertensie
Hypertensie is de meest frequente complicatie tijdens de zwangerschap. (Zie ook het hoofdstuk Cardiovasculaire aandoeningen).
Een voorafbestaande hypertensie wordt steeds beschouwd als een complicerende factor voor de
zwangerschap, de bevalling en het post-partum. Ze wordt als volgt weergegeven in de categorie 642 :
 Benigne essentiële hypertensie: 642.00-642.04
 Hypertensie secundair aan een nieraandoening: 642.10-642.14
 Andere voorafbestaande hypertensie: 642.20-642.24
Vaak ontwikkelen de patiënten een voorbijgaande hypertensie, een gestationele hypertensie, tijdens de
zwangerschap. Deze hypertensie verdwijnt relatief snel na de zwangerschap en vereist de codes
642.30 tot 642.34.
Hypertensie bij zwangerschap leidt soms tot pathologieën zoals eclampsie of pre-eclampsie. Om gecodeerd te worden moeten ze duidelijk vermeld worden door de behandelende arts.
 Als de eclampsie of de pre-eclampsie optreden zonder voorafbestaande hypertensie, dan wordt
een code uit de subcategorieën 642.4 tot 642.6 toegekend.
 Als deze pathologieën zich enten op een voorafbestaande hypertensie, dan wordt een code uit
de categorie 642.7x toegekend.
De codes van de subcategorieën 642.4 tot 642.6 mogen nooit uitsluitend op basis van een verhoogde
arteriële druk, een abnormale albuminurie of de aanwezigheid van oedemen gebruikt worden.

5.6.2. Pre-eclampsie en eclampsie
De codes voor (pre)eclampsie mogen niet gecodeerd worden op basis van verhoogde bloeddruk, proteinuria en/of oedemen alleen! De klinische relevantie van deze problematiek moet door de arts geregistreerd worden met de termen (pre)eclampsie in het medisch dossier!
Bevorderende factoren:
Primigraviditeit, diabetes mellitus, tweeling of meerlingzwangerschap, …
Stadia:
1. Middelmatig ernstige pre-eclampsie of niet gespecificeerd: 642.4x
2. Zeer ernstige pre-eclampsie, HELLP syndroom: 642.5x
3. Eclampsie: 642.6x
Mogelijke complicaties: Gedissemineerde intravasculaire stolling, acuut nierfalen, …
Voorbeeld 11 20 :
Een eclampsie op een voorafbestaande hypertensie, tijdens een zwangerschap van 36 weken, gecompliceerd door een acuut nierfalen en een gedissemineerde intravasculaire stolling, met bevalling, één
levend geboren kind
HD : 642.71 “Pre-eclampsia or eclampsia superimposed on pre-existing hypertension, delivered, with
or without mention of antepartum condition’’ (Pre-eclampsie of eclampsie bovenop
voorafbestaande hypertensie, bevallen, met of zonder vermelding van antepartum
conditie)
ND : 644.21 "Early onset of delivery, with or without mention of antepartum condition" (Premature
bevalling, met of zonder vermelding van antepartum conditie)
ND: 646.81 "Other specified complications of pregnancy" (Gespecificeerde complicatie van de
zwangerschap, andere)
ND: 584.9 "Acute renal failure, unspecified" (Acuut nierfalen, niet gespecificeerd)
ND: 649.31 ‘’Coagulation defects complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, delivered,
with or without mention of antepartum condition” (Stollingsstoornissen als complicatie
van zwangerschap, geboorte of het puerperium, bevallen, met of zonder vermelding
van antepartum aandoening)
ND: 286.6 “Defibrination syndrome” (Defibrinatie syndroom)
ND: V27.0 "Outcome of delivery, single liveborn" (Resultaat van de bevalling, levendgeboren eenling)
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5.6.3. Diabetes mellitus
(cf. Hoofdstuk Endocriene, nutritionele, metabole en immunologische aandoeningen)
De (voorafbestaande) diabetes mellitus compliceert altijd de zwangerschap, de bevalling en het postpartum. De diabetes moet altijd gecodeerd worden. Hiertoe worden de volgende codes toegekend :
code 648.0x “Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy,
childbirth, or the puerperium, diabetes mellitus" (Andere huidige aandoeningen van de moeder, die elders kunnen geclassificeerd worden, maar die de zwangerschap, de bevalling of het puerperium compliceren, diabetes mellitus), in combinatie met een additionele code van de categorie 249-250 om de
soort diabetes aan te duiden en de code V58.67, "Long-term (current) use of insulin" (Lang bestaand
(huidig) gebruik van insuline) indien er een behandeling met insuline bestond voor dit verblijf.
De gestationele diabetes of de abnormale glucose tolerantie ontwikkelt zich tijdelijk tijdens de
zwangerschap en verdwijnt vrij snel na de zwangerschap. De code 648.8x " Other current conditions in
the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal
glucose tolerance" (Andere huidige aandoeningen van de moeder, die elders kunnen geclassificeerd
worden, maar die de zwangerschap, de bevalling of het puerperium compliceren, abnormale glucosetolerantie) wordt toegekend.
De codes 648.0x et 648.8x mogen nooit gecombineerd worden.
Voorbeelden 11 21 :
• Zwangerschap van 33 weken, abnormale glucose tolerantie, behandeling met dieet. De toegekende
code is:
648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, antepartum condition
or complication" (Andere huidige aandoeningen van de moeder, die elders kunnen geclassificeerd worden, maar die de zwangerschap, de bevalling of het puerperium compliceren, abnormale glucosetolerantie, antepartum conditie of complicatie)
• Zwangerschap van 33 weken, abnormale tolerantie aan glucose, behandeling met dieet en insuline.
De toegekende codes zijn:
648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, antepartum condition
or complication" (Andere huidige aandoeningen van de moeder, die elders kunnen geclassificeerd worden, maar die de zwangerschap, de bevalling of het puerperium compliceren, abnormale glucosetolerantie, antepartum conditie of complicatie)
V58.67 "Long-term (current) use of insulin" (Langbestaand (huidig) gebruik van insuline)
(= begin van behandeling met insuline vóór deze opname)
Mogelijke complicaties van de diabetes mellitus en/of van zijn behandeling: hypoglycemie, nefropathie,
urinaire infectie, pre-eclampsie, coma, …

5.6.4. Infecties van de moeder (Bijzondere gevallen)


Indien de moeder drager is van streptokokken B zonder infectietekens en zonder behandeld te worden (preventief toedienen van antibiotica wordt niet als behandeling beschouwd), zullen de code
648.9x "Other current conditions classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or
the puerperium" (Andere huidige aandoeningen die elders kunnen geclassificeerd worden, maar die
de zwangerschap, de bevalling of het puerperium compliceren) en de code V02.51 "Carrier or suspected carrier of infectious diseases, Group B streptococcus" (Drager of vermoedelijke drager van
een infectieuze aandoening, Groep B streptokokken) toegekend worden. De code 041.02 "Bacterial
infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site, streptococcus, group B" (Bacteriële infectie bij elders geclassificeerde aandoeningen en aandoeningen van niet gespecificeerde
site, streptokokken, groep B) duidt de kiem aan in het geval van infectie en is niet toepasselijk in dit
geval.



Asymptomatische bacteriurie: Abnormale aanwezigheid van bacteriën zonder teken van infectie. De
code 646.5x "Other complications of pregnancy, NEC, asymptomatic bacteruria in pregnancy" (Andere complicaties van de zwangerschap, niet elders geclassificeerd, asymptomatische bacteriurie
tijdens de zwangerschap) wordt toegekend.
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Seroconversie voor CMV tijdens de zwangerschap : indien de moeder opgenomen is omwille van
een acute CMV infectie wordt dit als volgt gecodeerd : 647.6x ‘’Other maternal viral disease complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Andere virusziekten, niet gespecificeerde behandelingsperiode) aangevuld met de code voor CMV 078.5 ‘’Cytomegaloviral disease” (Cytomegalovirusziekte).
Indien er echter in het begin van de zwangerschap een seroconversie heeft plaatsgehad en men
nadien de zwangere beter gaat opvolgen, dan moet de code 655.3x ‘’Suspected damage to fetus
from viral disease in mother, affecting management of mother” (Vermoeden schade aan de vrucht
door virusziekte van de moeder) gebruikt worden.

5.6.5. Sepsis : hoe te coderen?

Diagnosecode
Infectiecode*
SIRS**
orgaanfalen**

Antepartum
647.83
038.x
995.92
584.9 / …

Zwangerschap
Tijdens arbeid
659.3x
041.x
995.92
584.9 / …

Postpartum
670.2x
041.x
995.92
584.9 / …

Abortus
tijdens opname
vorige opname
634.0-638.0
639.0
041.x
041.x
995.92
995.92
584.9 / …
584.9 / …

*indien gekend / ** indien aanwezig
Sepsis gerelateerd aan de zwangerschap en/of abortus heeft zijn specifieke code gelinkt aan het tijdstip
waarop de sepsis zich manifesteert. Indien de kiem gekend is, moet deze met de overeenkomstige 041
code gecodeerd worden, tenzij voor sepsis in antepartumperiode. Bij deze moet de overeenkomstige
038 code gebruikt worden!
Indien een veralgemeende infectie met SIRS en orgaanfalen zich voordoet, moet deze gecodeerd worden met 995.92 en de overeenkomstige codes voor het orgaanfalen (in zoverre deze in het dossier
gespecificeerd worden). Deze regel is in tegenstelling tot de huidige ICD-9-CM regelgeving!
Opgelet: elk orgaanfalen dat zich voordoet als complicatie moet met een code buiten hoofdstuk 11 gecodeerd worden!
Bijvoorbeeld: zo dient een septische schok tijdens of na een opname voor abortus, gecodeerd te worden met de manifestatiecode 785.52 ‘’Septic shock”, ook al staat de term (shock) (septic) onder de code
634.5 tem 639.5! Dit is in tegenstelling tot de ICD-9-CM regelgeving, maar zorgt wel voor een homogene regel voor codering van deze problematiek.
Opmerking: vanaf 2011 wordt de code 670 ‘’Major puerperal infection” onderverdeeld met een 4de cijfer
om de infectie beter te specificeren. Een vijfde cijfer wordt toegekend om de periode te specificeren (niet
gespecificeerd, postpartum met of zonder bevalling).

5.6.6. Bijkomende codes
Deze werden ondergebracht in rubriek 649 “Other conditions or status of the mother complicating
pregnancy, childbirth, or puerperium” (Andere aandoeningen of status als complicatie van
zwangerschap, geboorte of het puerperium) die gebruikt kunnen worden voor het coderen van de
volgende problemen :
 649.0x “Tobacco use disorder complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium”
(Tabakgebruiksstoornis …)
 649.1x “Obesity complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Obesitas …)
 649.2x “Bariatric surgery status complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Status van
bariatrische chirurgie …)
 649.3x “Coagulation defects complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium”
(Stollingsstoornissen …) ;
Deze codes omvatten oa de stollingsproblemen (zoals DIC) die vroeger tot code 641.3 “Antepartum hemorrhage associated with coagulation defects” (Antepartum hemorragie geassocieerd
met stollingsstoornissen) leiden. Hierin kan nu een onderscheid gemaakt worden tussen
stollingsproblemen al dan niet gecompliceerd door bloedingen.
 649.4x “Epilepsy complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Epilepsie …)
 649.5x “Spotting complicating pregnancy” (Spotting …)
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649.6x “Uterine size date discrepancy” (Discrepentie tussen grootte van de uterus en
zwangerschapsduur …) : wordt gebruikt ipv 646.8x “Other specified complications of pregnancy”
(Andere gespecificeerde complicaties van de zwangerschap) voor groeidiscrepantie van de uterus
649.7x “Cervical shortening, complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Cervicale
verkorting …)

5.6.7. Oppervlakkige en diepe trombose tijdens en na de zwangerschap:
Vanaf 2011 is het mogelijk om bloedklonters (trombose) tijdens en/of na de zwangerschap beter te specificeren. De codeerrichtlijnen omtrent het gebruik van deze codes (hoofdstuk 7) zijn hier van toepassing.
 671.2x “Superficial thrombophlebitis in pregnancy and the puerperium” (Oppervlakkige tromboflebitis tijdens zwangerschap en puerperium) Bij deze categorie wordt “use additional code to identify
the superficial thrombophlebitis (453.6, 453.71, 453.81)” toegevoegd.
 671.3x “ Deep phlebothrombosis, antepartum” (Diepe flebotrombose, antepartum)
 671.4x “ Deep phlebothrombosis, postpartum” (Diepe flebotrombose, postpartum)
Bij deze categorieën werd “use additional code to identify the deep vein thrombosis’’ (453.40-453.42;
453.50-453.52; 453.72-453.79; 453.82-453.89) toegevoegd. Evenals de vermelding “use additional
code for long term (current) use of anticoagulants if applicable’’ (V58.61)

6. Postpartum complicaties
Het post-partum, klinisch ook het puerperium genoemd, begint onmiddellijk na de bevalling en omvat de
zes volgende weken. Een post-partum complicatie treedt per definitie op tijdens deze periode van zes
weken. De codes van het hoofdstuk 11 mogen ook gebruikt worden om een aan de zwangerschap
gerelateerde complicatie die na de periode van zes weken optreedt, te beschrijven voor zover de verantwoordelijke arts het verband tussen de complicatie en de zwangerschap bevestigt.
Een post-partum complicatie tijdens het verblijf van de bevalling wordt herkend door het vijfde cijfer ‘2’.
Indien ze na het ontslag voorkomt wordt het vijfde cijfer ‘4’ gebruikt.
Voorbeelden 11 22 :
•
Drie weken post-partum wordt een bevallen patiënte voor een acute pyelonefritis met E. Coli
opgenomen en behandeld.
HD: 646.64 "Infections of genitourinary tract, postpartum complication" (Urogenitale infecties,
post-partum complicatie)
ND: 590.1x "Acute pyelonephritis" (Acute pyelonefritis)
ND: 041.4 "Bacterial infection in conditions classified elsewhere, Escherichia coli [E. Coli]"
(Bacteriële infectie bij elders geclassificeerde aandoeningen, Escherichia coli [E.
Coli])
• Vijf weken na de bevalling wordt een patiënte opgenomen voor acute cholecystitis op lithiasis, die
tijdens de zwangerschap begonnen is.
HD: 646.84 "Other specified complication of pregnancy, postpartum condition or complication"
(Andere gespecificeerde complicatie van de zwangerschap, pathologie of
complicatie van de post-partum periode).
ND: 574.00 "Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without mention of obstruction"
(Cholelithiasis met acute cholecystitis zonder melding van obstructie)
Opmerking:
De vraag wordt gesteld of men hier niet eerder de code 674.84 "Other and unspecified complications of
the puerperium, NOS, Other" (Andere en niet gespecificeerde complicaties van het post-partum, NOS,
andere) zou gebruiken. Antwoord : indien de cholecystitis tijdens de zwangerschap is begonnen, is de
code 646.84 correct. Indien ze werkelijk een post-partum pathologie is, dan wordt ze met de code
674.84 gecodeerd. De codeerder dient hiervoor de informatie van de verantwoordelijke arts te volgen.
Er zijn verschillende codes voor het coderen van “atone uterus”. De keuze van de code hangt af van het
tijdstip van het probleem en het al dan niet aanwezig zijn van een bloeding :
- Atone uterus (zonder bijkomende informatie): 661.2x “Other and unspecified uterine inertia”
(Andere en niet gespecificeerde vormen van weeënzwakte)
- Atone uterus met vermelding van bloeding (post-partum): 666.1x “Other immediate postpartum
hemorrhage” (Andere direct optredende post-partum bloedingen)
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Atone uterus zonder bloeding (post-partum): 669.84 “Other complication of labor and delivery,
post partum condition or complication” (Andere complicatie van de arbeid en de bevalling, post
partum)
Atone uterus zonder bloeding (peripartaal): 661.21 “Other and unspecified uterine inertia, with
delivery” (Andere en niet gespecificeerde vormen van weeënzwakte, bevalling)

7. Sequelen van de complicaties van de zwangerschap, van de geboorte en postpartum
De code 677 "Late effect of complication of pregnancy, childbirth or the puerperium" (Sequelen van
complicatie van de zwangerschap, de geboorte of het puerperium) wordt toegekend wanneer een complicatie die initieel tijdens de verloskundige zorgen ontstaan is, zorgen of een behandeling op een latere
datum meebrengt. Deze code mag op elk moment na de post-partum periode gebruikt worden.
Zoals alle andere codes van sequelen, wordt de code 677 geplaatst na de code die de aard van de
residuele pathologie beschrijft.
Voorbeelden 11 23 :
• Een patiënte wordt opgenomen voor het herstellen van een prolapsus van de uterus t.g.v. een geboortetrauma twee jaar geleden.
HD: 618.1 "Uterine prolaps" (Prolaps van de baarmoeder)
ND: 677 "Late effect of complication of pregnancy, childbirth, and the puerperium" (Sequeel van
complicatie van de zwangerschap, de geboorte of het post-partum).
• Een patiënte vertoont vermoeidheid en koude- intolerantie. De persoonlijke voorgeschiedenis meldt
een acuut bloedverlies tijdens de bevalling van een normale levende pasgeborene zeven maanden
geleden. De diagnose van “Sheehan’s syndrome” wordt gesteld en de patiënte wordt behandeld
met hormonen.
HD: 253.2 "Panhypopituitarism" (Panhypopituitarisme)
ND: 677 "Late effect of complication of pregnancy, childbirth, and the puerperium" (Sequeel van
complicatie van de zwangerschap, van de geboorte en van het post-partum).

8. Procedures in verband met de bevalling
In bepaalde gevallen moet de bevalling geassisteerd worden. De arbeid kan geïnduceerd worden door
artificieel breken van de vliezen 73.01 "Artificial rupture of membranes" (Artificiëel breken van de vliezen) of door andere chirurgische inductietechnieken zoals bvb de cervixdilatatie 73.1 "Cervical
dilatation" (Dilatatie van de cervix).
Het artificieel breken van de vliezen kan ook nuttig zijn na het begin van de arbeid 73.09 "Artificial rupture of membranes after onset of labor" (Artificieel breken van de vliezen na het begin van de arbeid).
Een injectie van vloeistof in de amnionholte 75.37 "Amnioinfusion" (Amnioinfusie) kan ook resultaat opleveren.
Wanneer een rotatiemaneuver uitgevoerd wordt, dan wordt de code 72.4 "Forcepsrotation of fetal head"
(Rotatie van het foetale hoofd door middel van forceps) of de code 73.51 "Manual rotation of fetal head"
(Manuele rotatie van het foetale hoofd) toegekend.
Voor een gewone (routine) bevalling wordt de code 73.59 "Other manually assisted delivery" (Andere
manueel geassisteerde bevalling) gebruikt.
Het manueel afhalen van de placenta (zogenaamde “Credé’s manoeuvre”) wordt eveneens met de code
73.59 gecodeerd.

8.1. Bevalling met behulp van forceps of van vacuümextractie
Het gebruik van de forceps, de vacuümextractie of het draaien via "interne rotatie" gecombineerd met
deze technieken kunnen een hulp zijn bij de bevalling. Er bestaan codes voor een lage, een midden en
een hoge forcepsbevalling.
Bij een lage forcepsbevalling of een forceps van de "bekkenuitgang" 72.0 - 72.1 "Low forceps operation/low forceps operation with episiotomie" (Lage forcepsbevalling/lage forcepsbevalling met episiotomie) wordt de forceps aangelegd wanneer het hoofd van de foetus zichtbaar is en nadat het voorbij de
bekkenbodem gepasseerd is.
De midden forcepsbevalling 72.2x "Mid forceps operation" (Midden forcepsbevalling) wordt aangewend
bij een foetaal hoofd terwijl het de bekkeningang passeert.
Bij de hoge forcepsbevalling 72.3x "High forceps operation" (Hoge forcepsbevalling) wordt de forceps
toegepast op het foetale hoofd vooraleer het de bekkeningang passeert.
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De stuitliggingen kunnen een partiële of totale stuitextractie noodzaken 72.5x "Breech extraction" (Stuit
extractie) met of zonder toepassing van de forceps op het nakomende hoofd.
Opmerking: het extern draaien van het kind, zonder extractie, die rond de 35ste week toegepast wordt,
wordt gecodeerd met de code 73.91 “External version” (Uitwendige kering)

8.2. Episiotomie
Episiotomie vergemakkelijkt gewoonlijk de bevalling en de code 73.6 "Episiotomy" (Episiotomie) wordt
gebruikt. Wanneer een episiotomie tegelijkertijd wordt uitgevoerd met de forceps, dan bestaan er combinatiecodes volgens het type forcepsbevalling en episiotomie (72.1 – 72.21 – 72.31 – zie hierboven).
Het herstel van de episiotomie zit vervat in de code.

8.3. Foetale pulse oxymetrie
Deze monitortechniek licht via een directe meting de arts in over de staat van zuurstofsaturatie van de
foetus wanneer het hartritme van deze laatste onregelmatig wordt.
De foetale monitoring gedurende de bevalling wordt uitgevoerd via een detector voor eenmalig gebruik,
die ingebracht wordt via de vagina wanneer één van de amnionvliezen gebroken is en wanneer de ontsluiting van de cervix minstens 2 cm is.
De zuurstofsaturatie wordt op het monitorscherm weergegeven onder de vorm van percentages. De
code voor de procedure van foetale pulse oxymetrie is 75.38 “Fetal pulse oximetry” (Foetale pulse oxymetrie). De code 75.34 "Other fetal monitoring" (Andere foetale monitoring) wordt gebruikt voor andere
technieken van foetale monitoring.

8.4. Sectio caesarea
De keizersnede is een chirurgische interventie die de geboorte toelaat wanneer, om de een of andere
reden, een spontane vaginale bevalling niet mogelijk is of niet waarschijnlijk lijkt. Een klassieke keizersnede (74.0 “Classical cesarean section”) laat toe om via een abdomino-peritoneale toegangsweg door
middel van een incisie die uitgevoerd wordt in het bovenste deel van de uterus de foetus te verwijderen.
Bij een laag-cervicale keizersnede (74.1 “Low cervical cesarean section”) wordt een incisie uitgevoerd in
het onderste deel van de uterus ("segment") waarbij gebruik gemaakt wordt van een toegangsweg op
het niveau van het kleine bekken of op abdominoperitoneal niveau. Andere codes van de categorie
74.x "Other types of cesarean delivery" (Andere types van keizersnede) laten toe om de andere types
keizersnede te preciseren.

9. De contraceptieve maatregelen
De codes van categorie V25 "Encounter for contraceptive management" (Contact voor contraceptief
beleid) worden geregistreerd als hoofddiagnose voor de opnames "om contraceptieve redenen" (Zie
tabel).
De code V25.2 wordt eveneens gebruikt wanneer een contraceptieve maatregel uitgevoerd wordt bij
een man. De procedurecodes voor sterilisatie bij de man zitten vervat in de subcategorie 63.7x "Vasectomy and ligation of vas deferens" (Vasectomie en ligatuur van de ductus deferens).
Het al dan niet toekennen van een V25 code en de bepaling van hoofd of nevendiagnose, hangt volledig af van de reden van opname :
1. De code V25.2 "Sterilization" (Sterilisatie) wordt als hoofddiagnose geregistreerd wanneer de patiënt opgenomen wordt voor het uitvoeren van een sterilisatie omwille van contraceptieve redenen.
Voorbeeld 11 24 : Opname voor sterilisatie, bilaterale salpingectomie :
HD: V25.2 "Sterilization"(Sterilisatie)
P: 66.39 "Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes" (Andere bilaterale destructie of
occlusie van de eileiders)
2. Indien de voornaamste reden van het verblijf een bevalling is en wanneer men tijdens deze opname
een sterilisatie uitvoert omwille van contraceptieve redenen, dan gebruikt men de code V25.2 als
neven-diagnose met een code uit hoofdstuk 11 van ICD-9-CM.
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Voorbeeld 11 25 : A terme zwangerschap, bevalling, daarna contraceptieve sterilisatie door middel van
bilaterale partiële salpingectomie :
HD: 650 "Normal delivery" (Normale bevalling)
ND: V25.2 "Sterilization" (Sterilisatie)
ND: V27.0 (Enkelvoudige levendgeborene)
P: 66.39 "Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes" (Andere bilaterale destructie of
occlusie van de eileiders)
P: 73.59 (Andere manuele begeleiding van baring)
3. Als de reden voor de opname een pathologie is waarvoor een therapeutische sterilisatie moet uitgevoerd worden, dan wordt enkel deze pathologie geregistreerd met de uitgevoerde procedure. De
code V25.2 mag niet gebruikt worden. Bvb : opname na auto-ongeval met ruptuur blaas en ernstige
schade aan de uterus. Ondanks onmiddellijk medisch ingrijpen, dient een hysterectomie uitgevoerd
te worden. Een V25 code wordt in dit geval niet toegevoegd!

10. Procreatieve maatregelen
Een code van de categorie V26 "Procreative management" (Procreatief beleid) wordt geregistreerd als
hoofddiagnose wanneer een patiënt wordt gehospitaliseerd omdat ze moeilijkheden vertoont om
zwanger te worden en waarbij testen uitgevoerd worden om de oorzaak hiervan te achterhalen. Indien
een diagnose gesteld wordt, moet deze als hoofddiagnose gecodeerd worden samen met een code uit
de 628 ‘’Female infertility” (Infertiliteit van de vrouw) reeks. Een V26 code kan als nevendiagnose
gecodeerd worden.
Voorbeeld 11 26 :
Dame opgenomen voor onderzoek infertiliteitsprobleem. Diagnose van infertiliteit op tubae aandoening
wordt gesteld en dmv tuba-insufflatie.
HD: 628.2 “Female infertility of tubal origin” (Infertiliteit van de vrouw, met oorzaak in de tuba
Fallopii)
ND: V26.21 “Fertility testing” (Fertiliteitsonderzoek)
P: 66.8
“Insufflation of fallopian tube” (Insufflatie van de eileider)
De code V26.81 ‘’Encounter for assisted reproductive fertility procedure cycle” dient gebruikt te worden
als hoofddiagnose wanneer de patiënte opgenomen wordt ter uitvoering van een IVF behandeling. Tevens dient de oorzaak van de infertiliteit gecodeerd te worden (“use additional code”).
Voorbeeld: voor de behandeling van de steriliteit door een pick-up en transfer van eicellen, worden
volgende codes gebruikt (de oorzaak van de infertiliteit bij de patiënte wordt niet gespecificeerd in het
dossier)
- Pick-up: V26.81 “Encounter for assisted reproductive fertility procedure cycle” (Contact voor
geassisteerde reproductieve vruchtbaarheidsprocedure cyclus)
628.9
"Infertility, female, of unspecified origin" (Vrouwelijke infertiliteit, van niet
gespecificeerde oorsprong)
P: 65.99 "Other operations on ovary" (Andere operaties op de ovaria)
- Transfert : V26.81 “Encounter for assisted reproductive fertility procedure cycle (Contact voor
geassisteerde reproductieve vruchtbaarheidsprocedure cyclus)
628.9 "Infertility, female, of unspecified origin" (Vrouwelijke infertiliteit, van niet
gespecificeerde oorsprong)
P: 69.99 "Other operations on cervix and uterus" (Andere operaties op de cervix en
de uterus)
Aangezien de V23 codes enkel gebruikt mogen worden voor ambulante/poliklinische patiënten en er
geen overeenkomstige statuscodes is die weergeeft dat de zwangerschap ontstaan is door IVF, kan dit
niet weergegeven in de huidige MG-MZG.
De code “V26.51 Tubal ligation sterilization status” (Status na ligatuur van eileiders) is een
nevendiagnose die weergeeft dat in het verleden een tubaligatie heeft plaatsgevonden. Voor de
mannen kan de code V26.52 ‘’Vasectomy sterilization status” (Status na vasectomie) gebruikt worden.
Wanneer het om steriliteit bij de man gaat dan wordt de code 628.9 niet gebruikt. De oorzaak van de
steriliteit bij de man mag evenmin geregistreerd worden in het verblijf van de vrouw. De hoofddiagnose
is dan de V26 code die de techniek weergeeft ter behandeling van deze infertiliteit.
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De codes van subcategorie V59.7x dienen enkel gebruikt te worden voor opnames voor eiceldonatie
(het betreft dus geen pick-up van eicellen bij de dame met kinderwens). Deze codes zijn enkel te gebruiken als hoofddiagnose.

11. Opname voor antenatale screening (V28 Encounter for antenatal screening
of mother) (Prenatale screening)
In bepaalde omstandigheden wordt de zwangere opgenomen (voornamelijk in daghospitalisatie) voor
het uitvoeren van een specifieke antenatale screening en dit door vruchtwaterpunctie, vlokkentest of
andere. De gepaste codes worden teruggevonden in de categorie V28 ‘’Encounter for antenatal
screening of mother” (Prenatale screening).
Aangezien het gaat om screeningscodes dienen deze V codes steeds als hoofddiagnose geplaatst te
worden. Indien er een pathologie aangetroffen wordt, dan wordt deze als nevendiagnose, na de V code
gecodeerd. Indien er symptomen aanwezig zijn, dan mag de V28 code niet gebruikt worden, maar moet
het symptoom als hoofddiagnose gecodeerd worden of de aandoening indien deze gediagnosticeerd
wordt.
Indien er een punctie uitgevoerd wordt omwille van de leeftijd van de moeder, zonder bijkomende
informatie, dan wordt wel een V28 code als hoofddiagnose gecodeerd en de overeenkomstige code uit
hoofdstuk 11 betreffende de leeftijd als nevendiagnose. ICD-9-CM maakt een onderscheid voor
amniocentese omwille van chromosomale afwijkingen, verhoogd alfafoetoproteïne en andere
aandoeningen, respectievelijk V28.0 ‘’Screening for chromosomal anomalies by amniocentesis”
(Prenatale screening op chromosoom afwijkingen door amniocentese), V28.1 ‘’Screening for raised
alpha-fetoprotein levels in amniotic fluid” (Prenatale screening op verhoogd alfafoetoproteïnespiegels in
het vruchtwater) en V28.2 ‘’Other antenatal screening based on amniocentesis” (Andere prenatale
screening door amniocentese). Indien er een villusbiopsie genomen wordt, is slecht een code
voorhanden, met name V28.89 ‘’Other specified antenatal screening” (Andere prenatale screening). De
procedurecode voor villusbiopsie is 75.35 “Other diagnostic procedures on fetus and amnion” (andere
diagnostische procedures op foetus en amnion) (via alfabetisch index: procedure, diagnostic, amnion).
Voorbeeld 11 27 :
•
Opname op daghospitalisatie voor vruchtwaterpunctie omwille van gestoorde Tripletest. Het
resultaat vertoont een trisomie 21.
HD: 655.13 “Chromosomal abnormality in fetus, affecting management of mother, antepartum”
(Chromosoom afwijking van de vrucht, complicatie ante partum)
P: 75.1 “Diagnostic amniocentesis” (Diagnostiche amniocentese)
•

Opname op daghospitalisatie voor vruchtwaterpunctie omdat de moeder 42 jaar is en men
chromosomale aandoeningen (bvb Down) wil uitsluiten. Het betreft een eerste zwangerschap. Het
resultaat is normaal.
HD: V28.0 ‘’Screening for chromosomal anomalies by amniocentesis (Prenatale screening
opchromosoom afwijkingen door amniocentese)
ND: V89.09 “Other suspected maternal and fetal condition not found” (Andere veronderstelde
foetale of maternele aandoening, niet gevonden)
ND: 659.53 “Elderly primigravida, antepartum” (Oude primigravida, complicatie ante-partum)
P: 75.1
“Diagnostic amniocentesis” (Diagnostische amniocenteses)

•

Opname op daghospitalisatie voor vruchtwaterpunctie omdat de moeder 42 jaar is en men
chromosomale aandoeningen (bvb Down) wil uitsluiten. Het betreft een eerste zwangerschap. Het
resultaat is positief voor Down syndroom.
HD: V28.0 “Screening for chromosomal anomalies by amniocentesis” (Prenatale screening op
chromosoom afwijkingen door amniocentese)
ND: 655.13 “Chromosomal abnormality in fetus, affecting management of mother, antepartum”
Chromosoom afwijking van de vrucht, complicatie ante partum)
ND: 659.53 “Elderly primigravida, antepartum” (Oude primigravida, complicatie ante-partum)
P: 75.1 “Diagnostic amniocentesis” (Diagnostische amniocenteses)
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DIAGNOSE
PROCEDURE
CODE Omschrijving
CODE Omschrijving
CODE
“Insertion of intrauterine
“Insertion of intrauterine
contraceptive device”
contraceptive device”
V25.1
69.7
97.71
(Inbrengen
van
intrauterien
(Inbrengen van intrauterien
contraceptief device)
contraceptief device)
66.2x (ligatuur)
“Bilateral endocopic destruction or
occlusion of fallopian tubes”
(Bilaterale endoscopische
destructie of occlusie van de
V25.2 “Sterilization” (Sterilisatie)
eileiders)
66.xx en 66.3x (-ectomie)
66.79
“Other bilateral destruction or
occlusion of fallopian tubes”
(Andere bilaterale destructie of
occlusie van de eileiders)

“Insertion of implantable subdermal
V25.5
contraceptive”
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63.7x

63.7x
“Vasectomy and ligation of vas
deferens”
(Vasectomie en ligatuur van
ductus deferens)

99.23

“Injection of steroid”
(Steroiden inspuiting)

OMGEKEERDE PROCEDURE
Omschrijving

“Removal of intrauterine contraceptive device”
(Verwijderen van intrauterien contraceptief device)

“Other repair of fallopian tube”
(Andere herstellende ingrepen op eileider)

63.82

“Reconstruction of surgically divided vas deferens”
(Reconstructie van doorgesneden
ductus deferens)

86.05

“Incision with removal of foreign body or device
from skin and subcutaneous tissue”
(Incisie met verwijderen van vreemd voorwerp of
toestel uit huid en onderhuids weefsel)
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12
Aandoeningen van huid en subcutaan weefsel
Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:
- infecties van de huid en van het subcutane weefsel: 680 - 686.
- andere ontstekingen van de huid en van de subcutane weefsels: 690 - 698.
- andere ziekten van de huid en van het subcutane weefsel: 700 - 709.
Men vindt hier ook pathologieën van de nagels, de zweetklieren, de haren en van de haarfollikels terug.
Congenitale aandoeningen van huid, haren en nagels zijn ondergebracht in de categorie 757,
congenitale anomalieën van het integumentum. Neoplasmata van de huid zijn geklasseerd in hoofdstuk
2 van de ICD-9-CM.

1. Huidcellulitis
Cellulitis is een acute infectie van de huid en van het subcutane weefsel, uitgaande van gelijk welke
opening in de huid (een weefselletsel door een trauma, een operatiewonde of een ulcus secundair aan
circulatoire stase …). De klinische manifestatie wordt gekenmerkt door pijn, erythema, koorts en
regionale adenopathie.
De kiemen die hier meestal de oorzaak van zijn, zijn streptokokken groep A, B, C of G. De codeerder
dient erover te waken een roodheid van een wonde niet ten onterechte te associëren met cellulitis.
Evenzo laat de toevallige ontdekking van een kiem bij bacteriologisch onderzoek niet toe zonder medisch advies een oorzakelijk verband te leggen !!
De code van de cellulitis omvat de eventuele lymfangitis en het abces. Een bijkomende code dient het
oorzakelijk organisme te beschrijven indien de informatie beschikbaar is.
Wanneer de cellulitis secundair is aan een open wonde zoals laceratie, puntvormige wonde, brandwonde, snijwonde, beet van een dier, avulsie en traumatische amputatie, dan zijn er twee codes nodig:
de ene voor het trauma en de andere voor de cellulitis. De volgorde van de codes hangt af van de
omstandigheden van de opname en de reden van de hospitalisatie. Als de patiënt immers binnenkomt
voor de behandeling van een door cellulitis gecompliceerde open wonde, dan wordt de wonde met
complicatie gecodeerd als hoofddiagnose gevolgd door een code voor cellulitis om de infectie te identificeren. Een open wonde wordt als gecompliceerd beschouwd ingeval van laattijdig dichtgaan, laattijdige behandeling, aanwezigheid van een vreemd lichaam in de wonde of ernstige infectie. Als de ingangspoort echt miniem is of als de wonde vroeger werd behandeld en de patiënt komt voor een cellulitis die zich op deze plaats heeft ontwikkeld, dan zou de code voor cellulitis als hoofddiagnose vermeld moeten worden.
Een lokaal trauma, al dan niet gecompliceerd door cellulitis, kan leiden tot een acute lymfangitis. Deze
infectie wordt gekenmerkt door het verschijnen van rode strepen die lopen van de ingangspoort tot de
drainerende lymfenodi; die zijn meestal ontstoken en pijnlijk. Lymfangitis wordt als een cellulitis gecodeerd.
Voorbeelden 12 1:
• Een patiënt heeft drie dagen geleden een laceratie van het been opgelopen tijdens een trektocht
op Corsica. Bij zijn terugkeer wordt bij het klinisch onderzoek als diagnose het begin van
wondcellulitis gesteld. De wonde wordt dus schoongemaakt, ontsmet en er worden antibiotica
gegeven in het kader van de cellulitis.
HD: 891.1 ‘’Open wound of knee, leg [except thigh], and ankle complicated’’ (Open wonde van
knie, been [behalve dij] en enkel met complicatie)
ND: 682.6 ‘’Other cellulitis and abscess leg, except foot’’ (Andere cellulitis en abces been,
behalve de voet)
• Een patiënte heeft een puntvormige wonde opgelopen aan de vinger met de punt van een mes.
Enkele dagen later ontwikkelt ze een cellulitis van de vinger en moet ze worden gehospitaliseerd
voor intraveneuze antibiotherapie. De wonde zelf vraagt geen bijkomende behandeling.
HD: 681.00 “Cellulitis and abscess of finger, unspecified” (Cellulitis en abces van de vinger,
niet gespecificeerd)
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De cellulitis en het abces aan vinger en teen (‘’Cellulitis and abscess of finger and toe’’) (Cellulitis
en abces van vinger en teen) worden geclassificeerd onder categorie 681. Als de cellulitis zich op
een andere plaats bevindt, wordt het opgenomen onder categorie 682 ‘’Other cellulitis and
abscess’’ (Andere cellulitis en abces). Aangezien de wonde geen enkele behandeling vereist,
wordt er geen code voor trauma toegevoegd.
De cellulitis kan eveneens behoren tot de complicaties van postoperatieve wonden en complicaties van
verzorging (bijvoorbeeld intraveneuze). Ze wordt dan gecodeerd als 998.59 “Other postoperative
infection’’ (Andere postoperatieve infectie) in het geval van een postoperatieve infectie of 999.3 “Other
infection” (Andere infectie) in het geval van complicaties in de zorg, gevolgd door de identificatie van de
infectie.
Opgelet: een posttraumatische infectie van een wonde die niet elders wordt geclassificeerd (958.3
‘’Posttraumatic wound infection, NEC’’) (Posttraumatische wond infectie, niet elders geclassificeerd)
wordt alleen als zodanig bestempeld als en slechts als geen enkele identificatie van de infectie wordt
gegeven.
Voorbeeld 12 2 :
•
Een patiënte onderging een verwijdering van een talgcyste van de thoraxwand. Enkele dagen
later wordt de patiënte opnieuw opgenomen voor cellulitis door stafylococcus aureus uitgaande
van de operatiewonde
HD: 998.59 ‘’Postoperative infection’’ (Postoperatieve infectie)
ND: 682.2 ‘’Cellulitis of trunk” (Cellulitis van de romp)
041.11 ‘’Staphylococcus aureus MSSA’’ (Stafylococcus aureus MSSA)
•
Een patiënte wordt opgenomen voor een intraveneuze antibioticabehandeling in het kader van
een cellulitis van het linker been die enkele weken na een banaal trauma verscheen. Er waren
enkele dagen hospitalisatie nodig om de infectie in te dijken. Tegelijk meldt men abusus van
anxiolytica.
HD: 682.6 ‘’Cellulitis, leg except foot’’ (Cellulitis van het onderste lidmaat behalve de voet)
ND: 305.40 ‘’Sedative, hypnotic or anxiolytic abuse’’ (Abusus van sedatieven, hypnotica of
anxiolytica)
Commentaar: er wordt geen enkele code toegekend aan het oorspronkelijke trauma aangezien geen
enkele behandeling of verzorging wordt gegeven.
De cellulitis kan eveneens optreden als complicatie van een chronisch ulcus van de huid (decubitus of
andere). Er zijn dan twee codes nodig om deze conditie te beschrijven: één voor de cellulitis en de
andere voor het chronische ulcus (707.0x tot 707.8-9). De volgorde hangt af van de omstandigheden
van de opname en de motivering van de hospitalisatie.
De cellulitis met necrosecomplicatie wordt gecodeerd als 785.4 Gangreen in plaats van de codes 681
en 682.

2. Andere cellulitis
Cellulitis kan ook andere delen van het lichaam dan de huid of subcutane weefsels treffen, zoals
bijvoorbeeld de bekkenregio, en moet dan meer precies worden gecodeerd in functie van de betrokken
regio: bekkencellulitis bij de vrouw: 614 ‘’Inflammatory disease of ovary, fallopian tube, pelvic cellular
tissue, and peritoneum’’ (Ontsteking van het ovarium, de eileider, het bekkenweefsel en het peritoneum)
en 567.21 bij de man ‘’Peritonitis (acute) generalized, Pelvic peritonitis, male’’ (Veralgemeende (acute)
peritonitis, pelviperotinitis, man).
Er moet speciale aandacht worden geschonken aan erysipelas. Erysipelas is een acute huidinfectie
door streptokokken groep A die de dermis en hypodermis aantast, meestal ter hoogte van de onderste
ledematen (85% van de gevallen) en het gelaat. Risicofactoren zijn lymfoedeem, interdigitale intertrigo,
ulcus van het been, enz. Klinisch onderzoek toont vaak een koortsige patiënt (39° - 40°) en een rood
been met een plots optredende inflammatoire ‘plaque’. De biologie kan soms een neutrofiele hyperleucocytose en de aanwezigheid van streptokokken in de prelevementen en in de hemoculturen
aantonen. De bacteriologische diagnose blijft echter vaak moeilijk. In heel wat gevallen wordt de diagnose van erysipelas immers gesteld door de arts zonder dat er streptokokken uit de prelevementen
geïsoleerd kunnen worden. Wanneer deze diagnose enkel op klinische gronden gesteld wordt door de
clinicus, dan moet deze gecodeerd worden, aangezien de diagnostiek vaak enkel klinisch kan gebeuren
(dus zonder aantonen van de kiem). Omgekeerd mag de aanwezigheid van geïsoleerde streptokokken
in een wonde echter niet leiden tot de diagnose van erysipelas zonder medische validatie door de
clinicus. De behandeling bestaat uit antibioticatherapie.
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3. Dermatitis door geneesmiddelen
Categorie 692 ‘’Contact dermatitis and other eczema’’ (Contact dermatitis en ander eczeem) bevat dermatitis door planten, voedingsstoffen, geneesmiddelen of andere stoffen die in aanraking komen met de
huid.
Categorie 693 ‘’Dermatitis due to substances taken internally’’ (Dermatitis door substanties die werden
ingeslikt) omvat dermatitis door het inslikken van stoffen.
De specifieke huidaandoeningen van bepaalde delen van het lichaam zoals de oogleden of oren worden opgenomen in het corresponderende hoofdstuk.
Bij de codering van een medicamenteuze dermatitis moet een nuance worden gemaakt tussen bijwerking van een geneesmiddel dat werd toegediend volgens het voorschrift en vergiftiging door een verkeerd gebruik ervan. Een bijwerking wordt gecodeerd door de uiting van dit effect gevolgd door de Ecode die de molecule weergeeft E930 - E949 ‘’Drugs, medicinal and biological substances causing
adverse effects in therapeutic use’’ (Geneesmiddelen, medicinale en biologische stoffen die bijwerkingen veroorzaken bij therapeutisch gebruik). Een vergiftiging wordt gecodeerd als intoxicatie door gelijk
welk geneesmiddel of biologische substantie 960 – 979 ‘’Poisoning by drugs, medicinal and biological
substances’’ (Vergiftiging door geneesmiddelen, medicinale en biologische stoffen), gevolgd door de
veroorzaakte dermatitis en de E-code die wijst op de manier waarop de vergiftiging plaatsvond (dit
wordt meer in detail besproken in het hoofdstuk over intoxicaties).
Voorbeeld 12 3 :
• Dermatitis door een allergische reactie op penicilline, dus bijwerking: 693.0 + E930.0.
• Dermatitis wegens het accidenteel inslikken van penicilline: 960.0 + 693.0 + E856
Bepaalde chemotherapeutica kunnen als secundair effect het “hand-voet” syndroom uitlokken, ook
gekend als palmoplantaire erythrodysesthesie. De code 693.0 ’Dermatitis due to substances taken
internally’’ (Dermatitis ten gevolge van de inname van substanties) dient gebruikt te worden tesamen
met de code E930.7 ‘’Drugs, medicinal and biological substances causing adverse effects in therapeutic
use, Antibiotics, Antineoplastic antibiotics’’ (Cytostatische antibiotica als oorzaak van ongewenste
gevolgen bij therapeutisch gebruik).

4. ‘‘Disseminated superficial actinic porokeratosis’’ of Actinische oppervlakkige
uitgezaaide porokeratose (DSAP)
Ook wel porokeratose van Chernosky genoemd, dit is een gedissemineerde vorm van porokeratose
(soort van hyperkeratose) (een autosomaal dominant overgedragen aandoening), die voorkomt op de
aan zonlicht blootgestelde huid, namelijk de huid van de armen, handen, benen en hoofd. Deze aandoening komt voor bij volwassenen in de derde en vierde decade. Er werd nog geen ideale behandeling
voor gevonden. De code 692.75 ”Disseminated superficial actinic porokeratosis (DSAP)” wordt gebruikt,
in de categorie voor dermatitis te wijten aan zonnestraling.

5. In het kader van contactdermatitis of eczeem
Bestaat er vanaf 2005 een nieuwe code voor “Contact dermatitis and other eczema due to animal (cat)
(dog) dander” (Dermatitis wegens huidschilfers van dieren (kat, hond) 692.84).
Evenzo proponeert de versie 2005 van ICD-9-CM de nieuwe codes 705.21 “Primary focal hyperhidrosis”
(Primaire focale hyperhidrose) en 705.22 “Secondary focal hyperhidrosis” (Secundaire focale hyperhidrose).

6. Erythematous conditions (Erythemateuze aandoeningen)
Erythema multiforme is een syndroom van de huid en de slijmvliezen dat op symmetrische wijze begint
op de rugzijde van de handen, vooral voorkomt bij jonge mannen tussen 20 en 40 jaar. De laesies
hebben typisch een kokarde vorm. Oorzaken: viraal (herpes simplex), medicamenteus, systeemaandoeningen, ...
Een ernstigere vorm is het Syndroom van Stevens Johnson, gekenmerkt door koorts, bulleuze en erosieve letsels en over het algemeen secundair aan een medicamenteuze toxidermie. Minder dan 10%
van de totale huidoppervlakte wordt aangetast.
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In de meest extreme gevallen spreken we van toxische epidermale necrolyse, of ook wel van het syndroom van Lyell (meer dan 30% van de totale huidoppervlakte wordt aangetast).
695.1x ‘’Erythema multiforme …’’ (Erythema exsudativum multiforme)
Voeg code 695.5x ‘’Exfoliation due to erythematous condition, according to extent of body surface
involved” (Exfoliatie ten gevolge van een erythemateuze aandoening, volgens de aangetaste
lichaamsoppervlakte) toe om de huidoppervlakte te preciseren.

7. Ulcera van de huid
De ‘’Chronic ulcer(s) of skin, Pressure ulcer’’ of Chronische huidulcera, ten gevolge van decubitus zijn
opgenomen in categorie 707.0. Een vijfde cijfer laat toe de plaats van de doorligwonde te preciseren:
707.00 “Decubitus ulcer, unspecified site” (Decubitusulcus, lokalisatie niet gespecificeerd)
707.01 “Decubitus ulcer, elbow” (Decubitusulcus, elleboog)
707.02 “Decubitus ulcer, upper back” (Decubitusulcus, bovenrug).
707.03 “Decubitus ulcer, lower back” (Decubitusulcus, onderrug).
707.04 “Decubitus ulcer, hip” (Decubitusulcus, heup).
707.05 “Decubitus ulcer, buttock” (Decubitusulcus, billen).
707.06 “Decubitus ulcer, ankle” (Decubitusulcus, enkel).
707.07 “Decubitus ulcer, heel” (Decubitusulcus, hiel).
707.09 “Decubitus ulcer, other site” (Decubitusulcus, andere lokalisatie).
De categorie 707.2x is gecreëerd om het stadium van het letsel te kunnen coderen. Men dient dus eerst
de anatomische lokalisatie te preciseren en vervolgens het stadium. Infra de codes voor de stadia
van decubitusulcera :
707.20
707.21
707.22
707.23
707.24
707.25

“Pressure ulcer, unspecified stage” (Decubitus ulcus, niet gespecifieerd stadium)
“Pressure ulcer, stage I” (Decubitus ulcus,stadium I)
“Pressure ulcer, stage II” (Decubitus ulcus,stadium II)
“Pressure ulcer, stage III” (Decubitus ulcus,stadium III)
“Pressure ulcer, stage IV” (Decubitus ulcus,stadium IV)
“Pressure ulcer, unstageable” (Decubitus ulcus, stadium niet bepaalbaar)

Het stadium van decubitus ulcus dient terug te vinden zijn in het medisch of verpleegkundig dossier. Ze
komen overeen met:
- Stadium 1: pre-ulceratieve huidveranderingen met rode vlek die niet verdwijnt bij druk; zonder
huidletsel
- Stadium 2: oppervlakkige aantasting van de huid met schaafwonden, blaas, aantasting van
gedeeltelijke huiddikte ter hoogte van de epidermis en/of dermis
- Stadium 3: aantasting van de huid met schade of necrose van de epidermis en van de dermis
die zich kan uitbreiden naar de onderliggende fascia
- Stadium 4: ulcus met weke delen necrose tot en met de spieren, het botweefsel of de
onderliggende pezen.
Opgelet, men dient de code 707.20 ‘’Pressure ulcer, unspecified stage’’ (decubitus ulcus, niet
gepreciseerd stadium) niet te verwarren met de code 707.25 ‘’Pressure ulcer, unstageable’’ decubitus
ulcus, niet bepaalbaar stadium, hier is het stadium klinisch niet te bepalen.
Sommige patiënten kunnen meerdere decubitus ulcera ontwikkelen, die elk een verschillend stadium
kunnen hebben. Men dient ze te coderen ifv de situatie, te weten:
-

Zelfde lokalisatie en zelfde stadium: één code voor de lokalisatie en één voor het stadium
Zelfde lokalisatie en verschillende stadia: één code voor de lokalisatie en verschillende codes
voor de stadia
Verschillende lokalisaties en zelfde stadium: verschillende codes voor de lokalisaties en één
code voor het stadium
Verschillende lokalisaties en verschillende stadia: verschillende codes voor de lokalisaties en
verschillende codes voor de stadia
ulcus dat evolueert tijdens de hospitalisatie: enkel het verst gevorderde stadium coderen

In het geval van gangreen, moet code 785.4 ‘’Gangrene’’ (Gangreen) worden toegevoegd.
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Het ulcus secundair aan atherosclerose ter hoogte van de extremiteiten is opgenomen onder 440.23
‘’Atherosclerosis of the extremities with ulceration’’ (Atherosclerose van de extremiteiten met ulceratie)
met een 707.1x - 707.8 - 707.9 om de plaats te preciseren. Wanneer atherosclerose van de extremiteiten het stadium van gangreen bereikt, wordt alleen code 440.24 ‘’Atherosclerosis of the extremities
with gangrene’’ (Atherosclerose van de extremiteiten met gangreen) gebruikt, zonder code 785.4. Een
supplementaire code kan toegevoegd worden om de anatomische lokalisatie van de eventueel geassocieerde ulceraties te specificeren (707.1x – 707.8 - 707.9).
Stase-ulcera hebben meestal te maken met een veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen en
daarom wordt code 454.x ‘’Varicose veins of lower extremities’’ (Varicen van de onderste ledematen)
hiervoor voorbehouden. Wanneer de clinicus spreekt van stase-ulcus, maar een andere etiologie vermeldt dan de aders, dan verdient het de voorkeur het ulcus te coderen als huidulcus 707.8 of 707.9
‘’Chronic ulcer of skin, specified of unspecified site” (Chronisch huidulcus, gespecificeerde of niet gespecificeerde lokalisatie). Het is ook mogelijk dat ulcera door multipele etiologieën veroorzaakt worden.
Deze moeten dan in detail worden beschreven.
Voorbeeld 12 4 :
Variceus ulcus van het linkerbeen met ernstige ontsteking
454.2
(Varicose veins of lower extremities, with ulcer and inflammation)
Etiologie

Ulcus van de
huid

Gangreen
geassocieerd
aan het ulcus

Decubitus

Aderlijk

707.0x

a. Varicen
454.0

+ 707.2x
(stadium
van het
letsel)

b. Chronische
veneuze
hypertensie
(idiopathisch)
459.31 “Chronic
venous
hypertension with
ulcer”
+ 707.1x-707.8-9

+ 785.4

c. Post-flebitis
syndroom
459.11
“Postphlebitic
syndrome with
ulcer”
+707.1x-707.8-9
+ 785.4

Arterieel

440.23+
707.1x

Diabetisch ulcus
onderste
ledematen
250.8x
707.1x
Indien:
+ angiopathie
+ ND: 250.7x
+ ND: 443.81

Chronisch ulcus
uitgezonderd
decubitus
707.1x (onderste
ledematen)
707.8 (andere
lokalisatie,
gespecificeerd)
707.9 (lokalisatie
niet gespecificeerd)

+polyneuropathie
+ND: 250.6x
+ND: 357.2

440.24+
707.1x

+ 785.4

+ 785.4

Opmerking: Atherosclerose van de oorspronkelijke arteriën van de extremiteiten die voorkomt in een
context van diabetische arteriitis (250.7x + 443.81), kan worden gepreciseerd door de toevoeging van
code 440.2x “Atherosclerosis of native arteries of extremities” (Atherosclerose van de natieve arteriën
van de extremiteiten).

8. Procedures
8.1. Excisie van een huidletsel
Over het algemeen omvatten codes 86.3 en 86.4 het grootste deel van de excisies van huidletsels.
Code 86.3 ‘’Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue’’
(Andere lokale excisie of destructie van letsel of weefsel van de huid en het subcutaan weefsel) omvat
lokale excisie, cauterisatie, cryochirurgie, fulguratie en laser.
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Radicale excisie 86.4 “Radical excision of skin lesion" (Radicale excisie van huidletsel) is een grote
excisie van een huidletsel waarbij omliggend en/of onderliggend weefsel wordt weggenomen.
De codes voor huidexcisie van bepaalde delen van het lichaam moeten worden opgezocht in het
hoofdstuk over de desbetreffende lichaamsdelen (bijv.de borst).

8.2. Debridement
Debridement van de huid en het subcutaan weefsel bestaat uit de verwijdering van ontstoken, afgestorven en necrotisch weefsel tot aan het gezonde weefsel, 86.22 ‘’Excisional debridement of wound,
infection, or burn’’ (Excisioneel debridement van wonde, infectie, of brandwonde). Niet-excisioneel
debridement gebeurt door uitborstelen, reinigen, irrigatie, 86.28 ‘’Nonexcisional debridement of wound,
infection, or burn’’ ( Niet-excisioneel debridement van wonde, infectie, of brandwonde).
De code voor debridement van andere zones dan de huid is degene die wordt gebruikt voor de excisie
van het letsel volgens de plaats. Men moet er zich steeds van verzekeren dat het debridement geassocieerd aan een andere techniek niet geïncludeerd is in deze techniek. Hiervoor moet men de rubrieken “inclusion” en “exclusion” bovenaan de paragraaf of het hoofdstuk raadplegen.

8.3. Huidenting
Er worden verschillende nieuwe technieken voor huidenting gebruikt bij de behandeling van grote
brandwonden. De dermale regeneratieve enting 86.67 ‘’Dermal regenerative graft’’ (Dermale regeneratieve greffe) wordt gebruikt bij bepaalde chirurgische technieken. Ze omvat de volgende substituten
en technieken: kunsthuid, het creëren van neodermis, gedecellulariseerde allodermis, implantaat van
integumentaire matrix, het prothetisch implantaat van de donor van huiddermis, de donor van geregenereerde dermis. De homogreffe en heterogreffe van de huid worden respectievelijk opgenomen onder
86.66 en 86.65 ‘’Homograft to skin’’ en ‘’Heterograft to skin’’ (Homogreffe en heterogreffe van de huid).
Autogreffe wordt gecodeerd door 86.69 ‘’Other skin graft to other sites’’ (Andere huidgreffe op andere
lokalisaties).
Code 996.55 ‘’Mechanical complication due to artificial skin graft and decellularized allodermis’’ (Mechanische complicatie te wijten aan artificiële huident en gedecellulariseerd allodermis) omvat de
mislukte ent of de afstoting van het transplantaat. Code 996.52 ‘’Mechanical complication due to graft of
other tissue, not elsewhere classified” (Mechanische complicatie wegens enting van een ander weefsel,
niet elders geclassificeerd) wordt gebruikt voor complicaties bij andere huidenten.
Voorbeeld 12 5 :
Een patiënt wordt opgenomen voor correctie van een keloïd litteken van de linkerhand dat was
ontstaan door een oude brandwonde. Er wordt een radicale excisie van het litteken gedaan en
de ontbrekende huid wordt opgevuld met een huident genomen ter hoogte van de onderarm
Diagnose: 701.4 “Keloid scar” (Keloïdlitteken)
906.6 “Late effect of burn of hand” (Sequel van brandwonde van de
hand)
E929.4 “Late effect of accident caused by fire” (Sequel van ongeval
veroorzaakt door vuur)
Procedure: 86.4 “Radical excision of skin lesion” (Radicale excisie van
huidletsel)
86.61 “Full-thickness skin graft to hand” ('Full-thickness' huidgreffe
van de hand)

8.4. Andere ingrepen die betrekking hebben op de huid
86.05 ‘’Incision with removal of foreign body or device from skin and subcutaneous tissue’’ (Incisie met
verwijdering van vreemd lichaam of toestel van de huid en het subcutaan weefsel)
Inclusion: verwijdering van toestel ter activatie van de sinus caroticus baroreflex
86.09 “Other incision of skin and subcutaneous tissue” (Andere incisie van de huid en het subcutaan
weefsel)
Inclusion: revisie van een zakje voor subcutaan toestel
! het creëren van een zakje voor een registratieapparaat (loop recorder pocket) en insertie of vervanging van het apparaat wordt gecodeerd met 37.79 “Revision or relocation of cardiac device pocket”
! het creëren van een zakje voor een implanteerbaar registratietoestel activeerbaar door de patiënt, en
insertie of vervanging van het apparaat : 37.79
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! verwijdering van een katheter van de schedelholte : 01.27 “Removal of catheter from cranial cavity or
tissue”
86.28 “Nonexcisional debridement of wound, infection or burn” (Niet excisioneel debridement van een
wonde, infectie of brandwonde)
Inclusion : reinigen met een water scalpel (jet)

9. Varia
Het gangreen van Fournier is een gemengde bacteriële infectie van de genitaliën en het perineum die
oorspronkelijk beschreven werd bij de man. Ze wordt tegenwoordig beschouwd als een necrotiserende
fasciitis. Ze is minder frequent bij de vrouw, waar ze gecodeerd wordt met de 728.86.
Bij de man geeft de alfabetische index de code 608.83 die – alhoewel ze weinig specifiek is – dus dient
gebruikt te worden.
In voorkomend geval voegt men de code voor gangreen en die voor de bacterie toe indien de informatie
voorhanden is.
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13
Aandoeningen van musculoskeletale systeem en bindweefsel
1. Opfrissing van terminologie
- Artrose is een degeneratieve ziekte die de gewrichten aantast; ze kan van mechanische oorsprong zijn
(normaal kraakbeen onderworpen aan sterke mechanische belastingen) of van structurele oorsprong
door een primaire aantasting van het kraakbeen.
- Artritis is een gewrichtsontsteking.
- Aandoeningen van de rug: spondylitis, spondylolyse, discopathieën en andere dorsale pijn.
- Myelopathie is een aandoening van het ruggenmerg.
Er wordt een subklassering met vijf cijfers gebruikt om de anatomische plaats van de aandoening te
lokaliseren en dit voor categorieën 711-712, 715-716, 718-719 en 730:
- 0: plaats niet gespecificeerd
- 1: schoudergebied: acromio-claviculaire, gleno-humerale, sterno-claviculaire regio,
clavicula en schouder
- 2: bovenarm: humerus
- 3: onderarm: radius, ulna
- 4: hand: carpus, metacarpus, phalangen
- 5: bekkenstreek en dij: femur, heup
- 6: been: knieschijf, knie, tibia, fibula
- 7: enkel en voet: enkel, teen, tarsus, metatarsus, phalangen, andere gewrichten
- 8: andere gespecificeerde plaatsen: hoofd, nek, rib, schedel, romp, wervelkolom
- 9: Meerdere plaatsen

2. Artritis
Artritis of gewrichtsontsteking komt vaak voor bij jongere mensen, en komt tot uiting door gewrichtspijnen bij rust, 's nachts, gevolgd door een langdurige ochtendstijfheid. Dit kan de novo voorkomen maar
ook gepaard gaan met andere pathologieën zoals:

2.1. Micro-kristalartropathieën :
2.1.1. Jichtartritis [‘’Gouty arthropathy’’ (Jichtartropathie) 274.0x]
Ze is secundair aan chronische hyperuricemie, en begint door het de novo neerslaan van mononatriumuraatkristallen. Ze is vaak mono-articulair. De andere complicaties van hyperuricemie zijn subcutane
jichttophi [274.8x ‘’Gout with other specified manifestations’’ (Jicht met andere gespecificeerde manifestaties)], nierstenen [274.11 ‘’Uric acid nephrolithiasis’’ (Urinezuurnefrolithiase)], chronische nierinsufficiëntie door de afzetting van uraat in het nierinterstitium. Wanneer de jicht te wijten is aan een loodvergiftiging, moet code 984.x ‘’Toxic effects of lead and its compounds (Including fumes)’’ (Vergiftiging door
lood en loodverbindingen waaronder dampen) worden toegekend. Zie ook hfst 3.

2.1.2. Chondrocalcinose te wijten aan pyrofosfaat, bicalciumfosfaat of zonder andere
precisering
Code 275.49 “Other disorders of calcium metabolism” (Andere stoornissen van calciummetabolisme)
geassocieerd met 712.1x “Chondrocalcinosis due to dicalcium phosphate crystals” (Chondrocalcinose
te wijten aan bicalciumfosfaat kristallen) of 712.2x “Chondrocalcinosis due to pyrophosphate crystals”
(Chondrocalcinose te wijten aan pyrofosfaat kristallen) of zelfs 712.3 “Chondrocalcinosis, unspecified”
(Chondrocalcinose, niet gespecificeerd ).

2.2. Diabetes :
Artropathie van Charcot : 249.6x “Secondary diabetes with neurological manifestations” (Secundaire
diabetes met neurologische manifestaties) of 250.6x “Diabetes with neurological manifestations” (Diabetes met neurologische manifestaties) die gepaard gaat met 713.5 “Arthropathy associated with neurological disorders” (Artropathie geassocieerd met neurologische stoornissen).
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2.3. Reactionele artritis van Reiter :
Code 099.3 “Reiter’s disease” (Ziekte van Reiter) gevolgd door 711.1x “Arthropathy associated with
Reiter’s disease and nonspecific urethritis” (Artropathie geassocieerd met ziekte van Reiter en niet
specifieke urethritis).

2.4. Artritis die gepaard gaat met de ziekte van Lyme :
Code 088.81 “Lyme disease” (Ziekte van Lyme) aangevuld met 711.8x “Arthropathy associated with
other infections and parasitic diseases” (Artropathie geassocieerd met andere infecties en parasitaire
ziekten). Ingeval van sekwel wordt code 139.8 “Late effects of other and unspecified infectious and
parasitic diseases” (Laat effect van andere en niet gespecificeerde infectieuze en parasitaire ziekten)
gebruikt in combinatie met de code 711.8x ‘’Arthropathy associated with other infections and parasitic
diseases’’ (Arthropathie geassocieerd met andere infectieuze en parasitaire aandoeningen)

2.5. Osteoartrose :
of degeneratieve polyartrose is een degeneratieve articulaire ziekte bij oudere mensen [715 “Osteoarthrosis and allied disorders” Osteoartrose en verwante aandoeningen)]. Als de wervelkolom is aangetast, moet een code uit categorie 720 tot 724 “Dorsopathies” (Dorsopathieën) worden gebruikt. Osteoartrose kan gelokaliseerd of veralgemeend en primair of secundair zijn.
De primaire aandoening heeft betrekking op gelijk welk type gewricht, en dit zelfs aan beide zijden. Ze
wordt bestempeld als ”primair” wanneer geen enkele onderliggende of bepalende oorzaak wordt aangetoond. Ze ontstaat door een trage slijtage van het kraakbeen en komt dus voor bij oudere mensen.
De secundaire aandoening vloeit voort uit een bepaalde etiologie: eerder bestaande articulaire ziekte
(reumatoïde artritis, osteonecrose…), architecturale ziekte (afwijkingen: varus of valgus, …) traumata,
obesitas …
Osteoartrose, gelokaliseerd, maar niet gedefinieerd als primair of secundair wordt gecodeerd door een
715.3x. Osteoartrose met vermelding van meer dan één plaats maar niet gespecificeerd als veralgemeend wordt gecodeerd door een 715.8x, maar het verdient altijd de voorkeur om de aangetaste plaatsen in detail weer te geven.
Veralgemeende osteoartrose wordt weergegeven onder 715.0x.
Over het algemeen wordt de precieze definitie van artrose weinig gedetailleerd in het medisch dossier
en hierom kan 715.9x “Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized” (Osteoartrose, niet
gespecificeerd als veralgemeend of gelokaliseerd) gebruikt worden wanneer bij een oudere patiënt
artrose sensu largo wordt vastgesteld.

2.6. Reumatoïde artritis : [”Rheumatoid arthritis” (Reumatoïde artritis) 714.0]
Reumatoïde inflammatoire ziekte begint meestal rond de leeftijd van dertig of veertig jaar. Ze komt
vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De symptomen vertalen zich door een distale en symmetrische
oligo- of polyartritis (polsen, metacarpo-falangeaal, proximaal interfalangeaal en metatarso-falangeaal).
Er bestaan ook symptomen buiten de gewrichten, zoals subcutane knobbeltjes; longcomplicaties
[714.81 ‘‘Rheumatoid lung’’ (Reumatische long of Reumatoïd long)] met alveolitis, interstitiële fibrose,
reumatoïde knobbel, bronchiolitis obliterans…; hart- en vaatcomplicaties [714.2 “Other rheumatoid
arthritis with visceral or systemic involvement” (Andere reumatoïde artritis met viscerale of systemische
betrokkenheid)] zoals pericarditis, reumatoïde vasculitis … De volgende codes 359.6 “Symptomatic
inflammatory myopathy in diseases classified elsewhere” (Symptomatische inflammatoire myopathieën
in elders geklasseerde ziekten) en 357.1 “Polyneuropathy in collagen vascular disease”
(Polyneuropathie bij vasculaire collageenziekten) kunnen hier ook aan verbonden worden. Behandeling
door NSAID, glucocorticoïden en remissie-inductoren (malariabestrijdende middelen, chrysotherapie, D
penicillamine…).
In deze rubriek vinden we ook andere complicaties in verband met reumatoïde artritis, zoals het Syndroom van Felty 714.1 “Felty’s syndrome” (Syndroom van Felty) dat bestaat uit een combinatie van
reumatoïde artritis, splenoadenomegalie en neutropenie.

2.7. Pyogene artritis : [“Pyogenic arthritis” (Pyogene artritis) 711.0x]
is secundair aan een infectie en het 5e cijfer verwijst naar het aangetaste gewricht. Een bijkomende
code is nodig om de verantwoordelijke kiem te preciseren.
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3. Andere gewrichtsletsels
- gewrichtsletsel van de knie: categorie 717 “Internal derangement of knee” (Intern derangement van
knie)
- gewrichtsletsel op andere plaatsen: categorie 718 “Other derangement of joint” (Ander derangement
van gewricht). Het vijfde cijfer preciseert de plaats van het aangetaste gewricht.
- recidiverende articulaire ontwrichting: 718.3x “Recurrent dislocation of joint” (Recurrente luxatie gewricht). Van zodra een traumabegrip wordt beschreven, moet een code voor traumatische ontwrichting
van het gewricht worden gebruikt [categorieën 830-839 “Dislocation” (Luxatie)].

4. Aandoeningen van de rug
Lumbale pijn die wordt beschreven als ‘’gewone’’ lumbago wordt gecodeerd als 724.2.
Niet anders gepreciseerde vertebrale pijn of rachialgie wordt opgenomen onder 724.5.
Psychogene vertebrale pijnen maken deel uit van de psychalgieën, 307.89.
Vertebrale pijnen die gepaard gaan met een discushernia zijn inbegrepen in de enige code voor hernia.
Er moet dus geen bijkomende code worden toegevoegd!
De pathologieën van de tussenwervelschijven 722.x ‘’Intervertebral disc disorders’’ (Aandoeningen tussen-wervelschijf) moeten bijzondere aandacht krijgen. Het al dan niet aanwezig zijn van myelopathie is
belangrijk voor de precisiegraad van de code. Deze precisering moet immers worden opgegeven bij
artrose van de wervelzuil en verwante aandoeningen 721 ‘’Spondylosis and allied disorders’’ (Spondylose en verwante aandoeningen) en bij aandoeningen van de tussenwervelschijven 722 ‘’Intervertebral
disc disorders’’ (Aandoeningen tussenwervelschijf). Myelopathie komt tot uiting door een musculaire
aantasting door compressie van het ruggenmerg (cf. elektromyografisch onderzoek) maar volgens de
ICD-9-CM conventies wordt ze eveneens gebruikt om alle functionele stoornissen te beschrijven die
het gevolg zijn van een aantasting van het zenuwstelsel door pathologieën van de wervelkolom. Er is
dus parese (=lichte paralyse), paralyse, neurogene claudicatio. Bij lumbale discushernia zonder myelopathie 722.10 ‘’Lumbar intervertebral disc without myelopathy’’ (Lumbale tussenwervelschijf zonder
myelopathie) kan men paresthesieën (=subjectieve stoornissen van de sensibiliteit zoals ongevoeligheid, enz.) hebben maar geen parese of paralyse. Degeneratieve cervicale, dorsale en lumbo-sacrale
discopathieën zonder myelopathie worden respectievelijk opgenomen onder de codes 722.4 ‘’Degeneration of cervical intervertebral disc’’ (Degeneratie van cervicale tussenwervelschijf), 722.5 ‘’Degeneration of thoracic or lumbar intervertebral disc’’ (Degeneratie van thoracale of lumbale tussenwervelschijf)
en 722.6 ‘’Degeneration of intervertebral disc, site unspecified’’ (Degeneratie van tussenwervelschijf,
niet gespecificeerd plaats).
De excisie van een discushernia wordt gedefinieerd als volgt:
- Eenvoudige excisie van discushernia: 80.51 ‘’Excision of intervertebral disc’’ (Excisie van tussenwervelschijf)
- Vernietiging door chemonucleolyse (injectie van proteolytisch enzym in de intervertebrale ruimte):
80.52 ‘’Intervertebral chemonucleolysis’’ (Intervertebrale chemonucleolyse).
- Andere vernietiging (Percutane discectomie, vernietiging met laser): 80.59 ‘’Other destruction of intervertebral disc’’ (Andere vernietiging van tussenwervelschijf).
De toevoeging van code 03.09 ‘’Other exploration and decompression of spinal canal’’ (Andere exploratie en decompressie van de structuren van het ruggenmergkanaal) als toegangsweg, is overbodig.
Voorbeeld 13 1 : Patiënt van 40 jaar opgenomen wegens acute lumbalgie. De MRI die 3 dagen eerder
werd uitgevoerd, toont een lumbale discushernia in L5-S1
Diagnose: 722.10 ‘’Lumbar intervertebral disc without myelopathy’’ (Lumbale discushernia zonder myelopathie)
Voorbeeld 13 2 : Patiënt van 60 jaar gekend sinds 5 jaar wegens stabiele vernauwing van het lumbale
kanaal door lumbale artrose. De patiënt wordt nu opgenomen wegens acute lumbalgie. De aanvullende
onderzoeken brengen een lumbale discushernia L5-S1 aan het licht, die de vernauwing van het kanaal
doet decompenseren. Men beslist dus een behandeling van de discushernia toe te passen met posterieure artrodese L4-L5-S1met invoeging van intervertebraal materiaal
Diagnose:
a. 722.10 ‘’Lumbar intervertebral disc without myelopathy’’ (Lumbale
discus hernia zonder myelopathie)
b. 721.3 ‘’Lumbosacral spondylosis without myelopathy’’ (Lumbal
artrose zonder myelopathie)
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Procedure:

a. 80.51 ‘’Excision of intervertebral disc’’(Excisie van tussenwervelschijf)
b. 81.08 ‘’Lumbar and lumbosacral fusio, posterior technique’’
(Lumbale of lumboscrale artrodese, posterieure techniek)
c. 81.62 ‘’Fusion or refusion of 2-3 vertebrae’’ (Fusie of herfusie van 23 wervels)
d. 84.51 ‘’Insertion of interbody spinal fusion device’’ (Invoeging van
intervertebraal artrodesemateriaal)
Omdat de vernauwing van het kanaal door lumbale artrose vooraf gekend was, lijkt het logisch
om het te coderen (enkel de lumbaire artrose gezien het de verklaring is van het vernauwde kanaal). De hernia is slechts het fenomeen dat een latent proces verergert.
Voorbeeld 13 3 : Patiënt van 60 jaar met vernauwing van het lumbaal kanaal in L1 door lumbale artrose.
De symptomatologie van neurogene intermittent claudicatio komt sinds enkele weken sterker tot uiting,
de elektromyografie toont duidelijke tekenen van myelopathie en de orthopedist beslist hem te opereren
met het oog op lumbale recalibrage
Diagnose:
721.42 ‘’Thoracic or lumbar spondylosis with myelopathy, lumbar
region’’ (Lumbale spondylose met myelopathie)
724.03 ’Spinal stenosis lumbar région, with neurologic claudication’’
(Spinale stenose, regio lumbalis,met neurogene claudicatio)
Procedure:
03.09 ‘’Other exploration and decompression of spinal canal’’ (Andere
exploratie en decompressie van de structuren van het wervelkanaal)
De neurogene claudicatio wordt gecodeerd met 724.03 ’Spinal stenosis lumbar région, with neurologic
claudication’’(Spinale stenose, regio lumbalis,met neurogene claudicatio).
Opmerkingen:
1. In 2011 verscheen er een nieuwe code voor spinale stenose ter hoogte van de lumbale regio met
neurogene claudicatio 724.03 ‘’Spinal stenosis lumbar region, with neurologic claudication’’ (Spinale
stenose, lumbale regio, met neurogene claudicatio). Men dient dus deze code te gebruiken om de notie
van neurogene claudication toe te voegen.
Spinale stenose zonder neurogene claudicatio wordt gecodeerd met 724.02 ‘’Spinal stenosis lumbar
region, without neurologic claudication’’ (Spinale stenose, lumbale regio, zonder neurogene claudicatio).
Men zal ze UITSLUITEND gebruiken in afwezigheid van een gediagnosticeerde etiologie.
2. Congenitale spinale stenose, indien dit als dusdanig duidelijk wordt vermeld door de arts wordt met 2
codes gecodeerd : een code van hoofdstuk 14, 756.19 ‘’Anomalies of spine, other’’ (Andere congenitale
afwijkingen van de wervelkolom) voor de congenitale afwijking van de wervelkolom en de 723.0 of
724.0x voor de stenose, in functie van de lokalisatie en de aan- of afwezigheid van myelopathie.

5. Pathologische of spontane fracturen & stressfracturen
De pathologische fractuur komt voor op plaatsen waar het bot is verzwakt, vaak spontaan maar ook
onder impuls van een licht trauma. De meest voorkomende oorzaken zijn osteoporose, botmetastases,
de ziekte van Paget, hyperparathyreoïdie. De gebruikte code is 733.1x “Pathologic fracture” (Pathologische fractuur), het vijfde cijfer wijst op de lokalisatie van de plaats van de fractuur. De niet-traumatische
vertebrale verzakking wordt beschouwd als een pathologische fractuur die wordt gecodeerd als 733.13
“Pathologic fracture of vertebrae” (Pathologische wervelfractuur).
Een oude en niet symptomatische indeukingsfractuur wordt gecodeerd met 733.00. Als ze daarentegen
recent is en een of andere aanpak vereist, wordt ze gecodeerd met 733.13.
Een spontane fractuur wordt steeds beschouwd als pathologisch.
Als het trauma groot genoeg is om een breuk teweeg te brengen, zelfs op een gezond bot, dan worden
de codes voor traumatische fractuur gebruikt. Bij twijfel moet de clinicus verduidelijking geven.
De pathologische fractuur wordt alleen gecodeerd als hoofddiagnose als de patiënt werd gehospitaliseerd voor de behandeling van deze laatste (pijnstillers, korset …).
Opgelet: er mag nooit een code voor traumatische fractuur en voor pathologische fractuur worden toegekend voor een zelfde botfractuur : het is ofwel een ofwel het ander.
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Voorbeelden 13 4:
• Patiënte opgenomen voor de behandeling van een pathologische fractuur van de femurhals
door botmetastases met antecedent van borstneoplasie:
733.14 “Pathologic fracture of neck of femur” (Pathologische fractuur van de femurhals)
198.5 “Secondary malignant neoplasm of other specified sites, bone and bone marrow”
(Secundair maligne neoplasma van andere gespecificeerde plaatsen, bot en
beenmerg)
V10.3 “Personal history of malignant neoplasm, breast” (Persoonlijk antecedent van
maligne neoplasma, borst)
• Patiënt gehospitaliseerd voor behandeling van een tibiafractuur op ouderdoms-osteoporose:
733.16 “Pathologic fracture of tibia or fibula” (Pathologische fractuur van tibia of fibula)
733.01 “Senile osteoporosis” (Ouderdomsosteoporose)
• Patiënt gehospitaliseerd voor behandeling van een tibiafractuur op osteoporose:
733.16 “Pathologic fracture of tibia or fibula” (Pathologische fractuur van tibia of fibula)
733.00 “Osteoporosis, unspecified” (Osteoporose, niet geprecisieerd)
De stressfractuur daarentegen vloeit voort uit een bovenmatige en terugkerende belasting op het bot.
Ze wordt gecodeerd door een 733.93 “Stress fracture of tibia or fibula” (Stressfractuur van de tibia of
fibula), 733.94 “Stress fracture of the metatarsals” (Stressfractuur van de metatarsus) en 733.95 “Stress
fracture of other bones” (Stressfractuur van andere beenderen).
In 2009, zijn er nieuwe codes voor stressfracturen van de femurhals (733.96), van de femorale diafyse
(733.97) en het pelvis 733.98)

6. Andere aandoeningen
6.1. Spierzwakte (veralgemeend) (“Muscle weakness (generalized)”) [728.87]
Het gaat om een wijziging van de titel van de code met toevoeging van het woord ‘’veralgemeend’’.

6.2. Niet traumatisch compartimentsyndroom (“Nontraumatic compartment syndrome”) [729.7]
Dit is een nieuwe subcategorie.
Exclusies : traumatische compartimentsyndroom
o
Compartimentsyndroom, niet gespecificeerd 958. 90
o
Traumatisch Compartimentsyndroom 958.91- 958. 99
Het compartimentsyndroom is gelinkt met de compressie van zenuwen en bloedvaten in een afgesloten
ruimte, al dan niet ten gevolge van een trauma. Het zijn voornamelijk de ledematen die hierdoor getroffen worden, maar ook het abdomen en andere sites kunnen betrokken zijn. Er bestaan twee reeksen
codes wat toelaat om het verschil te maken tussen een traumatische of een niet-traumatische oorzaak.
Een voorbeeld van een niet traumatisch compartimentsyndroom is die welke het gevolg is van een
chronische inspanning bij topsporters. Het abdominaal compartimentsyndroom (ACS) wordt regelmatig
waargenomen op intensieve zorgen. Dit syndroom heeft als voornaamste kenmerk een abdominale
hypertensie met repercussies op de abdominale en de nabijgelegen thoracale organen.
Niet traumatisch

Compartiment syndroom
niet gespecificeerd

729.71 “Non traumatic
compartment syndrome
of upper extremity”
729.72 “Non traumatic
compartment syndrome
of lower extremity”
729.73 “Non traumatic
compartment of abdomen”
729.79
“Nontraumatic
compartment syndrome
of other sites”

bovenste lidmaat

Traumatisch
958.90
“Compartment
syndrome,
unspecified”
958.91
“Traumatic
compartment
syndrome of upper extremity”

onderste lidmaat

958.92
“Traumatic
compartment
syndrome of lower extremity”

abdomen

958.93
“Traumatic
syndrome of abdomen”

compartment

andere lokalisatie

958.99
“Traumatic
syndrome of other sites

compartment
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Omwille van de steeds voortdurende vermindering van de verblijfsduur, is het mogelijk dat deze codes
als hoofddiagnose worden gebruikt wanneer deze vroegtijdige complicaties een reden van heropname
zijn.

6.3. Ziekten van de weke weefsels (“Other and unspecified disorders of soft tissue”)
[729.9]
729.90 “Disorders of soft tissue, unspecified” (Aandoeningen van de weke weefsels, niet
gespecificeerd)
729.91 “Post-traumatic seroma“ (Posttraumatisch seroma)
729.92 “Nontraumatic hematoma of soft tissue” ( Niet-traumatisch hematoma)
729.99 “Other disorders of soft tissue” (Andere aandoeningen van de weke weefsels)

6.4. Fibromyalgie [729.1] en Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) [780.71]
Als de patiënten opgenomen worden voor een specifieke behandeling van één manifestatie van het
syndroom (bvb. toediening van magnesium IV), dan wordt het syndroom als hoofddiagnose gezet. Opgelet, men dient geen andere codes toe te voegen om manifestaties geassocieerd met deze syndromen
te beschrijven, ze zijn automatisch geïncludeerd in de codes 729.1 Fibromyalgie en 780.71 chronisch
vermoeidheidssyndrom. Eén enkele code volstaat.

6.5. Osteïtis deformans (“Osteitis deformans”) [731]
In categorie 731 “Osteitis deformans and osteopathies associated with other disorders classified elsewhere” (Osteïtis deformans en osteopathieën, met andere elders geklasseerde aandoeningen), bestaat
de code 731.3 : Majeure botdefecten
Met de nota : Codeer eerst de onderliggende aandoening, als ze gekend is, zoals bvb.:
- aseptischenecrose (733.40- 733.49)
- maligne neoplasma van bot (170.0- 170.9)
osteomyelitis ( 730.00- 730.29)
- osteoporose ( 733.00- 733.09)
- peri-prosthetitische osteolyse (996.45)

7. Procedures met betrekking tot de gewrichten
7.1. Vervanging van een gewricht
De vervanging van een gewricht van een onderste lidmaat of van een bovenste lidmaat bevindt zich
respectievelijk onder codes 81.5x en 81.8x. Er kan een precisering worden aangebracht om te vermelden of het gaat om een gedeeltelijke of volledige vervanging. Ingeval van een bilaterale vervanging
moet er twee keer gecodeerd worden.
De totale heupprothese 81.51 “Total hip replacement” (Totale heupprothese) beoogt bij de vervanging
van de gewrichtsoppervlakten zowel het acetabulum als de femurkop, terwijl de gedeeltelijke prothese
81.52 “Partial hip replacement” (Partiële heupprothese) alleen de femurkop vervangt (meestal ingeval
van ischemische necrose van de femurkop of ingeval van een breuk van de femurhals met gevaar voor
necrose van de kop). Deze gedeeltelijke vervanging kan gebeuren door de techniek van het hermodelleren van de kom.
De invoeging van een botgroeistimulator wordt gecodeerd door 78.9x “Insertion of bone growth
stimulator” (Insertie van botgroeistimulator).
Wanneer een nieuwe interventie wordt uitgevoerd op een reeds aangebrachte prothese, dan gaat men
over tot een revisie van het prothesemateriaal.
Het bijzonder geval van infectie op prothese moet worden besproken. Ingeval van een infectie op een
interne gewrichtsprothese 996.66 “Infection and inflammatory reaction due to internal joint prosthesis”
(Infectie en inflammatoire reactie te wijten aan interne gewrichtsprothese) wordt het materiaal vaak verwijderd en na een relatief lange termijn vervangen na systemische en/of lokale antibiotherapie. De verwijdering van de prothese wordt weergegeven onder code 80.0 “Arthrotomy for removal of prosthesis”
(Artrotomie voor verwijdering van prothese). De procedure voor de verwijdering of de plaatsing van de
spacer (cement) MOET gecodeerd worden (84.56) “Insertion or replacement of (cement) spacer” en
84.57)”Removal of (cement) spacer”. Wanneer de patiënt wordt opgenomen voor de tweede operatie
(revisie van de prothese), wordt als hoofddiagnose een misvorming van ledematen 736.x “Other
acquired deformities of limbs” (Andere verworven misvormingen van ledematen) gebruikt.
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Het statuut van drager van een prothese (V43.6x) moet worden gepreciseerd als deze bijzondere aandacht vraagt bij de behandeling van de patiënt.
Procedure code
Toe te voegen codes
80.0x Artrotomie voor verwijdering van de - Insertie van spacer : 84.56
prothese
- Verwijderen van spacer : 84.57
81.51 Totale heupprothese

- Gebruikte oppervlakte indien gekend: 00.74- 00.77

81.52 Partiële heupprothese

- Gebruikte oppervlakte indien gekend: 00.74- 00.77

81.53 Revisie van heupprothese, niet elders - Verwijderen spacer : 84.57
geklasseerd
- Oppervlakte indien gekend : 00.74- 00.77

7.2. Andere procedures met betrekking tot de heup
Twee categorieën moeten gebruikt worden : 00.7 en 00.8
Procedure code
Toe te voegen codes
00.85 Artroplastie door herbekleding van de
oppervlakte, totaal, van het acetabulum en femurkop
(femurkop wordt niet vervangen door een prothese
niets
maar afgeschuurd en aangepast om in de prothese
te steken ; contact-oppervlakte metaal/metaal)
00.86 Artroplastie door herbekleding
oppervlakte, partieel, femurkop

van

de

niets

00.87 Artroplastie door herbekleding
oppervlakte, partieel, acetabulum

van

de

niets

00.70 Revisie van totale heupprothese
(= acetabulum + femorale componenten)

- Verwijderen spacer : 84.57
- Oppervlakte indien gekend : 00.74- 00.77
00.74 : oppervlakte : metaal/polyethyleen
00.75 : oppervlakte : metaal/metaal
00.76 : oppervlakte : keramiek/keramiek
00.77 : oppervlakte : keramiek/polyethyleen

00.71
Revisie van heupprothese, acetabulum - Oppervlakte indien gekend : 00.74- 00.77
component
00.72 Revisie
component

van

heupprothese,

femorale - Oppervlakte indien gekend : 00.74- 00.77.

00.73
Revisie van heupprothese, herbekle-ding - Oppervlakte indien gekend : 00.74- 00.77
acetabulum en/of femurkop

7.3. Andere ingrepen met betrekking tot de knie
Opmerking : Indien revisie van (maximaal) 2 componenten van de knieprothese: 00.81-00.83
Indien revisie van het geheel van de knieprothese, 00.80
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Procedure code

Toe te voegen codes

00.80 Totale
revisie
van
de
knieprothese
Verwijderen spacer : 84.57
(femorale, tibiale en patellaire component)
00.81 Revisie van de knieprothese
(tibiale component)

niets

00.82 Revisie van de knieprothese
(femorale component)

niets

00.83 Revisie van de knieprothese
(patellaire component)

niets

00.84 Revisie van de knieprothese
(herbekleding van de tibia)

niets

81.55 Revisie van de knieprothese, niet elders Verwijderen spacer : 84.57
geklasseerd

7.4. Artrodese of vertebrale fusie
7.4.1. Algemeen
Artrodese of revisie van artrodese wordt gedefinieerd door
 de lokalisatie van de fusie : cervicaal, thoracaal/thoracolumbaal, lumbaal of lumbosacraal
 de anatomische kant van de fusie: anterieur of posterieur
 de operatieve toegangsweg : anterieur, posterieur, lateraal, laterotransversaal of posterolateraal
 het aantal ge(her)fusioneerde wervels
Bij de anterieure kant van de fusie, zijn de corpi van de wervellichamen gefusioneerd. De voorste kolom
kan gefusioneerd worden via een anterieure, laterale of posterieure toegangsweg.
Bij de posterieure kant van de fusie, kunnen de posterieure structuren – pediculi, lamina, facetten, processus transversalis of ‘’gutter’’ gefusioneerd worden. De posterieure wervelkolom kan benaderd worden via een posterieure, posterolaterale of laterotransversale weg.
81.02 Other cervical fusion of the anterior column, anterior technique
81.03 Other cervical fusion of the posterior column, posterior technique
81.04 Dorsal and dorsolumbar fusion of the anterior column, anterior technique
81.05 Dorsal and dorsolumbar fusion of the posterior column, posterior technique
81.06 Lumbar or lumbosacral fusion of the anterior column, anterior technique
81.07 Lumbar or lumbosacral fusion of the posterior column, posterior technique
81.08 Lumbar or lumbosacral fusion of the anterior column, posterior technique
Ook moet het aantal gefusioneerde wervels worden gepreciseerd door codes 81.62 (2-3 wervels), 81.63
(4-8 wervels) en 81.64 (9 en meer).
Wanneer intervertebraal fusiemateriaal wordt gebruikt om de artrodese te ondersteunen, zoals fusie
cage, Bak® cage, synthetische cage of spacer, beenderpen, wordt code 84.51 “Insertion of interbody
spinal fusion device” (Invoeging van inter-vertebraal spinaal fusie materiaal) toegevoegd.
Ook moet de gelijktijdige excisie van bot voor ent gecodeerd worden (77.70 tot 77.79).
De spinale fusie over 360° (81.61 in ICD-9-CM 2005) ook ‘’circumferentiële artrodese’’ genoemd wordt
niet meer gecodeerd (afgeschaft code). Om ze te beschrijven dient men dus zowel de anterieure als de
posterieure weg coderen.
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De revisie van artrodese gebeurt vaak ingeval van pseudartrose. De codes 81.30 - 81.39 beschrijven
tegelijk de plaats waar wordt geopereerd en de gebruikte techniek.

7.4.2. Vertebrale artrodese, materieel ter stabilisatie van de wervelkolom
81.0x “Spinal fusion” (Artrodese)
en/of
81.3x “Refusion of spine” (Revisie vertebrale artrodese)
Voor een codering van een artrodese, mogen de volgende elementen niet vergeten worden:
1. Toegang : anterieur, posterieur, of transversaal
2. De anatomische kant van de fusie
3. De aanwezigheid van inter-vertebraal materiaal
4. Het aantal gefusioneerde wervels (81.62-81.64)
5. De eventuele invoeging van recombinant bot morfogenetisch eiwit (84.52)
6. De eventuele excisie van bot voor ent (77.70-77.79)
Technieken via anterieure toegang :
81.06 “Lumbar and lumbosacral fusion of the anterior column, anterior technique’’ (Lumbale
en lumbosacrale artrodese van de anterieure wervelkolom , anterieure techniek)
81.36 ‘’Refusion lumbar and lumbosacral spine, anterior column, anterior technique’’ (Refusie
van lumbale en lumbosacrale wervelkolom, anterieure wervelkolom, anterieure
techniek)
In deze twee codes is ALIF ‘’Anterior lumbar interbody fusion’’ inbegrepen, (Anterieure lumbale intervertebrale artrodese) via een anterieure incisie, ofwel trans-peritoneaal ofwel retro-peritoneaal. Ze kan
eveneens verricht worden via laporoscopische weg.
Deze beide codes omvatten eveneens de DLIF ‘’Direct lateral lumbar interbody fusion’’ (Directe laterale
lumbale intervertebrale arthrodese) wat een zeer weinig invasief alternatief is voor de spinale arthrodese. Ze wordt gerealiseerd via een laterale toegangsweg en verreist de dissectie van de psoasspier.



Technieken via posterieure toegang :
81.08 ‘’Lumbar and lumbosacral fusion of the anterior column, posterior technique’’ (Lumbale
en lumbosacrale artrodese van de anterieure wervelkolom, posterieure techniek)
81.38 ‘’Refusion of lumbar and lumbosacral spine, anterior column, posterior technique’’
(Refusie van lumbale en lumbosacrale wervelkolom, anterieur wervelkolom, posterieure
techniek)
In deze twee codes is zowel de PLIF “Posterior lumbar interbody fusion” inbegrepen, (Posterieure lumbale intervertebrale artrodese), als de TLIF ‘‘Transforaminal lumbar interbody fusion”, (Transforaminale
lumbale intervertebrale artrodese) via posterieure toegansgweg.





81.6x ‘’Other procedure of spine’’ (Andere ingrepen op de wervelkolom)
81.65 ‘’Percutaneous vertebroplasty’’ (Percutane Vertebroplastie) is een techniek die gebruikt
wordt om de wervelfractuur met compressie te behandelen. Polymethylmethacrylaat wordt in
het wervellichaam geïnjecteerd om het te stabiliseren. Een variante van deze techniek is de
ARCTUATE XP die eveneens gecodeerd wordt met 81.65
81.66 ‘’Percutaneous vertebral augmentation’’ (Percutane vertebrale augmentatie) is een techniek waarbij via het opblazen van een ballon het volume van de wervel hersteld wordt tot dat
van voor de compressie. Vervolgens wordt de holte opgevuld met polymethylmethacrylaat. Als
er eveneens een wervelbiopsie wordt uitgevoerd, dient men de code 77.49 ‘’Biospsy of bone,
other’’ (Botbiopsie, andere) toe te voegen.



Vooraleer men de code 84.6x ‘’Replacement of spinal disc’’ (Vervanging van tussenwervelschijf)
kan gebruiken, dient men te weten of het hier om een partiële of totale vervanging gaat en het
niveau van de wervelkolom waar de behandeling zich situeert. Voor het thoracale niveau vallen
de partiëlle en totale prothesen in dezelfde code. Indien men noch het behandelde niveau, noch
het soort prothese kent, dient men de code 84.60 ‘’Insertion of spinal disc prosthesis, not
otherwise specified’’ (Insertie van spinale discusprothese, niet gespecifieerd) te gebruiken
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84.61 ‘’Insertion of partial spinal disc prosthesis, cervical’’ (Insertie partiele spinale
discusprothese, cervicaal)
84.62 ‘’Insertion of total spinal disc prosthesis, cervical’’ (Insertie volledige spinale
discusprothese, cervicaal)
84.63 ‘’Insertion of spinal disc prosthesis, thoracique’’ (Insertie spinale discusprothese,
thoracaal)
84.64 ‘’Insertion of partial spinal disc prosthesis, lumbosacral’’ (Insertie partiele spinale
discusprothese, lumbosacraal)
84.65 ‘’Insertion of total spinal disc prosthesis, lumbosacral’’ (Insertie totale spinale
discusprothese, lumbosacraal)
De codes 84.66-84.69 beschrijven de revisies/vervangingen van protheses.
84.8 ‘‘Insertion, replacement and revision of posterior spinal motion preservation device(s)’’ (Insertie, vervanging en revisie van een posterieur toestel ter bewaring van de vertebrale beweeglijkheid)
Dit is een nieuwe categorie om een ‘Toestel ter stabilisie van de vertebrale dynamiek’ te coderen.
Het omvat alle facettomieën (partieel, totaal) gelijktijdig uitgevoerdop het de zelfde hoogte
Codeer ook elke chirurgische decompressie (foraminotomie, laminectomie, laminotomie) indien verricht
(03.09)
Exclusies :
vertebrale artrodese (81.00- 81.08, 81.30- 81.39)
insertie van artificiële discusprothese (84.60-84.69)
insertie van intervertebraal artrodesemateriaal (84.51)



84.8x
84.80 Insertie of vervanging van interspinaal
materiaal

84.81 Revisie van interspinaal materiaal

84.82 Insertie of vervanging van
pediculair dynamisch stabilisatie materiaal =
Dynesis

84.83 Revisie van pediculair dynamisch
stabilisatie materiaal

84.84 Insertie of vervanging
vervangingsmateriaal

84.85 Revisie van
Facetvervangingsmateriaal

van

facet-

7.4.3. Andere recente nieuwigheden :
80.53 “Repair of the annulus fibrosus with graft or prosthesis’’ (Herstel van de annulus fibrosus
door een greffe of een prothese)
80.54 “Other and unspecified repair of the annulus fibrosus’’ (Ander en niet gespecificeerd
herstel van de annulus fibrosus

7.5. Andere procedures betreffende het locomotorisch stelsel
7.5.1. Artrodese en artroereisis van voet en enkel
7.5.2. (“Arthrodesis and arthroereisis of foot and ankle’’) [81.1]
81.13 ‘’Subtalar fusion’’ (Subtalare artrodese)
Exclusion : arthroereisis (81.18)
81.18 ‘’Subtalar joint arthroereisis’’ (Artroereisis van het subtalaar gewricht)

7.5.3. Externe fixatoren (Nieuwe categorie)
84.7 ‘’Adjunct codes for external fixator devices’’ (Bijkomende codes voor extern fixatiemateriaal)
Codeer ook de uitgevoerde procedure:
- gebruik van externe fixator materiaal (78.10, 78.12 -78.13, 78.15, 78.17-78.19)
- reductie van fractuur en luxatie ( 79.00 -79.89)
84.71 ‘’Application of external fixator device, monoplanar system’’ (Gebruik van een externe
fixator, monoplanair systeem)
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84.72 ‘’Application of external fixator device, ring system’’ (Gebruik van een externe fixator,
ring systeem)
type Ilizarov
type Sheffield
84.73 ‘’Application of hybrid external fixator device’’ [Gebruik van een hybride externe fixator,
(monoplanair en ring)]
inclusion : extern fixatie materiaal, ondersteund door computer

7.5.4. Andere ingrepen op het muskuloskeletaal systeem.
84.94 Insertie van een sternaal fixatietoestel met rigiede platen (Insertion of sternal fixation device with
rigid plates)
Deze code werd in 2011 ingevoerd en beschrijft de fixatie van het sternum met behulp van rigiede platen om dehiscentie van de wonde te voorkomen na cardiothoracale chirurgie. Het risico hierop is groter
bij obese en/of corticodependente patiënten. Een exclusienota werd toegevoegd aan de categorie 78.5
om te verwijzen naar de meest correcte code.

8. Het plica syndroom
Het plica syndroom komt meestal voor in de knie maar soms ook op andere plaatsen. Het treedt op
wanneer de plicae synoviales die aanwezig zijn bij de ontwikkeling van de foetus niet aaneengroeien in
een grote plica. De symptomen zijn dan het gevoel dat de knie blokkeert. De behandeling bestaat uit
een resectie van deze plica via artroscopie.
Diagnose: 727.83 ‘’Plica syndrome’’ (Plica syndroom)
Behandeling: 80.76 ‘’Synovectomy, knee’’ (Synovectomie van de knie)

9. Necroserende fasciitis (‘’Necrotizing fasciitis’’) [728.86]
Fulminante infectie die begint met een ernstige cellulitis en die reikt tot aan de diepe fascia, en die leidt
tot een necrose van het subcutane weefsel. De kiem die het meest betrokken is, is de streptokok van
groep A. Men gebruikt een bijkomende code om de kiem te vermelden als deze kon worden geïdentificeerd.
Men zal de code voor het gangreen (785.4) toevoegen als het aanwezig is.
Dit is de code die moet gebruikt worden voor het coderen van het gangreen van Fournier bij de vrouw.

10. Het postlaminectomiesyndroom [722.8x]
Het postlaminectomiesyndroom is het gevolg van fibrose van de weefsels ten gevolge van een chirurgische ingreep ter hoogte van de intervertebrale discus. Het gaat hier niet om een code voor antecedent
van laminectomie ! Zo ook laat lumbale pijn bij een patiënt die een laminectomie ondergaan heeft, niet
noodzakelijk toe om een oorzaak-gevolg relatie vast te stellen.
Codes zijn :
cervicaal, cervico-thoracaal : 722.81
thoracaal, thoraco-lumbaal :
722.82
lumbaal, lumbo-sacraal :
722.83
plaats niet gespecificeerd:
722.80

11. Het ‘‘Failed back surgery syndrome’’
De oorzaken van postoperatieve pijnen ter hoogte van de wervelzuil (‘’Failed back surgery syndrome’’)
kunnen multipel zijn: persisteren van de stenose, residuele pijn afkomstig van een discus in de buurt
van de operatieplaats, pseudartrose, recidief van hernia, spinale instabiliteit, arachnoiditis, psychologisch …
Als de arts een specifieke oorsprong voor deze pijnen preciseert, dan moet deze gebruikt worden als
hoofddiagnose.
Wanneer de arts een vagere terminologie zoals ‘’Failed back surgery syndrome’’ gebruikt, dan kan de
code 998.89 ‘’Other specified complications of procedures, not elsewhere classified’’ (Andere gespecificeerde chirurgische complicaties, niet elders geclassificeerd) gebruikt worden.
De lumbale pijnen die optreden tijdens de herstelfase van een rugoperatie, zonder enig aangetoond
oorzakelijk verband, moeten gecodeerd worden onder de code 724.2 ‘’Lumbago’’ (Lumbago).
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12. (Reactieve) Monoartritis van de heup
of transitoire coxitis of acute transitoire synovitis codeert men met 716.65 ‘’Other and unspecified
arthropathies, unspecified monoarthritis, pelvic region and thigh’’ (Andere en niet gespecificeerde artropathies, niet gespecificeerde monoartritis, bekkenregio en dij).
Komt vaak voor bij kleine kinderen, de oorzaak is onbekend, maar waarschijnlijk viraal. Het gaat om een
eliminatiediagnose. Symptomen: bruusk begin (context van recente virale infectie), articulair manken.
Op de echografie kan een uitstorting in het gewricht te zien zijn. Behandeling door volledige rust
(ontlasting) en ontstekingsremmende middelen.

13. Rhabdomyolyse (“Rhabdomyolysis”) [728.88]
Het gaat hier over de destructie van dwarsgestreepte spiercellen met vrijkomen van myoglobuline in het
bloed en in de urine. Ze treedt op tijdens het verloop van bepaalde aandoeningen zoals bepaalde metabole ziekten (hypokaliëmie, hereditaire of alcoholische myopathieën, glycogenosen, bepaalde polymyositiden), langdurige spierinspanning, de inname van bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld
cholesterolverlagende farmaca) … Ze kan ook optreden in een traumatische context; in dat geval wordt
de code 958.8 ‘’Other early complications of trauma” (Vroegtijdige complicaties van trauma, andere)
toegekend.
De problematiek van “crush injuries” en van het “crush syndrome” wordt meer in detail besproken in het
hoofdstuk over trauma’s en ongevallen (hfst 17).

14. Exostose
De kraakbeen(bot) exostose of osteochondroom worden wel degelijk gecodeerd met 213.8 “Benign
neoplasm of short bones of lower limb” (Benigne neoplasma van korte beenderen van de onderste
lidmaat) + M9210/0 “Osteochondroma” (Osteochondroom) (cf. alfabetische index). De exostose kan ook
een niet-neoplastische botaangroei zijn en wordt dan gecodeerd met 726.91 “Exostosis, site NOS”
(Exostose zonder gespecificeerde lokalisatie) als de lokalisatie niet gespecificeerd is of met een
preciezere code als de lokalisatie meer gespecificeerd is (bvb. auriculair kanaal, orbita, intracranieel,
enz….)

15. SLAP-letsel (Superior Labrum from Anterior to Posterior)
Dit is een letsel dat zich situeert op het bovenste gedeelte van het labrum glenoidale waaraan de lange
bicepspees is vastgehecht.
ofwel acute SLAP (sportongeval): 840.7
ofwel chronische SLAP door herhaalde bewegingen … maar altijd notie van (micro) trauma
Het betreft een letsel van het labrum glenoidale en van de aanhechting van de lange
bicepspees: 718.01 + 727.62

Opmerkingen betreffende bepaalde de procedures:





Implantatie van een intern lidmaatverlengingstoestel met kinetische distractie 84.53 of andere,
84.54
Invoeging van botopvulmiddel (acrylcement, botlacune cement, botopvulmiddel op basis van
calcium, polymethylmethacrylaat) 84.55
De bursectomie 83.5 mag toegevoegd worden indien ze gerealiseerd is tijdens een rotator cuff
herstelling (83.63)
De verwijdering van eensynoviale cyste van de pols wordt gecodeerd met 82.21 ‘’Excision of
lesion of tendon sheath of hand’’. Indien een artrotomie moet worden uitgevoerd voor de excisie, gebruiken we de code 80.83 “Other local excision or destruction of lesion of joint, wrist”
(Andere lokale excisie van een letsel van een gewricht, pols).

Enkele opmerkingen in verband met bepaalde aandoeningen


Een opname voor een pseudarthrose wordt gecodeerd met 733.82 “Nonunion of fracture”
(pseudartrose). Indien de pseudartrose te wijten is aan een mechanische complicatie wordt de
code 996.4x “Mechanical complication of internal orthopedic device, implant, and graft” (Mechanische complicatie van inwendig orthopedisch hulpmiddel of implantaat of transplant) gebruikt.
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Spondylodiscitis wijst op een inflammatie van een tussenwervelschijf en de aangrenzende
wervellichamen. Men moet de alfabetische index volgen via de hoofdterm “spondylitis’’ 720.9 en
“discitis’’ 722.9x.



Peroneale tendinitis vinden we terug onder code 726.79 met toevoeging van een code 355.3
voor het letsel van de peroneale zenuw.



Een niet-traumatische subluxatie van de patella die niet wordt gespecifieerd als recidiverend
wordt gecodeerd met 718.26 “Pathologische luxatie, onderbeen”



Inclusielichaammyositis wordt gecodeerd met 359.71 ‘Inclusion body myositis’’



Ribblokkade en een manuele deblokkering : de oorzaak ligt in een verschuiving op het niveau
van het costovertebrale gewricht en doet zich meestal voor bij inspiratie. Behandeling gebeurt
o.a. door middel van H.V.T (High Velocity Trust), een osteopatische manipulatie. Dit wordt gecodeerd met: 839.69: ‘’Dislocation costal cartilage (closed)’’ en de ingreep met 93.62 ‘’Osteopathic manipulative treatment using high-velocity low-amplitude forces’’



Traumatische scheur van één of meerdere rotator cuff-spieren. Moet dan elke ruptuur afzonderlijk worden gecodeerd? Wanneer men een “vage” terminologie gebruikt, namelijk traumatische
ruptuur van de rotator cuff zonder de exacte aandoening te preciseren, wordt de code 840.4
”Sprains and Strains of joints and adjacent muscles, rotator cuff (capsule)” gebruikt. Wanneer
de getroffen pees gepreciseerd is, kan men beter het soort getroffen pees (pezen) preciseren
(subscapularis, supraspinatus, infraspinatus en teres minor). Voor de procedure: de hiervoor te
gebruiken code is 83.63 ‘’Rotator cuff repair’’



Niet-traumatische rotator cuff scheur : als een pees volledig over is dient men de code 727.61
‘’Nontraumatic rupture of rotator cuff, complete’’(Totale niet-traumatische rotator cuff ruptuur) te
gebruiken. Als de scheur van één of meerdere pezen onvolledig is, gebruikt men de code
727.69 “Rupture of tendon, nontraumatic, other’’(Andere peesrupturen).
Een volledig gescheurde pees is een pees die volledig los is van zijn insertieplaats. Een
volledige perforatie van de pees, maar zonder volledige scheur van alle vezels wordt niet
beschouwd als een totale ruptuur



De code 736.89 “Acquired deformity of limb” zal als hoofddiagnose gebruikt worden indien een
patient terugkeert om een allogreffe te ondergaan in het kader van een geschiedenis van de
resectie van een lang bot.



Recente meniscusscheur 836.0-2, oude scheur 717.0-5 : wanneer het gaat om de eerste opname voor de behandeling van de meniscusscheur, dient de code voor recente
meniscusscheur (836.0-836.2) gebruikt te worden, zelfs indien de patient al enkele keren op
consultatie is geweest voor dit probleem. Tijdens dit eerste verblijf worden de correcte E-codes
eveneens toegevoegd. Bij daarop volgende verblijven gebruikt men de code voor oude
meniscusscheur (717.0-717.5), indien deze natuurlijk voldoet aan de criteria voor
nevendiagnose. In geval van twijfel dient men zich te wenden tot de behandelende arts.



Behandeling van pijn in het kader van een chronische dorsalgie : als de reden van opname
specifiek de controle/management van de pijn is (en dus niet de behandeling van de onderliggende aandoening), dan wordt de overeenstemmende “pijn”-code als hoofddiagnose vermeld
en de onderliggende aandoening als nevendiagnose. N.B. als de patient specifiek opgenomen
wordt voor een ingreep gericht op de behandeling van de onderliggende aandoening, dan wordt
de code voor de onderliggende aandoening als hoofddiagnose vermeld.
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14
Congenitale anomalieën
Dit hoofdstuk bevat de codes van categorie 740 tot 759.
Congenitale afwijkingen zijn pathologieën die aanwezig zijn bij de geboorte, alhoewel ze zich pas later
in het leven kunnen manifesteren of zelfs herkenbaar worden.
Codes voor het coderen van congenitale problemen staan zowel in het hoofdstuk 14 van het ICD-9-CM
handboek, maar worden eveneens verspreid in het handboek aangetroffen. Teneinde een uniforme
codering te verkrijgen in de ziekenhuizen dienen de volgende richtlijnen strikt opgevolgd te worden:
Opzoeken in de index: “Anomaly, Deformity, Malformation”
Geboorteopname:
• Hoofddiagnose: code uit V3x.xx
• Nevendiagnose: alle congenitale afwijkingen, al dan niet behandeld, al dan niet onderzocht
o Specifiek probleem gerelateerd aan één orgaanstelsel  specifieke code uit hoofdstuk 14.
Omdat deze codes het probleem goed omschrijven, dient in de meeste gevallen geen
bijkomende codes ter specificatie van het probleem gecodeerd te worden. Indien de code
niet specifiek is en/of er “use additional code” staat, mag een bijkomende code gegeven
worden.
o Syndromale aandoeningen (erfelijke aandoeningen):
 Specifieke code voorhanden  specifieke code coderen (ook indien deze buiten
het hoofdstuk 14 geklasseerd is)
 Geen specifieke code voorhanden  759.89 “Other specified multiple congenital
anomalies, so described”
 In beide situaties dient men de manifestaties van het syndroom te coderen en dit
met congenitale codes. Manifestaties zoals laag ingeplante oren, lage haargrens
dienen niet gespecificeerd te worden.
Latere opname:
• Codeer alle congenitale afwijkingen die tijdens het verblijf behandeld en/of onderzocht worden,
ongeacht de leeftijd van de patiënt. Bij een congenitaal syndroom worden de belangrijke
manifestaties eveneens gecodeerd. Indien een manifestatie op latere leeftijd ontdekt wordt, dan
wordt deze met een andere code dan een congenitale code gecodeerd.
•

Indien de opname erop gericht is een manifestatie van het congenitaal probleem (meestal
syndromaal) te verhelpen dan wordt dit als hoofddiagnose gecodeerd, met het congenitaal
probleem (syndroom) als nevendiagnose.

•

Codeer de gecorrigeerde congenitale afwijkingen als nevendiagnose (V13.6x) als ze aan de
oorsprong liggen van een huidige aandoening of als deze invloed hebben op de huidige
behandeling

•

Codeer de afwijking die tijdens het verblijf behandeld/onderzocht/ geëvalueerd wordt, ook al is deze
een restverschijnsel van een complexe anomalie die door de code V13.6x gecodeerd wordt.

1. Opzoeken in de alfabetische index
Het onderscheid tussen ‘’verworven’’ en ‘’congenitale’’ pathologieën wordt vaak tussen haakjes of door
subtermen genoteerd in de index.
Wanneer de gestelde diagnose de verworven of congenitale aard niet specificeert, gaat ICD-9-CM
ervan uit dat het gaat om wat tussen haakjes staat.
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Voorbeelden 14 1 :
Deformity (Misvorming)
o “Eye (congenital)” 743.9 [Oog (congenitaal)]
“Acquired” 379.8 (Verworven)
o “Skull (acquired)” 738.19 [Schedel (verworven)]
“Congenital” 756.0 (Congenitaal)
De systematische lijst kan meer richtlijnen geven door middel van een exclusie nota.
Voorbeeld 14 2 :
562 “Diverticula of intestine” (Darmuitstulping)

Excludes :

“Congenital diverticulum of colon” 751.5
(Congenitale darmdivertikel)
“Diverticulum of appendix” 543.9 (Divertikel van de appendix)
“Meckel’s diverticulum” 751.0 (Divertikel van Meckel)

Heel wat congenitale afwijkingen kunnen gemakkelijk teruggevonden worden onder de termen ‘’Anomaly’’, ‘’Deformity’’, ‘’Malformation’’ (Anomalie, Deformatie, Misvorming).

2. Opzoeken in Hoofdstuk 14 Congenitale anomalieën (740-759)
De congenitale afwijkingen worden eerst geclassificeerd per lichaamssysteem of aangetast lichaamsdeel. Sommige hebben een specifieke code, andere zitten vervat in meer algemene termen. Andere
komen voor onder de specifieke naam van de aandoening.
Voorbeelden 14 3 :
• ‘’Pre-auricular cyst’’
• ‘’Anomalies of aortic arch’’
• ‘’Fragile X syndrome’’

744.47 (Pre-auriculaire cyste)
747.21 (Afwijkingen van de aortaboog)
759.83 (Fragiel X syndroom)

Een congenitale afwijking van een orgaan moet met de overeenkomstige code uit hoofdstuk 14
gecodeerd worden en moet slechts zelden met een bijkomende code aangevuld worden. In de meeste
gevallen gaat het om een afwijking in de structuur van het orgaan en/of de ligging van het orgaan en dit
omwille van embryonale ontwikkelingsproblemen. Deze codes zijn zeer specifiek en dienen daarom niet
of zeer zelden met een bijkomende code aangevuld en/of gespecificeerd te worden.
Indien er echter sprake is van een chromosomale afwijking, dient men de codes uit categorie « 758
Chromosomal anomalies » te gebruiken. Bij deze categorie wordt « use additional codes for conditions
associated with the chromosomal anomalies » vermeld. Dit wil zeggen dat alle belangrijke
aandoeningen, die bij de patiënt aanwezig zijn vanaf de geboorte, moeten gecodeerd worden en dit met
congenitale codes. Indien er zich een pathologie ontwikkelt in het latere leven, maar die toch
gerelateerd wordt aan de congenitale afwijking, dan moet men andere codes dan de congenitale codes
gebruiken. Aandoeningen zoals laag ingeplante oren, lage haargrens en andere, dienen niet gecodeerd
te worden. Indien deze echter de reden voor opname zijn, moeten deze wel als hoofddiagnose
gecodeerd te worden.
Bepaalde congenitale aandoeningen worden niet in hoofdstuk 14 onderverdeeld, maar worden
verspreid in het ICD-9-CM systeem geklasseerd en dit in analogie met het aangetaste orgaan en/of de
symptomen. Zo kan men de codes voor mucoviscidose in hoofdstuk 3 « endocrinologie » terugvinden.
Idem voor de codes voor mitochondriale, peroxisomale en andere aandoeningen. Sikkelcelanemie en
thalassemie zijn aangeboren afwijkingen met problemen van de rode bloedcellen tot gevolg. De codes
hiervoor worden in hoofdstuk 4 « bloed en bloedvormende organen » aangetroffen.
Aangezien het (in de meeste gevallen) om erfelijke (chromosomale) afwijkingen gaat, kan de hierboven
vermelde codeerrichtlijn gevolgd worden.
Gezien het grote aantal geïdentificeerde congenitale afwijkingen (ongeveer 4000), hebben ze niet allemaal een specifieke code. Wanneer het type afwijking wordt gepreciseerd maar er geen specifieke
code bestaat, dan moet code 759.89 "Other specified anomalies, Other" (Andere gespecificeerde afwijkingen, Andere) worden toegekend en moeten waar mogelijk bijkomende codes voor de manifestaties van de afwijking gebruikt worden.
Deze manifestatiecodes moeten eveneens bij een specifieke syndroomcode gecodeerd worden om aan
te geven wat de problemen zijn bij de patiënt.
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Voorbeelden 14 4 :
• “Triple A syndrome” (Triple A syndroom) (= Allgrove syndrome)
759.89 “Other specified anomalies, Other” (Andere gespecificeerde afwijkingen,
Andere)
750.7 “Achalasia of cardia” (= congenital cardiospasm)
(Achalasie van cardia = congenitaal cardiospasme)
255.41 « ACTH-resistant cortisol deficiency » (ACTH-resistent gebrek aan cortisol)
743.65 “Alacrima, congenital” (Congenitale alacrymie)
• Syndrome BOR (Branchio-Oto-Renal syndrome)
759.89 “Other specified anomalies, Other” (Andere gespecificeerde afwijkingen,
Andere)
744.4x “Branchial cleft” (Branchiale spleet)
744.0x “Congenital anomalies of ear causing impairment of hearing”
(Congenitale afwijkingen van het oor die een slechthorendheid veroorzaken)
753.15 ‘‘ Renal dysplasia’’ (Renale dysplasie)
• Syndrome CHARGE (‘’Coloboma of the eye, Heart defects, Atresia of the choanae, Retarded
growth and/or development, Genitourinary anomalies, Ear anomalies’’) (Coloboom van het oog,
Hartafwijkingen, Atresie van de choanae, Groei- en/ of ontwikkelingsachterstand, Urogenitale
afwijkingen, Afwijkingen van het oor)
759.89 “Other specified anomalies, Other” (Andere gespecificeerde afwijkingen,
Andere)
743.4x of 743.5x “Coloboma” (Coloboom)
745.2 “Tetralogy of Fallot” (Tetralogie van Fallot)( bijvoorbeeld)
748.0 “Choanal atresia” (Atresie van de choanae)
744.0x “Anomalies of ear causing impairment of hearing”
(Congenitale afwijkingen van het oor die slechthorendheid veroorzaken)
742.8 “Other specified anomalies of nervous system” (Andere gespecificeerde
afwijkingen van het zenuwstelsel)
Voor de meeste van deze polymalformatieve syndromen, geldt dat bij een bepaald door het syndroom
getroffen kind niet elke malformatie systematisch aanwezig is. Bijvoorbeeld, bij kinderen die een
CHARGE syndroom vertonen, heeft 60% een coloboom, 80% een hartafwijking en de meesten hebben
een functiestoornis van de craniale zenuwen. Alleen de beschreven afwijkingen worden gecodeerd.
Wanneer een van de misvormingen van een polymalformatief syndroom specifiek wordt behandeld, dan
wordt deze gecodeerd als hoofddiagnose bovenop het syndroom waar ze deel van uitmaakt.
Voorbeeld 14 5 :
Een jongen van 6 jaar met velo-cardio-faciaal syndroom (Deletion 22q 11.2) wordt opgenomen
voor een chirurgische correctie van een volledige transpositie van de grote vaten
745.10 “Complete transposition of great vessels” (Volledige transpositie van de grote vaten)
758.32 “Velo-cardio-facial syndrome” (Velo-cardio-faciaal syndroom)
PERSISTERENDE FOETALE CIRCULATIE (‘’PERSISTENT FETAL CIRCULATION’’) [747.83]
De persisterende foetale circulatie (PFC) is een congenitale functionele afwijking die te wijten is aan het
persisteren van een verhoogde vasculaire pulmonale resistentie, na de geboorte. We spreken ook van
persisterende pulmonale hypertensie bij de pasgeborene (“Persistant Pulmonary Hypertension of the
Newborn, PPHN”). Deze pathologie kan secundair zijn aan een syndroom van ademnood bij pasgeborenen (codes 769 en 770.1x). Hieruit vloeit een arteriële pulmonale hypertensie voort met een
rechts-links shunt door een interatriale verbinding en een persisterende open ductus arteriosus. Het
gaat niet om een congenitale malformatie op zich. De codes 745.61 “Ostium primum defect” (Interatriale verbinding van type 1) en 747.0 “Patent ductus arteriosus” (PDA) (Persisterende open ductus arteriosus) mogen enkel extra worden toegekend als deze malformaties blijven voortbestaan na het verdwijnen van de arteriële pulmonale hypertensie en/of als ze specifiek worden behandeld/onderzocht/geëvalueerd.

3. Pasgeborene met congenitale afwijkingen
Betreffende het ziekenhuisverblijf in verband met de geboorte van het kind, moet de hoofddiagnose de
gepaste code V3x.xx zijn. De codes van congenitale afwijkingen waarvan de diagnose wordt gesteld
tijdens dit verblijf worden vermeld als nevendiagnoses. Dit is zelfs zo wanneer deze congenitale afwijkingen noch worden onderzocht, noch worden behandeld tijdens dit verblijf, wat een uitzondering vormt
op de regel betreffende de nevendiagnoses.
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Voorbeeld 14 6 : Pasgeborene met een polydactylie aan de voeten
V30.xx "Single liveborn" (Levend geboren eenling)
755.02 “Accessory toes” (Extra tenen)

4. Congenitale misvormingen VS perinatale misvormingen
Sommige misvormingen van de spieren en het skelet worden gegenereerd tijdens de zwangerschap
door een intra-uterien mechanisch probleem (slechte positie van de foetus, intra-uterien drukprobleem,
ernstige oligohydramnios). Ze worden geclassificeerd in de categorie 754 "Certain congenital musculoskeletal deformities" (Bepaalde congenitale musculoskeletale misvormingen). Andere aandoeningen
worden gegenereerd door een traumatisme dat ontstaat tijdens de geboorte. Ze worden geklasseerd in
de categorie 767 "Birth trauma" (Geboortetrauma) van hoofdstuk 15 van de ICD-9-CM.
Voorbeeld 14 7 :
767.19 “Cephalhematoma” (Cefaalhematoom)
Aangezien bepaalde congenitale afwijkingen in het hoofdstuk perinatale problematiek geklasseerd
staan, kan dit voor verwarring zorgen. Men is echter steeds verplicht de codeerrichtlijnen te gebruiken
van het hoofdstuk waarin de code geklasseerd staat. Enkele voorbeelden zijn “770.0 Congenital
pneumonia” (congenitale pneumonie van vrucht of pasgeborene) en “778.6 Congenital hydrocele”
(congenitale hydrokele).

5. Congenitale afwijkingen en leeftijd
Een congenitale afwijking kan worden gecodeerd ongeacht de leeftijd van de patiënt, op voorwaarde dat
ze tijdens het verblijf wordt behandeld en/of als deze medisch belangrijk is voor de behandelend arts.
Voorbeelden 14 8 :
• 745.5 : “Ostium secundum type atrial septal defect (Ostium secundum, type atriumseptum defect): een congenitale afwijking die vaak pas later wordt gediagnosticeerd, soms op volwassen
leeftijd. Als de aandoening wordt behandeld (bijv. interventionele hartkatheterisatie), dan wordt
deze code voor congenitale afwijking gebruikt ongeacht de leeftijd van de patiënt.
•

Een patiënt van 45 jaar wordt opgenomen voor nierinsufficiëntie, bij wie de nierechografie wijst
op een autosomaal dominante renale polycystose: 753.13 “Polycystic kidney, autosomal
dominant (ADPKD)" (Polycystische nier, autosomaal dominant). We merken op dat in deze erfelijke pathologie de nieren meestal strikt genomen normaal zijn bij de geboorte en het is mogelijk
dat de eerste cystes pas na de leeftijd van 30 jaar verschijnen.

Als de congenitale afwijking werd gecorrigeerd, wordt ze bij latere ziekenhuisverblijven niet meer gecodeerd. Als deze gecorrigeerde afwijking aan de oorsprong ligt van andere aandoeningen, dan wordt
de code V13.6x "Personal history/congenital malformations" (Persoonlijke voorgeschiedenis,
congenitale misvormingen) gebruikt.
We wijzen er op dat een Spina bifida (741.xx) een aangeboren afwijking is, die chirurgisch behandeld
wordt, maar nooit volledig gecorrigeerd wordt. Deze aandoening is dus steeds aanwezig, ook in een
later verblijf dan het geboorteverblijf en moet gecodeerd worden met 741.xx indien deze aandoening
effectief behandeld/onderzocht/geëvalueerd wordt.
Als de correctie van een congenitale afwijking bestond uit chirurgie van de majeure organen, dan wordt
steeds een code V15.1 "Personal history of surgery to heart and great vessels" (Persoonlijke
voorgeschiedenis van chirurgie van het hart en de grote bloedvaten) of V15.29 "Personal history of
surgery to other organs" (Persoonlijke voorgeschiedenis van chirurgie van andere organen) toegepast
(zie hoofdstuk V-Codes) indien er geen meer specifieke V code voorhanden is (Cf hoofdstuk V en E
codes); code “V13.6 Personal history of congenital malformations” (persoonlijke voorgeschiedenis met
congenitale misvormingen) wordt eveneens gecodeerd om aan te geven dat het een correctie betrof
van een congenitaal probleem.
Indien een restletsel, dat deel uitmaakt van een (complexe) reeds behandelde congenitale anomalie, in
de huidige opname onderzocht/behandeld/geëvalueerd wordt, dan wordt dit restletsel gecodeerd. De
voorgeschiedenis van de complexe congenitale anomalie wordt gecodeerd met de code V13.6x.
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Voorbeeld 14 9 :
Een kind van 10 jaar, dat op 2 jarige leeftijd behandeld werd voor een tetralogie van Fallot, wordt
opgenomen voor de behandeling van een infundibulaire pulmonale stenose (restletsel dat integraal deel
uitmaakt van een tetralogie van Fallot)
746.83 “Infundibular pulmonic stenosis” (Infundibulaire pulmonale stenose)
V13.69 “Personal history of other congenital malformations”
(Persoonlijke voorgeschiedenis, andere congenitale misvormingen)
V15.1 “Personal history of surgery to heart and great vessels”
(Persoonlijke voorgeschiedenis van chirurgie van het hart en van de grote vaten)
Indien een patiënt opgenomen wordt voor de behandeling van een aandoening/pathologie ontstaan ten
gevolge van een congenitale afwijking, dan wordt deze aandoening/pathologie als hoofddiagnose
gecodeerd. Indien de aandoening al aanwezig was bij de geboorte, dan moet deze met een congenitale
code gecodeerd worden. Indien de aandoening zich pas op latere leeftijd ontwikkelt, dan moet een niet
congenitale code gebruikt worden.
Indien de patiënt opgenomen wordt voor de behandeling van een complicatie, die ontstaan is op een
vorige behandeling van een congenitaal probleem, dan dient hiervoor geen code uit hoofdstuk 14
gebruikt te worden, aangezien dit geen congenitaal probleem is.
Voorbeeld 14 10:
30 jarige patiënt, gekend met Marfan syndroom, wordt opgenomen voor correctie van een
abdominaal aneurysma.
HD: 441.4 “Abdominal aneurysm without mention of rupture” (abdominaal aneurysma
van de aorta, zonder vermelding van ruptuur)
ND: 759.82 “Marfan’s syndrome” (syndroom van Marfan)

6. Afwijkingen aan de nieren en de urinewegen
6.1. Renale agenesie en dysgenesie ("Renal agenesis and dysgenesis") ]753.0]
Deze code bevat de congenitale afwezigheid van de nier(en), de congenitale renale atrofie en hypoplasie. De benaming renale hypodysplasie wordt het vaakst gebruikt omdat renale hypoplasie en dysplasie vaak samengaan. Ingeval van bijkomende vesico-ureterale reflux, wordt de renale afwijking niet
meer automatisch beschouwd als een onderliggend symptoom en kan ze als hoofddiagnose worden
gecodeerd.

6.2. Cystische nierziekte (‘’Cystic kidney disease’’) [753.1x]
De verschillende congenitale cystische nierziekten vertonen erg uiteenlopende klinische,
fysiopathologische en prognostische eigenschappen. Vandaar het belang om nauwkeurig de code toe
te kennen in functie van het type cystische nierziekte. Bijvoorbeeld de relatief goede prognose van
“Medullary sponge kidney” (Medullaire sponsnier of Ziekte van Cacci-Ricci) 753.17 contrasteert met de
slechte prognose van de “Medullary cystic kidney (=nephronophtisis)” (Medullaire Cystische nieren =
nefronoftise) 753.16.
Bij sommige van deze cystische ziekten, kunnen de nieren volkomen normaal lijken bij de geboorte en
tijdens de kindertijd, tot op de leeftijd van jonge volwassene.


Zichtbaar op de echografie vanaf de geboorte en zelfs ervoor :
o 753.14 “Polycystic kidney, autosomal recessive (ARPKD)”
(Polycystische nier, autosomaal recessief)
o 753.15 “Renal dysplasia” (Renale dysplasie)
Soms ook genoemd “Cystic renal dysplasia” (Cystische renale dysplasie). Dit gaat vaak
gepaard met een prenatale obstructie van de bovenste of onderste urinewegen. Ingeval
van geassocieerde vesico-ureterale reflux, wordt de renale afwijking niet meer
automatisch beschouwd als een onderliggende manifestatie en kan ze als
hoofddiagnose worden gecodeerd.
o “Multicystic kidney” (Multicystische nier) opgenomen in 753.19 "Other specified cystic
kidney disease" (Andere gespecificeerde cystische nieraandoening) ook wel “Multicystic
dysplastic kidney" (Multicystische dysplastische nieren) genoemd. Multicystische renale
dysplasie impliceert dat de aangetaste nier (of een deel ervan) niet werkt.
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Ontstaat meestal tijdens de kindertijd :
o 753.16 "Medullary cystic kidney" (Nephronophtisis)
(Medullaire cystische nieren (Nefronoftise)



Ontstaan vaak pas op volwassen leeftijd :
o 753.13 "Polycystic kidney, autosomal dominant (ADPKD of PKD)"
(Polycystische nier, autosomaal dominant)
o 753.17 "Medullary sponge kidney" (Medullaire sponsnieren) (=ziekte van Cacci-Ricci) :
manifesteert zich vaak door steenvorming in de urine.

Als de congenitale of verworven aard van een niercyste niet wordt vastgesteld, gaat ICD-9-CM ervan uit
dat ze congenitaal is.
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15
Pathologieën van de perinatale periode
Dit hoofdstuk bevat de codes gaande van 760 tot en met 779, aangevuld met bepaalde V codes.
De perinatale periode is de periode die begint voor de geboorte en duurt tot en met de 28ste
levensdag en dit ongeacht de zwangerschapsleeftijd (Z.L.) bij de geboorte. De codes van hoofdstuk 15
uit ICD-9-CM worden toegekend aan de aandoeningen die voldoen aan de volgende 3 criteria:
1. het zijn geen congenitale afwijkingen zoals beschreven in hoofdstuk 14 uit ICD-9-CM (codes
740-759)
2. ze ontstaan tijdens de perinatale periode. Dus een afwijking die na de 28 levensdag ontstaat,
vereist een code buiten hoofdstuk 15 uit de ICD-9-CM; dit geldt ook voor het verblijf waarin de
geboorte plaatsvindt en ongeacht de zwangerschapsleeftijd van het kind.
3. ze hebben betrekking op het geboorteproces. Dus een aandoening die wordt verworven via
het milieu of de omgeving vereist een code buiten hoofdstuk 15 van de ICD-9-CM; dit geldt ook
voor het verblijf waarin de geboorte plaatsvindt en ongeacht de zwangerschapsleeftijd van het
kind. Het oorzakelijk verband met het milieu of de omgeving moet worden gespecificeerd in het
dossier, anders wordt automatisch aangenomen dat de perinatale aandoening betrekking heeft
op het geboorteproces.
De codes van hoofdstuk 15 worden nooit gebruikt voor de MG-MZG-registratie van de moeder en de
codes van hoofdstuk 11 (Complicaties bij zwangerschap, de bevalling en de geboorte) zijn nooit
toegestaan voor de MG-MZG-registratie van de pasgeborene.
Belangrijke bijzonderheden
Opzoeking in de index: ‘’Birth, neonatal, fetal, infantile””
Geboorteverblijf in het ziekenhuis waar het kind wordt geboren
○ Hoofddiagnose: V3x.xx
○ De belangrijke aandoeningen, met inbegrip van de aandoeningen die gevolgen hebben voor de
toekomstige gezondheid van het kind, moeten worden gecodeerd.
○ Bij ontbreken van een specifieke code voor de perinatale aandoening: 779.89 ‘’Other
specified conditions originating in the perinatal period’’ (Andere gespecificeerde pathologie die
zijn oorsprong vindt in de perinatale periode) gevolgd door de code van een ander hoofdstuk
die deze aandoening specificeert
Latere ziekenhuisverblijven
○ De perinatale aandoeningen coderen die blijven bestaan of die pas later in het leven tot uiting
komen.

1. Opzoeking in de alfabetische index
De codes van de perinatale aandoeningen worden ofwel vermeld met verwijzing naar de hoofdterm
‘’Birth’’ (Geboorte) ofwel naar de hoofdterm van de aandoening met als subterm ‘’neonatal, fetal of
infantile’’ (neonataal, foetaal of kinder-).

2. Classificatie van de geboorten (Codes V3x.xx)
Deze codes V3x.xx kunnen slechts worden toegekend voor het geboorteverblijf en enkel in het
ziekenhuis waar het kind geboren wordt of waar het onmiddellijk na de geboorte wordt opgenomen. Ze
kunnen slechts één keer worden toegekend in het leven van een kind. Ze moeten steeds als
hoofddiagnose worden vermeld. De codes die beginnen met V33, V37 en V39 wijzen op een gebrek
aan kennis dat niet zou mogen bestaan in een ziekenhuis.
Als de opname van een pasgeborene geboren buiten het ziekenhuis vertraging oploopt en indien deze
pasgeborene vervolgens wordt opgenomen wegens een complicatie, dan wordt de complicatie vermeld
als hoofddiagnose en mag er geen code V3x.xx worden toegekend.
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Het cijfer 2 in de code V3x.2 ‘’Born outside hospital and not hospitalized’’ (Geboren buiten het
ziekenhuis en niet gehospitaliseerd) mag nooit worden gebruikt voor de MZG-registratie van een
ziekenhuisverblijf.
Wanneer de pasgeborene wordt overgebracht naar een andere instelling, is de aandoening die
verantwoordelijk is voor de overbrenging of de heropname de hoofddiagnose en mag er geen enkele
code V3x.xx worden toegekend voor dit nieuwe verblijf.
Voorbeelden 15 1 :
• Eén levende pasgeborene, geboren in het ziekenhuis, met een diagnose van een subdurale
bloeding wegens een traumatische geboorte:
V30.00
767.0 ‘’Birth trauma / Subdural and cerebral hemorrhage’’
(Geboortetrauma, subdurale en cerebrale bloeding)
•

Pasgeborene die het ziekenhuis waar hij geboren is heeft verlaten om overgebracht te
worden naar een andere instelling voor de behandeling van de bloeding:
767.0 ‘’Birth trauma / Subdural and cerebral hemorrhage’’ (zie hierboven)
(Geboortetrauma, subdurale en cerebrale bloeding)
Er wordt geen code V3x.xx toegekend.

3. Perinatale aandoeningen en leeftijd
De aandoeningen die ontstaan tijdens de perinatale periode zijn meestal tijdelijk, maar sommige blijven
bestaan en andere manifesteren zich pas later in het leven. Dergelijke aandoeningen worden
geclassificeerd in hoofdstuk 15, en dit ongeacht de leeftijd van de patiënt.
Codes uit hoofdstuk 15 mogen slechts gebruikt worden indien de pathologie nog aanwezig is!
Indien de patiënt problemen ondervindt als restletsel van de perinatale aandoening, dan moet men het
restletsel coderen en niet de perinatale aandoening. De perinatale aandoening dient dan met code
“V13.7 Personal history of perinatal problems” (persoonlijke voorgeschiedenis met perinatale
problemen) weergegeven te worden.
Voorbeelden 15 2 :
• Vrouw van 35 jaar, vaginaal carcinoom wegens een intra-uteriene blootstelling aan DES
(diethylstilbestrol), ingenomen door de moeder tijdens de zwangerschap:
184.0 ‘’Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs/Vagina’’
(Andere en niet gespecificeerde kwaadaardige tumor van de vrouwelijke
geslachtsorganen, vagina)
760.76 ‘’Noxious influences affecting fetus or newborn via placenta or breast milk /
Diethylstilbestrol (DES)’’ (Schadelijke invloed op de foetus of de pasgeborene,
transplacentair of via de moedermelk, DES).
De intra-uteriene blootstelling vormt hier een belangrijk element in de aandoening van de
patiënt, hoewel het probleem pas later in het leven van de patiënt is ontstaan.
•

•

Man van 20 jaar, ontstaan van ademhalingsproblemen wegens een bronchopulmonale
dysplasie:
770.7 ‘’Chronic respiratory disease arising in the perinatal period’’ (Chronische
respiratoire aandoening die ontstaat in de perinatale periode)
omdat de bronchopulmonale dysplasie een sequel van een perinatale aandoening is die
voor problemen kan zorgen op latere leeftijd van de patiënt.
25 jarige man, gehospitaliseerd omwille van pneumonie. Hij is tevens gekend met een
mentale retardatie en dit ten gevolge van een intraventriculaire bloeding (graad IV) ontstaan
bij de geboorte.
486
Pneumonia, organism unspecified (pneumonie, verwekker niet gespecificeerd)
319
Unspecified mental retardation (niet gespecificeerde zwakzinnigheid)
V13.7 Personal history of perinatal problems (persoonlijke anamneses met perinatale
problemen)
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Aandoeningen zoals foetaal alcohol syndroom (760.71 Noxious influences affecting fetus or newborn
via placenta or breast milk, alcohol) (alcohol overgebracht via placenta of moedermelk),
bronchopulmonaire dysplasia (770.7 Chronic respiratory disease arising in the perinatal period)
(chronische respiratoire ziekte van pasgeborene in de perinatale periode ontstaan), periventriculaire
leucomalacie (779.7 Periventricular leukomalacia) (periventriculaire leukomalacie) en 768.7 "Hypoxicischemic encephalopathy" [HIE] (hypoxisch-ischemische encefalopathie) zijn voorbeelden van
aandoeningen die nog aanwezig (kunnen) zijn op latere leeftijd. Deze lijst is niet exhaustief!

4. Aandoeningen bij de moeder die de foetus of de pasgeborene treffen
(Categorieën 760 tot 763)
De codes van deze categorieën hebben enkel betrekking op pasgeborenen. Ze worden alleen
toegekend als de aandoening bij de moeder de oorzaak is van ziekte of sterfte van de pasgeborene.
Een medische aandoening bij de moeder tijdens de zwangerschap, de arbeid of de bevalling betekent
dus niet noodzakelijk dat een code van deze categorieën wordt toegekend aan de MZG van de
pasgeborene.
Voorbeelden 15 3 :
• Geboorte met keizersnede op het einde van de zwangerschap van een perfect gezond,
levend kind, waarvan de moeder diabetes heeft:
V30.01
V18.0 ‘’Family history of diabetes mellitus’’ (Familiale geschiedenis van diabetes
mellitus)
Er wordt geen code van categorieën 760 tot 763 toegekend omdat het medisch rapport
geen probleem vermeldt bij de pasgeborene.
•

Pasgeborene van cocaïneverslaafde moeder; geen enkel teken van afhankelijkheid bij de
pasgeborene, maar de opsporing van deze drug blijkt positief te zijn bij het kind :
V30.00
760.75 ‘’Noxious influences affecting fetus or newborn via placenta or breast
milk/Cocaïne’’ (Schadelijke invloed op de foetus of de pasgeborene, transplacentair of
via de moedermelk, cocaïne)

•

Pasgeborene prematuur (zwangerschapsleeftijd 34 weken, geboortegewicht 2200g),
geboren door keizersnede omwille van HELLP syndroom bij de moeder. Hierbij is de
moederlijke aandoening de oorzaak van de prematuriteit, die op zich een medische
aandoening is:
V30.01
765.27 “33-34 completed weeks of gestation” (33-34 volledige zwangerschapsweken)
765.18 “Other preterm infants, 2000-2499g” (Andere premature kinderen, 2000-2499g)
760.0 “Maternal hypertensive disorders” (Hypertensie bij de moeder)

Wanneer een specifieke aandoening van de pasgeborene het gevolg is van een aandoening bij de
moeder, dan wordt een code voor deze specifieke aandoening van de pasgeborene toegekend in plaats
van een code van categorieën 760 tot 763.
Voorbeeld 15 4 : Pasgeborene van moeder met diabetes, hypoglycemie.
V3x.xx
775.0 ‘’Syndrome of ‘’infant of a diabetic mother’’ (Syndroom van kind van moeder met
diabetes)
V18.0 ‘’Family history of diabetes mellitus’’ (Familiale geschiedenis van diabetes)
Zwangerschapsdiabetes wordt geclassificeerd bij “Diabetes Mellitus”.
Vanaf 2009 zijn er codes voorzien om de letsels ten gevolge van medicatie die door de moeder werd
ingenomen tijdens de zwangerschap mee te geven: 760.77 voor anticonvulsiva en 760.78 voor
antimetabolieten.
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Voorbeeld 15 5 :
Pasgeborene met een congenitale hydrocefalie waarbij de ontslagbrief aangeeft dat dit het gevolg is
van chemotherapie van de moeder met methotrexaat tijdens de zwangerschap.
V3x.xx
742.3 ‘’Congenital hydrocephalus’’ (Congenitale hydrocefalie)
760.78 ‘’Noxious influences affecting the fetus or newborn via placenta, breast milk, antimetabolic
agents’’ (Schadelijke invloed op de foetus of de pasgeborene, transplacentair of via de
moedermelk, antimetabolische middelen).
Wanneer deze foetale of neonatale aandoeningen daarentegen de behandeling van de moeder
beïnvloeden, dan worden de codes 655.x en 656.x toegekend in de MZG van de moeder.
Oligohydramnios en polyhydramnios zijn aandoeningen van het vruchtwater en duiden respectievelijk
op te weinig of te veel vruchtwater in de amnionholte. De amnionholte wordt gevormd door membranen
(de vliezen) en bevat zowel de foetus als het vruchtwater. De afwijkingen, te weinig of te veel, ontstaan
door verschillende oorzaken en kunnen zowel de foetus en/of de moeder aantasten. “Hydramnios” duidt
op de aanwezigheid van vocht in de amnionholte, wat normaal is. Oligohydramnios wordt soms
verkeerdelijk oligamnios genoemd, evenals polyhydramnios verkeerdelijk hydramnios wordt genoemd
(cf. ICD-9-CM). In de index staat vermeld “Polyhydramnios (see also Hydramnios)” 657 en
“Hydramnios”, 657, “affecting fetus or newborn” 761.3. Enkel de codes 761.2 (Oligohydramnios) en
761.3 (Polyhydramnios) mogen gecodeerd worden voor de MZG registratie van de pasgeborene.
Oligohydramnios, (evenals de extreme vorm met name anhydramnios), mogen niet gecodeerd worden,
indien deze ontstaan door het vroegtijdig breken van de vliezen, eveneens genoemd “vroegtijdig breken
van de vruchtwaterzak” (zie tabel**).
Correcte terminologie
Incorrecte terminologie
Anomalie van het vruchtwater

Anhydramnios

Oligohydramnios

Polyhydramnios

Anamnios

Oligamnios

Hydramnios

Afwezigheid

te weinig

te veel

Effect op de moeder
(MG-MZG registratie moeder)

658.0x *

657.0x

Effect op foetus/pasgeborene
(MG-MZG registratie pasgeborene)

761.2 **

761.3

Tabel: kwantitatieve afwijkingen van het amnionvocht in de amnionholte
* : code niet toevoegen aan de MZG registratie van de moeder, indien ontstaan door het al dan niet
vroegtijdig breken van de vliezen
** : code niet toevoegen aan MZG registratie van de pasgeborene, indien deze ontstaan is door het
vroegtijdig breken van de vliezen.
Het vroegtijdig breken van de vliezen wordt gecodeerd door code 658.1x indien dit enige effect heeft op
het verblijf van de moeder (MZG moeder); indien dit effect heeft op het verblijf van de
foetus/pasgeborene, dan wordt code 761.1 toegekend in de MZG registratie van de pasgeborene.
Volgende afkortingen worden frequent gebruikt bij het vroegtijdig breken van de vliezen:
o PPROM: ‘’Preterm, Prelabour rupture of membranes’’ (Spontaan breken van de vliezen, zonder
tekenen van arbeid, voor een termijn van 37 weken)
o PROM: ‘’Prelabour rupture of membranes’’ (Spontaan breken van de vliezen zonder tekenen
van arbeid, na 37 weken zwangerschap)
o SROM: ‘’Spontaneously rupture of membranes’’ (Vliezen breken spontaan tijdens de arbeid)
o AROM: ‘’Artificial rupture of membranes’’ (Breken van de vliezen door de arts of d.m.v.
amniotomie)

5. Andere diagnoses voor pasgeborenen
Bijkomende codes worden toegekend voor alle belangrijke aandoeningen die worden vastgesteld
tijdens het onderzoek van de pasgeborene. Dus, bij een pasgeborene, wordt elke aandoening die
gevolgen kan hebben voor zijn latere gezondheid ook beschouwd als belangrijk en toegevoegd in de
MZG registratie aangaande de geboorte (HD: V3x.xx), wat een uitzondering op de regel vormt.
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Voorbeeld 15 6 : Pasgeborene en congenitale hydrocoele V3x.xx + 778.6. Er vindt geen enkel
onderzoek of geen enkele behandeling plaats tijdens het verblijf van het kind. Maar deze aandoening
zal in de toekomst eventueel wel behandeld worden in een later verblijf. Aangezien het hier om het
verblijf van de pasgeborene gaat, worden deze aandoeningen eveneens gecodeerd.
De onbelangrijke of tijdelijke aandoeningen die zonder behandeling voorbij gaan worden niet
gecodeerd. Een discrete huiduitslag, een lichte tot matige vervorming van de hoofdhuid en een lichte
geelzucht bij de geboorte zijn aandoeningen die veelvuldig voorkomen, die over gaan zonder
behandeling en die geen onderzoek vragen.
Als er geen specifieke code voor de perinatale aandoening bestaat, en als deze aandoening
beantwoordt aan de 3 criteria voor het gebruik van de codes uit hoofdstuk 15 van ICD-9-CM, wordt code
779.89 ‘’Other specified conditions originating in the perinatal period” (Andere gespecificeerde
pathologie die zijn oorsprong vindt in de perinatale periode) toegekend, gevolgd door de code van een
ander hoofdstuk die deze aandoening specificeert.
Voorbeelden 15 7 :
• Een meisje van 10 dagen dat wordt opgenomen wegens rechter hartinsufficiëntie op
congenitale stenose van de pulmonalisklep. Deze klepstenose was gekend en werd opgevolgd.
De rechter hartinsufficiëntie wordt behandeld en de behandeling voor de stenose van de
pulmonalisklep wordt gepland voor een volgend verblijf. De aanpassing van de cardiovasculaire
bloedsomloop van de foetus aan het leven buiten de baarmoeder heeft geleid tot deze
hartzwakte. Deze decompensatie heeft dus (onrechtstreeks) te maken met het geboorteproces,
maar er bestaat geen overeenkomstige code in hoofdstuk 15 van ICD-9CM.
779.89 “Other specified conditions originating in the perinatal period” (Andere
gespecificeerde pathologie die zijn oorsprong vindt in de perinatale periode)
428.0 “Congestive heart failure, unspecified. Right heart failure” (Congestieve
hartinsufficiëntie, niet gespecificeerd. Rechter Hart Falen )
746.02 “Stenosis of pulmonary valve, congenital” (Stenose van de pulmonale hartklep,
congenitaal)
• Een jongen wordt geboren op een zwangerschapsleeftijd van 33 weken en vertoont na 1
levensdag een arteriële hypotensie met acidose. Een vasculaire vulling blijkt efficiënt waardoor
de diagnose van hypovolemie bevestigd wordt. Zonder andere precisering wordt aangenomen
dat de hypotensie en de hypovolemie in verband staan met het geboorteproces.
V30.00
765.1x “Other preterm infants” (Andere te vroeg geboren kinderen)
765.27 “33-34 completed weeks of gestation” (33-34 volledige zwangerschapsweken)
779.89 “Other specified conditions originating in the perinatal period” (Andere
gespecificeerde pathologie die haar oorsprong vindt in de perinatale periode)
458.8 “Other specified hypotension” (Andere gespecificeerde hypotensie)
276.52 “Hypovolemia” (Hypovolemie)
775.7 “Late metabolic acidosis in newborn” (Laattijdige metabole acidose bij de
pasgeborene)
Als een pasgeborene een aandoening vertoont die geen betrekking heeft op het geboorteproces, maar
die werd verworven via de omgeving, dan wordt een code buiten hoofdstuk 15 gebruikt.
Voorbeelden 15 8 :
• Een jongen van 21 dagen oud wordt opgenomen wegens dehydratatie op acute gastroenteritis met rotavirus
276.51 ‘’ Dehydration’’ (Dehydratie)
008.61 ‘’Enteritis due to specified virus / Rotavirus’’ (Enteritis te wijten aan rotavirus)
• Een meisje van 17 dagen wordt opgenomen wegens acute bronchiolitis door een infectie
met adenovirus
466.19 ‘’Acute bronchiolitis due to other infectious organism’’ (Acute bronchiolitis
wegens een ander infectieus organisme)
079.0 ‘’Adenovirus’’ (Adenovirus)
Als een zuigeling, zelfs indien hij prematuur is en een gecorrigeerde leeftijd heeft die lager is dan een
voldragen zwangerschap, een aandoening vertoont die ontstaat na de 28e levensdag, dan wordt een
code buiten hoofdstuk 15 gebruikt.
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Voorbeeld 15 9 :
Pasgeborene die op 26 zwangerschapsweken te vroeg geboren wordt met een gewicht van 900g
vertoont op dag 35 van zijn leven, tijdens het verblijf dat ook zijn geboorte omvat, een acute pyelonefritis
(E. Coli) met septicemie door E. Coli zonder orgaanfalen. De ‘’gecorrigeerde’’ leeftijd is dus niet
‘’voldragen’’ maar de perinatale periode zoals ze werd gedefinieerd in de handleiding, is dus verstreken
op het moment van optreden van deze aandoening. De codes 771.81 ‘’Septicemia of newborn’’
(Septicemie van de pasgeborene) en 771.82 ‘’Urinary tract infection of newborn’’ (Urinaire infectie van
de pasgeborene) worden daarom niet gebruikt.
V30.00 ‘’Single live born, born in hospital and delivered without mention of cesarean delivery’’
(Enkel levend kind, geboren in het ziekenhuis, zonder vermelding van keizersnede)
765.23 ‘’25-26 completed weeks of gestation’’ (25-26 volledige zwangerschapsweken)
765.03 ‘’Extreme immaturity, birthweight 750-999 grams’’ (Extreme immaturiteit, geboortegewicht
750-999 g)
038.42 ‘’Septicemia due to E. Coli’’ (Septicemie door E.Coli)
590.10 ‘’Acute pyelonephritis’’ (Acute pyelonefritis)
041.4 ‘’E. Coli‘’ mag bij de pyelonefritis met E Coli gecodeerd worden

6. Prematuriteit, postmaturiteit en dysmaturiteit (Categorieën 764 tot 766 – Zie
tabel)
Deze codes worden toegekend op basis:
 van de klinische evaluatie van de maturiteit van de pasgeborene
 Van het geboortegewicht van de pasgeborene.
De zwangerschapsleeftijd (Z.L.) wordt bepaald vanaf de datum van de 1e dag van de laatste
menstruatie (= dag 0). Deze definitie heeft enkele beperkingen:
 De datum van de 1e dag van de laatste menstruatie (L.M. voor laatste menstruatie) is niet altijd
gekend.
 De termijn tussen deze datum en de datum van de conceptie (ovulatie, seksuele betrekking,
innesteling van een bevruchte eicel in vitro) kan aanzienlijk verschillen. Wanneer de datum van
de conceptie gekend is, kan dag 0 worden bepaald als 14 dagen voor deze conceptiedatum in
plaats van de datum van de 1e dag van de laatste menstruatie.
Er worden prenatale (echografie) en postnatale (klinische) aanwijzingen gebruikt om de
zwangerschapsleeftijd van de foetus en van de pasgeborene te bepalen. De zwangerschapsleeftijd die
uiteindelijk wordt weerhouden door de verloskundige en/of de pediater, in functie van deze diverse
elementen is de officiële zwangerschapsdatum.
Het einde van de zwangerschap is dag 280 (= 39 7/7 weken of 40 0/7 weken) van de Z.L.
De prematuriteit en de postmaturiteit van de pasgeborene worden bepaald door de Z.L. bij de geboorte.
 Prematuur: geboren op een Z.L. < 37 weken (< 259 dagen).
 Postmatuur: geboren op een Z.L. > 42 weken 0/7 (>294 dagen).
De termen die worden gebruikt in ICD-9-CM stemmen niet altijd overeen met de termen van de
medische literatuur.

6.1. Vertraagde foetale groei en foetale ondervoeding (“Slow fetal growth and fetal
malnutrition”) [764.xx]
Categorie 764 betreft dysmature pasgeborenen, dit wil zeggen met een geboortegewicht < percentiel
10 voor de Z.L. Er worden verschillende termen gebruikt: “Small for Gestational Age (SGA)” (Klein voor
de zwangerschapsleeftijd), “Fetal Growth Restriction (FGR)” (Beperkte foetale groei), “Intra Uterine
Growth Restriction (IUGR)” (Intra-uteriene groeiretardatie en Intra Uterine Vertraagde Groei). Het kind is
te klein en/of ondervoed bij de geboorte.
Foetale ondervoeding (hypotrofie) wordt bepaald door klinische tekens (mager, afschilfering van de
huid) en door een gewichtsindex (verhouding gewicht/grootte) < Pc 10. “Appropriate for Gestational Age
(AGA)” (passend bij de ZL) betekent dat de gewichtsindex van de pasgeborene normaal is (eutrofische
pasgeborene).

6.2. Aandoeningen in verband met prematuriteit en laag geboortegewicht (“Disorders
relating to short gestation and low birth weight”) [765]
765.0x “Extreme immaturity” wijst op extreme immaturiteit.
ICD-9-CM editie 2005 refereert enkel naar het geboortegewicht (< 1000g) voor het toekennen van deze
code. Daarentegen refereert editie 2002 eveneens naar de zwangerschapsduur (< 28 weken).
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Derhalve wordt deze code toegekend aan pasgeborenen:
 die “sterk prematuur zijn”, d.w.z. geboren op een Z.L. < 28 weken
en/of
 “extremely low birth weight” (met een extreem laag geboortegewicht), geboren met een gewicht
van < 1000g
765.1x “Other preterm infants” (Andere premature kinderen) wijst op andere premature kinderen die
geboren worden vanaf 28 weken Z.L. en met een gewicht ≥ 1000g.
Het 5de cijfer wijst op het geboortegewicht (“Birthweight”) van dysmature en/of premature
pasgeborenen (codes 764.xx, 765.0x en 765.1x). Het 5de cijfer voor het geboortegewicht moet
compatibel zijn met de code met 4 cijfers waaraan het wordt toegevoegd. Bij gebrek aan
overeenstemming moet de arts worden geraadpleegd.
Voorbeeld 15
10: Pasgeborene, Z.L.26 weken, geboortegewicht 2220g, vermoeden van
rhesusproblematiek:
765.08 “Extreme immaturity, birthweight 2000-2499g” (Extreme immaturiteit, geboortegewicht
2000-2499g). De geraadpleegde arts legt deze prematuriteit uit door een foetale, idiopathische
hydrops (778.0).
De codes 765.2x “Weeks of gestation” (Weken zwangerschap) hebben betrekking op de
zwangerschapsleeftijd (Z.L.) bij de preterme of à terme geboorte van kinderen. “Completed weeks of
gestation” betekent “volledige of volle zwangerschapsweken’’.
 765.21: “less than 24 completed weeks of gestation”: Z.L. < 24 volledige weken
 765.22: “24 completed weeks of gestation”: 24 = Z.L. < 25
 765.26: “31-32 completed weeks of gestation” 31 = Z.L. < 33
 765.29: “37 or more completed weeks of gestation”: 37 = Z.L. ≤ 40. Deze pasgeborenen zijn
niet prematuur maar matuur, uiterlijk geboren op de einddatum van de zwangerschap (dag 280)
Voorbeelden 15 11 :
• Pasgeborene, geboortegewicht 1730g, eutrofisch, Z.L. 34w 2/7
V3x.xx
765.16 “Other preterm infants” (Andere premature kinderen)
765.27 “33-34 completed weeks of gestation” (33-34 volledige zwangerschapsweken)
•

Pasgeborene, ZL 38w 6/7, geboortegewicht 2200g (<Pc3), Grootte 49 cm (normaal),
hypotrofisch:
V3x.xx
764.18 “Light for dates with signs of fetal malnutrition 2000-2499 grams” (Klein voor zijn
leeftijd, tekenen van foetale ondervoeding, 2000-2499 g)
765.29 “37 or more completed weeks of gestation” (37 of meer volledige
zwangerschapsweken)

6.3. Aandoeningen in verband met postmaturiteit en hoog geboortegewicht bij de
geboorte (“Disorders relating to long gestation and high birth weight”) [766]
Macrosomie wijst op een excessieve groei, ongeacht de zwangerschapsleeftijd. De morbiditeit bij de
moeder en de pasgeborene nemen aanzienlijk toe wanneer het geboortegewicht ≥4500g 766.0
“Exceptionnally large baby” (Pasgeborene met uitzonderlijk hoog gewicht) en in mindere mate als het
geboortegewicht ≥4000g en <4500g. De code 766.1 “Other heavy-for-dates infants” (Andere kinderen,
met overgewicht voor hun leeftijd) betreft pasgeborenen met een geboortewicht >Pc 90 voor de Z.L. en
<4500g.

6.4. Over tijd geboren kind (“Post-term infant”) [766.21]
Geboren na een termijn van 40 weken (39 7/7 w of 280 dagen), dit wil zeggen tussen 281 dagen (40
weken 1/7) en 294 dagen (42 weken 0/7) zwangerschap.
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6.5. Verlengde zwangerschap (“Prolonged gestation of infant”) [766.22]
Geboren na 294 dagen (>42 weken [41 7/7 w]) zwangerschap. De pasgeborene wordt dan doorgaans
postmatuur genoemd. Postmaturiteit gaat vaak gepaard met een dysmaturiteit door utero-placentaire
insufficiëntie (764.xx). Deze codes mogen slechts toegevoegd worden indien de verlengde
zwangerschap de behandeling van de neonaat beïnvloed (m.a.w. geen automatische codering op
zwangerschapsleeftijd alleen, in tegenstelling tot de codering van verlengde zwangerschap bij de
moeder).
Codes 764 tot 766 kunnen worden gebruikt voor latere verblijven van de pasgeborene/zuigeling zonder
strenge beperking in de tijd voor zover de arts vindt dat deze diagnose(s) een belangrijk en actueel
element blijft (blijven). Daarentegen, indien het laag geboortegewicht geen probleem meer op zich is,
maar de huidige behandeling beïnvloedt, dan wordt de code V21.3x “Low birth weight status” (Laag
geboortegewicht status) toegekend.
Voorbeelden 15 12 :
• Premature pasgeborene (Z.L. 29 weken, geboortegewicht 1980g), 35 dagen oud en
overgebracht naar een ander ziekenhuis voor de behandeling van een slecht verdragen
persisterende open ductus arteriosus. Hoewel de perinatale periode afgelopen is, heeft het kind
nog niet de maturiteit van een kind dat geboren wordt op het einde van de zwangerschap en het
heeft een behandeling nodig die aangepast is aan zijn prematuriteit.
747.0 “Patent ductus arteriosus” (Open ductus arteriosus)
765.17 “Other preterm infant, birthweight 1750-1999 grams”
(Ander prematuur kind, geboortegewicht 1750-1999g)
765.25 “29-30 completed weeks of gestation” (29-30 volledige zwangerschapsweken)
•

Een jongen van 8 jaar wordt opgenomen wegens pneumonie met pneumokokken. Tijdens zijn
verblijf stelt men een kleine lichaamslengte vast en is het mogelijk een diagnose te stellen van
groeiachterstand door dysmaturiteit (geboortegewicht 1240g, Z.L. 36 weken, ofwel “Small for
Gesta-tional Age” (Klein voor de zwangerschapsleeftijd)
481 “Pneumococcal pneumonia” (Pneumonie met pneumokokken)
783.43 “Short stature” (Kleine lichaamslengte)
V21.33 “Constitutional states in development/Low birth weight status 1000-1499g”
(Laag geboortegewicht, 1000 – 1499g)

Indien een patiënt in het latere leven gehospitaliseerd wordt en de behandelende arts in het dossier
vermeldt dat er een laag geboortegewicht was en dit als belangrijk aanzien wordt in de huidige opname,
dan moet dit gecodeerd worden met een code uit categorie “V21.3 Low birth weight status” (laag
geboortegewicht). Het lage geboortegewicht wordt niet meer gecodeerd aangezien het niet meer
aanwezig is.

7. Endocriene en metabole problemen specifiek voor de foetus en pasgeborene
Vanaf 2009 zijn er specifieke codes voor acidosis van de pasgeborene en andere endocriene en
metabolen ontregelingen.
Oorzaken van respiratoire acidose zijn onder andere obstructie van de luchtwegen, respiratoir distress
syndroom, pneumonie, longoedeem en/of apnee. Metabole acidose kan worden veroorzaakt door
nierfalen, septicemie, hypoxie, hypothermie, hypotensie, hartfalen, dehydratatie,
elektrolytenstoornissen, hyperglycemie, anemie.
De volgende codes zijn voorhanden:
• 775.81
“Other acidosis of the newborn” (Andere acidose van pasgeborene)
• 775.89
“Other neonatal endocrine and metabolic disturbances’’ (Andere neonatale
endocriene en metabole stoornissen)

8. Ademhalingsproblemen
8.1. Foetaal lijden en asfyxie (Codes 763.8x ; 768.x ; 770.8x)
Foetaal lijden wordt gedefinieerd als symptomen die wijzen op een kritieke reactie op stress. Hypoxie en
zelfs anoxie en metabole acidose die eruit voortvloeien, veroorzaken tijdelijke of definitieve letsels aan
de vitale organen. Ze kunnen de dood tot gevolg hebben.
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Foetale acidemie is de meting van acidose in het bloed van de foetus, dat in utero of bij de geboorte
wordt afgenomen, meestal thv. de navelstreng. Deze vroegtijdige acidose mag niet met de code 775.7
“Late metabolic acidosis of newborn” (Laattijdige metabole acidose bij de pasgeborene) gecodeerd
worden.
Codes 768.2-3-4 worden toegekend voor foetaal lijden van een levende pasgeborene, het 4e cijfer wijst
op het ogenblik waarop dit lijden voor het eerst wordt opgemerkt: voor of tijdens de geboorte of niet
gespecificeerd.
Hypoxemische-ischemische encefalopathie (HIE) is een levensbedreigende aandoening die wordt
veroorzaakt door beschadiging van de hersencellen en/of het ruggenmerg ten gevolge van
zuurstoftekort tijdens de geboorte. HIE kan leiden tot neurologische problemen zoals
ontwikkelingsstoornissen, mentale retardatie, epilepsie en/of ‘’cerebral palsy’’. HIE wordt gecodeerd met
code 768.7 “Hypoxic-ischemic encefalopathie (HIE)” [Hypoxic-ischemic encefalopathie (HIE)].
Codes 763.8x hebben betrekking op afwijkingen van de hartfrequentie of het hartritme bij de foetus, die
zich onderscheiden van de ernstigere stressindicatoren bij de foetus, die worden gecodeerd als 768.x.
Deze codes 768.x en 763.8x worden enkel geregistreerd in de MZG van de pasgeborene als de
aandoening specifiek wordt geïdentificeerd door de arts. Ze worden niet toegekend enkel op basis van
een APGAR-score of de observatie van meconiaal vruchtwater.
Codes 770.8x “Other respiratory problems after birth” (Andere ademhalingsproblemen na de geboorte)
betreffen apnee, aanval van cyanose, ademhalingszwakte, hypoxie en asfyxie die ontstaan en
vastgesteld worden na de geboorte.
Vanaf 2009 zijn er bijkomende codes om dit te specificeren:
770.87 “Respiratory arrest of the newborn” (Ademhalingsstilstand van de pasgeborene)
770.88 “Hypoxemia of the newborn” (Hypoxemie van de pasgeborene)
Zie ook § 10

8.2. Ademnood (Codes 770.6 en 769)
Tijdelijke tachypnee bij de pasgeborene heeft een specifieke code (770.6 “Transitory tachypnea of
newborn”) (Tijdelijke tachypnee bij de pasgeborene). Dit is een weinig ernstige aandoening veroorzaakt
door een gebrek aan resorptie van het vruchtwater uit de longen dat tot een tijdelijk longoedeem leidt bij
de geboorte. Dit wordt gekenmerkt door een lichte tot matige ademnood (tachypnee > 60/’) die ontstaat
binnen de eerste 2 levensuren en die verdwijnt binnen de 24 tot 72 uur na de geboorte. Een radiografie
van de thorax wijst op tekenen van longoedeem. Deze ademnood wordt behandeld met zuurstof
(FiO2<40-60%) maar geen kunstmatige beademing. Ze komt vaker voor bij geboortes met keizersnede
en bij pasgeborenen waarvan de moeder diabetes of astma heeft. Bij prematuren kan dit oedeem
gepaard gaan met een Hyaliene membraanziekte (769 “Hyaline membrane disease”), wat de ademnood
verergert. Indien deze twee ziektebeelden (770.6 en 769) tegelijkertijd aanwezig zijn bij de
pasgeborene, worden de beide codes toegekend.
Code 769 “Respiratory distress syndrome” (Ademnoodsyndroom) bevat de volgende pathologieën:
-

“Cardiorespiratory distress syndrome of newborn” (Cardiorespiratoire ademnood bij de
pasgeborene) wordt niet gedefinieerd in de neonatale literatuur. Een neonatale hartbenauwdheid
kan zich uiten door het aanhouden van een arteriële hypotensie ondanks een goede vasculaire
vulling. Voor deze arteriële hypotensie is het gebruik van cardiotonische geneesmiddelen
(dopamine, dobutamine, adrenaline, noradrenaline) vereist.

-

“Hyaline membrane disease” (Hyaliene membraanziekte) is te wijten aan een gebrek een surfactant
en komt bijna uitsluitend voor bij prematuren. Dit gebrek leidt tot diffuse atelectases die een typisch
radiologisch beeld opleveren. De behandeling bestaat vaak uit sterk geconcentreerde zuurstof
(FiO2>60%), kunstmatige beademing en/of de toediening van surfactant.

-

“Pulmonary hypoperfusion syndrome” (Pulmonale hypoperfusie syndroom), term die vroeger werd
voorgesteld voor hyaliene membraanziekte, maar is een benaming die verouderd is. Dit mag niet
worden verward met persisteren van de foetale circulatie (afgekort: PFC) gecodeerd als 747.83 (cf.
Congenitale afwijkingen, hoofdstuk 14 van ICD-9-CM 2005) dat ook de titel Aanhoudende
pulmonale hypertensie bij de pasgeborene draagt (“Persistant pulmonary hypertension of the
newborn, PPHN”). PFC kan voor complicaties zorgen bij een neonataal ademnoodsyndroom.
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Als de problemen van apnee, dyspnee of ademhalingsinsufficiëntie losstaan van de geboorte, maar
door andere oorzaken werden verworven, worden de codes 518.8x en 786.0x gebruikt zoals bij oudere
kinderen en volwassenen.
Voorbeelden 15 13 :
•
Pasgeborene van 15 dagen, geboren op 32 weken Z.L. met een gewicht van 2020g, eutrofisch,
overgebracht naar een intensief neonataal centrum INC op de leeftijd van 15 dagen wegens
ademhalingszwakte op apnee die ongevoelig is voor de medische behandeling en die hulp
nodig heeft bij het ademen, zonder andere pathologie.
770.84 “Respiratory failure of newborn” (Ademnood bij pasgeborenen)
770.81 “Primary apnea of newborn” (Primaire apnee bij pasgeborenen)
765.18 “Other preterm infants, birth weight 2000-2499 grams” (Andere prematuur,
geboortegewicht 2000-2499g)
765.26 “31-32 completed weeks of gestation” (31-32 volledige zwangerschapsweken)
•

Pasgeborene van 16 dagen oud, eerst in goede gezondheid, met een acute bronchiolitis
wegens syncitiaal respiratoir virus (RSV), gecompliceerd door apnee en ademnood die door de
clinicus als ernstig wordt beschouwd. In dit geval zijn het ernstig ademhalingsgebrek en de
apnee complicaties van de acute bronchiolitis en staan ze dus los van het geboorteproces. Het
zijn gevolgen van omgevingsfactoren.
466.11 ”Acute bronchiolitis due to RSV” (Acute bronchiolitis te wijten aan RSV)
518.81 “Acute respiratory failure” (Acute ademhalingsinsufficiëntie)
786.03 “Apnea” (Apnee)

8.3. Aspiratie bij de foetus en de pasgeborene
De subcategorie 770.1 (Meconium aspiratie syndroom in 2005) is uitgebreid met een vijfde cijfer om de
aard van het aspiratievocht (meconium, amnionvocht, bloed of andere) en de invloed hiervan op de
foetus of de pasgeborene (met of zonder respiratoire symptomen) beter te specificeren. Daarom is ook
de naam van deze code gewijzigd vanaf 2009: 770.1 “Fetal and newborn aspiration” (Aspiratie door
foetus en pasgeborene).
De volgende codes zijn voorhanden:
-

770.10 “Fetal and newborn aspiration, unspecified” (Aspiratie door foetus en pasgeborene, niet
gespecificeerd)
770.11 “Meconium aspiration without respiratory symptoms” (Meconiumaspiratie zonder
respiratoire symptomen)
770.12 “Meconium aspiration with respiratory symptoms” (Meconiumaspiratie met respiratoire
symptomen)
770.13 “Aspiration of clear amniotic fluid without respiratory symptoms” (Aspiratie van helder
amnionvocht zonder respiratoire symptomen)
770.14 “Aspiration of clear amniotic fluid with respiratory symptoms” (Aspiratie van helder
amnionvocht met respiratoire symptomen)
770.15 “Aspiration of blood without respiratory symptoms” (Aspiratie van bloed zonder
respiratoire symptomen)
770.16 “Aspiration of blood with respiratory symptoms” (Aspiratie van bloed met respiratoire
symptomen)
770.17 “Other fetal and newborn aspiration without respiratory symptoms” (Andere aspiratie
door foetus en pasgeborene zonder respiratoire symptomen)
770.18 “Other fetal and newborn aspiration with respiratory symptoms” (Andere aspiratie door
foetus en pasgeborene met respiratoire symptomen)

Wanneer het gaat om aspiratie van maaginhoud postnataal zijn de volgende 2 codes voorhanden:
770.85 “Aspiration of postnatal stomach contents without respiratory symptoms”
(Aspiratie van postnatale maaginhoud zonder respiratoire symptomen)
770.86 “Aspiration of postnatal stomach contents with respiratory symptoms”
(Aspiratie van postnatale maaginhoud met respiratoire symptomen)
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Bij het gebruik van een code “met aanwezigheid van respiratoire symptomen” (770.12-14-16-18-86)
moet code 416.8 worden toegevoegd indien er sprake is van een secundaire pulmonale hypertensie.
De aspiratie van meconium komt voor wanneer de foetus vruchtwater, vaginaal vocht of orofaryngeale
secreties die bevuild zijn met meconium, inademt, terwijl hij naar adem snakt in de bekkendoorgang.
“Meconium aspiration syndrome” (Meconiumaspiratie syndroom/inademing van meconium) omvat de
verschillende graden van ernst van het syndroom: min of meer sterke en langdurige ademnood met
mogelijkheid van atelectase-letsels en pneumonie. Soms is er sprake van tachypnee, fluitend
uitademen (wheezing) en apnee.
Voor het coderen worden de begrippen 'massief aspiratiesyndroom' en 'massieve foetale aspiratie' als
synoniem beschouwd. Zij worden gecodeerd met de code 770.12 “Meconium aspiration with respiratory
symptoms” (Meconiumaspiratie met respiratoire symptomen)
Wanneer een arts meconium vaststelt in het amnionvocht maar niet in de mond van de boreling of rond
de stembanden of wanneer het meconium geen problemen veroorzaakt, gebruik dan code 763.84
“Meconium passage during delivery” (Meconium passage gedurende bevalling).
'’Meconium staining’' treedt op wanneer er meconium aanwezig is in de mond van de boreling en
mogelijk in de keel en rond de stembanden maar zonder het doordringen van meconium in de trachea
of de longen. Wanneer dit het geval is, gebruik dan code 779.84 “Meconium staining” (Meconium
besmeuring)
Wanneer bij een labo-onderzoek meconium wordt gevonden in het amnionvocht, dan is de code 792.3
“‘Nonspecific abnormal findings in other body substances, Amniotic fluid” (Niet specifieke afwijkende
bevinding in amnionvloeistof, vruchtwater) van toepassing.

9. Infectueuze problemen
9.1. Necrotiserende enterocolitis
Necrotiserende enterocolitis (NEC / niet te verwarren met "not elsewhere classified") is een ernstige
gastro-intestinale aandoening met zware beschadiging van de darmmucose ten gevolge van enterale
voeding, infecties of een onvoldoende immuniteit. Het komt meestal voor bij premature baby's, maar
kan ook optreden bij pasgeborenen met een normaal risicoprofiel.
Er zijn 4 codes voorzien om NEC te coderen:
• 777.50 “Necrotizing enterocolitis in newborn, unspecified” (Necrotiserende enterocolitis in
pasgeborene, niet gespecificeerd)
• 777.51 “Stage I necrotizing enterocolitis in newborn” (Stadium I necrotiserende enterocolitis
pasgeborene)
• 777.52 “Stage II necrotizing enterocolitis in newborn” (Stadium II necrotiserende
enterocolitis pasgeborene)
• 777.53 “Stage III necrotizing enterocolitis in newborn” (Stadium III necrotiserende
enterocolitis pasgeborene)

9.2. Infecties die optreden tijdens de perinatale periode (Codes 771.xx)
Sommige specifieke infecties in de perinatale periode worden beschouwd als congenitaal. Ze kunnen
echter worden geclassificeerd in hoofdstuk 15 van de ICD-9-CM wanneer ze worden verworven voor de
geboorte via de navelstreng (bijvoorbeeld rodehond, cytomegaal virus, toxoplasmose) of tijdens de
geboorte (bijvoorbeeld herpes simplex, listeriose, waterpokken). Andere perinatale infecties (bijv. Syfilis)
worden ondergebracht in hoofdstuk 1 van ICD-9-CM, Infectieziekten en parasitaire ziekten. Bij twijfel
tussen “congenitale infectie” en “ blootstelling aan infectie” moeten inlichtingen worden gevraagd aan de
arts.
De aanwezigheid van antivirale antilichamen tegen AIDS (ELISA en Western Blot tests) bij
pasgeborenen is vaak te wijten aan de overdracht van antilichamen van de moeder naar de foetus door
de placenta. Deze antilichamen van moederlijke oorsprong kunnen blijven voortbestaan bij de zuigeling
tot de leeftijd van 18 maanden. Hun aanwezigheid is dus geen bewijs van een infectie van de zuigeling
en het verdwijnen ervan betekent dat de zuigeling niet besmet was (795.71 “Nonspecific serologic
evidence of human immunodeficiency syndrome [HIV]”) (Niet specifiek serologisch bewijs van AIDS
[HIV])
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Code 771.81 “Septicemia (sepsis) of newborn” (Septicemie bij pasgeborenen) moet gepaard gaan met
een code 041.Xx die het infecterend agens aangeeft. Code 038.x. “ Septicemia” (Septicemie) mag enkel
worden gebruikt voor een pasgeborene als het gaat om een infectie die losstaat van het
geboorteproces. Septicemie bij pasgeborenen met Streptokokken van groep B. (GBS, Streptococcus
agalactiae) kan ofwel het gevolg zijn van een contaminatie in utero of tijdens de geboorte via vaginale
weg, ofwel van een contact met de omgeving. Als de oorsprong van de infectie niet wordt
gespecificeerd als te wijten aan de omgeving (los van het geboorteproces), dan wordt standaard
aangenomen dat deze infectie verband houdt met het geboorteproces. Ze wordt daarom gecodeerd als
771.81 “Septicemia of newborn” en 041.02 Streptococcus, group B. Als wordt gespecificeerd dat de
infectie verband houdt met de omgeving (losstaand van het geboorteproces), dan wordt ze gecodeerd
als 038.0 “Streptococcal septicemia” (Streptococcus septicemie)
Voorbeelden 15 14 :
• Pasgeborene van 17 dagen oud die wordt opgenomen wegens septische toestand. De
einddiagnose is een septicemie met GBS. Het dossier vermeldt geen bron van contaminatie.
Standaard wordt aangenomen dat de infectie verband houdt met het geboorteproces, ongeacht
het resultaat van de opsporing van GBS bij de moeder voor en tijdens de geboorte.
771.81 “Septicemia of newborn” (Septicemie bij de pasgeborene)
041.02 “ Streptococcus, groep B” (Streptokokken groep B)
•

Zuigeling opgenomen op de leeftijd van 31 dagen om dezelfde redenen. Dezelfde diagnose van
septicemie met GBS wordt gesteld. Ongeacht het ogenblik en de wijze van de contaminatie
ontstond de infectie zelf na de perinatale periode.
038.0 ‘’ Septicemia Streptococcus infection’’ (Septicemie met Streptokokken)
041.02 “ Streptococcus, groep B” (Streptokokkenn groep B)
Opmerking : het is hier zinvol om de code 041.02 toe te voegen. Ze geeft iets meer specificering
dan de code 038.0 alleen.

Vanaf 2009 is de code 771.81 “Septicemia of newborn” (Septicemie bij de pasgeborene) uitgebreid met
een ‘'use additional code to identifie severe sepsis’’ (995.92) (SIRS). Indien er orgaanfalen aanwezig
moet de code 995.92 samen met de codes van het respectievelijke orgaanfalen worden toegevoegd.
Voorbeelden 15 15 :
• Pasgeborene op Z.L. van 40 weken 2/7, gehospitaliseerd vanaf de geboorte, 4 dagen oud, met
een septicemie met Klebsiella oxytoca met ernstige sepsis (SIRS) en gecompliceerd door
septische shock.
V3x.xx
766.21 “Post term infant» (Gestation period over 40 completed weeks) (Over tijd
geboren kind – zwangerschap van meer dan 40 weken)
771.81 ”Septicemia (sepsis) of newborn” (Septicemie bij pasgeborenen)
041.85 ‘’Infection by Other Gram-negative organism’’ (Infectie door ander gramnegatieve kiem)
995.92 ‘‘Severe sepsis’’ (Ernstige sepsis)
785.52 “Septic shock” (Septische shock)
•

Pasgeborene geboren op de Z.L. van 40 weken 1/7, gehospitaliseerd vanaf zijn geboorte, 10
dagen oud, drager van een naveladerkatheter voor een foetale hydrops ten gevolge van de
ziekte van Niemann-Pick en met een septicemie met Stafylococcus aureus verbonden met de
katheter en gecompliceerd met tijdelijke acute nierinsufficiëntie. In dit geval is het evident dat de
infectie niet verbonden is met het geboorteproces maar met de omgeving (katheter), wat wordt
gespecificeerd door code 996.62. De ernstige sepsis wordt met de code 995.92 + de code van
het orgaanfalen.
V3x.xx
766.21 ‘’Post-term infant’’ ( Over tijd geboren kind)
778.0 “Hydrops fetalis not due to isoimmunization” (Hydrops niet te wijten aan
isoimmunisatie)
272.7 “Lipidoses (Niemann-Pick)” (Lipidose: Niemann-Pick)
999.31 « Infection due to central venous catheter » (katheter sepsis)
038.11 "MSSA Staphylococcus aureus septicemia" (Septicemie met MSSA
Staphylococcus aureus)
995.92 “Severe sepsis ” (Ernstige sepsis)
584.9 ‘’Acute renal failure’’ (Acute nierinsufficiëntie)
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10. Aandoeningen van bloed
10.1. Hemolytische ziekte bij pasgeborenen (Codes 773.x)
Ingeval van onverenigbaarheid tussen bloedgroepen (met name Rhesus) van de foetus en zijn moeder,
kan de moeder via de placenta antilichamen doorgeven aan de foetus die gericht zijn tegen de rode
bloedlichaampjes van de foetus. Deze foetus kan dan een ‘’Hemolytic disease of fetus or newborn, due
to isoimmunization’’ (Hemolytische ziekte van de foetus of pasgeborene wegens een isoimmunisatie)
vertonen die met een code van categorie 773 wordt gecodeerd. De diagnose wordt bevestigd door een
directe Coombs test, die in dit geval positief is.

10.2. Hematologische aandoeningen van de foetus en pasgeborenen (Codes 776.x)
Deze rubriek bevat codes aangaande specifieke hematologische aandoeningen van de foetus en/of
pasgeborene; deze aandoeningen voldoen aan de hierboven vermelde 3 criteria. De erfelijke
hemolytische aandoeningen (hoofdstuk 4, codes 282) daarentegen ontstaan niet tijdens de perinatale
periode en zijn niet gelinkt aan het geboorteproces.

11. Periventriculaire leucomalacie (PVL) (Code 779.7 (+ 772.1x eventueel)
Periventriculaire leucomalacie 779.7 ‘’Periventricular leukomalacia’’ stemt overeen met necrose van de
witte stof in de buurt van de laterale hersenholtes. Dit komt vooral voor bij pasgeborenen met een erg
laag geboortegewicht. Ze ontstaat door het verdwijnen van de witte stof, meestal gepaard gaande met
de aanwezigheid van cystes. Ze vormt een grote risicofactor voor een motorische stoornis van cerebrale
oorsprong (CMG, in het Engels ‘’Cerebral Palsy’’ code 343) en andere neurologische stoornissen.
PVL gaat vaak gepaard met een intraventriculaire hemorragie 772.1x ‘’Intraventricular hemorrhage’’. De
ernst van deze bloeding is belangrijk voor de toekomst van de pasgeborene.

12. Stillbirth (doodgeboorte) (Code 779.9)
Code 779.9 ‘’Unspecified condition originating in the perinatal period’’ (Niet gespecificeerde aandoening
die begint in de perinatale periode) bevat de diagnose ‘’Stillbirth’’ (Doodgeboorte). Doodgeboorte
verwijst naar een pasgeborene die geboren wordt met een geboortegewicht van ≥ 500g of, wanneer het
geboortegewicht niet gekend is, op een ZL van minstens 22 weken, en die op geen enkel ogenblik na
de volledige uitdrijving geademd heeft of andere tekens van leven, zoals hartkloppingen, ademhaling of
pulsaties ter hoogte van de navelstreng, heeft vertoond. De tijdelijke hartcontracties en de tijdelijke
ademhalingsinspanningen in de vorm van schokken (‘’gasps’’) worden niet als tekens van leven
beschouwd. De term ‘foetale dood’ (‘’Fetal death’’) wordt ook gebruikt.

13. Heelkundige ingrepen bij de moeder en de foetus (‘‘Surgical operation on
mother and fetus’’) (Code 760.6x)
Codes uit de subcategorie 760.6 (‘’Surgical operations on mother and fetus’’) worden gebruikt wanneer
een pasgeborene is aangetast door een amniocentesis, een ingreep op de uterus, heelkundige
ingrepen bij de moeder tijdens de zwangerschap en andere omstandigheden bij de moeder die geen
direct verband houden met de zwangerschap. Deze codes worden alleen bij de pasgeborene
geregistreerd. Gebruik hiervoor zo nodig codes uit de categorie 679 bij het coderen van MZG van de
moeder.
Vanaf 2009 zijn volgende codes voorhanden:
- 760.61 ‘’Newborn affected by amniocentesis’’ (Pasgeborene aangetast door amniocentese)
- 760.62 ‘’Newborn affected by other in utero procedure’’ (Pasgeborene aangetast door andere in
utero procedure)
- 760.63 ‘’Newborn affected by other surgical operations on mother during pregnancy’’
(Pasgeborene aangetast door andere heelkundige ingreep op de moeder gedurende de
zwangerschap)
- 760.64 ‘’Newborn affected by previous surgical procedure on mother not associated with
pregnancy’’ (Pasgeborene aangetast door vorige heelkundige procedure op de moeder
niet geassocieerd aan zwangerschap)
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14. Observatie en evaluatie van de pasgeborene en zuigelingen (Codes V29.x)
Codes V29.x ‘’Observation and evaluation of newborns for suspected conditions not found’’ (Observatie
en evaluatie van pasgeborenen wegens een niet bevestigde vermoedelijke aandoening) worden
gebruikt voor gezonde pasgeborenen, die opgenomen worden op verdenking van een aandoening die
uiteindelijk na een volledige oppuntstelling wordt uitgesloten. Wanneer de pasgeborene tekens of
symptomen van een vermoedelijk probleem vertoont of wanneer een bepaalde aandoening wordt
vastgesteld, moeten deze tekens, deze symptomen of deze aandoening worden gecodeerd, terwijl code
V29.x niet wordt toegekend. Codes V29.x worden slechts toegekend voor de perinatale periode (28
eerste levensdagen), ofwel bij de geboorteopname, als (meestal enige) nevendiagnose (hoofddiagnose
= V3x.xx), ofwel bij een latere opname gedurende de perinatale periode, als hoofddiagnose (meestal als
enige code toegekend aan het verblijf).
Voorbeeld 15 16 :
Asymptomatische pasgeborene van toxicomane moeder, van wie tijdens zijn verblijf wordt
vermoed dat hij geïntoxiceerd is en die onder toezicht wordt geplaatst in afwachting van de
onderzoeksresultaten. Het onderzoek is negatief.
V3x.xx ‘’Liveborn infant’’ (Levend geboren kind)
V29.8 ‘’Observation and evaluation of newborns for other specified suspected
conditions not found’’ (Observatie en evaluatie van de pasgeborene wegens verdenking
van een andere gespecificeerde, niet bevestigde aandoening).

15. Routinevaccinatie van pasgeborenen
In sommige gevallen moet de pasgeborene worden gevaccineerd tegen bepaalde ziekten, met name
hepatitis B en waterpokken. Codes V05.3 en V05.4 geven respectievelijk deze noodzaak aan.
De procedures 99.3x, 99.4x en 99.5x ‘’Prophylactic vaccination and inoculation…’’ (Profylactische
toediening van vaccins) kunnen worden gerapporteerd.
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16
Symptomen, tekens en slecht gedefinieerde pathologieën
a) Symptomen en tekens
1. Inleiding
In ICD-9-CM worden symptomen en tekens op twee verschillende manieren geclassificeerd. Een
symptoom dat specifiek is voor een orgaanpathologie wordt ondergebracht in het met dit orgaan
corresponderend hoofdstuk. Symptomen die bij meer dan één pathologie of etiologie kunnen
voorkomen, worden geclassificeerd in dit hoofdstuk.
Een ‘’teken’’ laat de clinicus toe tijdens het onderzoek de aanwezigheid van een ziekte objectief vast te
stellen. Onder ‘’symptoom’’ verstaat men een subjectieve waarneming of klacht van de patiënt, die de
clinicus niet kan objectiveren door concrete feiten.
Beiden worden verder in dit hoofdstuk aangeduid met de algemene term “symptoomcode”.

2. Gebruik van een symptoomcode als hoofddiagnose
Geen nauwkeurige diagnose kan worden gesteld na onderzoek, of geen enkele precieze diagnose
kan de oorzaak van het aanwezige symptoom verklaren, ongeacht de reden van deze “mislukking”.
Andere nevendiagnosen die niet gerelateerd zijn aan het beschouwde symptoom mogen hierbij
aanwezig zijn.
Voorbeeld 16a 1: Opname omwille van koorts. Na uitgebreid onderzoek kan geen enkele infectiehaard
aangetoond worden, noch een andere oorzaak die de koorts kan verklaren.
HD: 780.60 “Fever, unspecified” (Koorts, niet-gespecificeerd)
Transfer naar een ander ziekenhuis (of spontaan vertrek van de patiënt) vooraleer een nauwkeurige
diagnose kan worden gesteld.
Voorbeeld 16a 2: Opname voor precordiale pijn. EKG en labo leveren geen elementen op om een
diagnose te ondersteunen. Het ziekenhuis besluit de patiënt door te verwijzen naar een ander
ziekenhuis voor coronarografie en verdere opvolging. Deze testen blijken achteraf ook negatief.
HD: 786.51 “Precordial pain” (Precordiale pijn)
Het symptoom is van voorbijgaande aard, waardoor geen nauwkeurige diagnose kan worden gesteld
vooraleer deze verdwenen is.
Voorbeeld 16a 3: Een patiënt wordt gehospitaliseerd voor bijkomende onderzoeken wegens syncope.
Deze leveren niets op. Er kan geen diagnose bevestigd worden.
HD: 780.2 “Syncope and collapse” (Syncope en collaps)
Opname enkel gericht op de verzorging en/of behandeling van een symptoom. De onderliggende
oorzaak is doorgaans gekend maar wordt niet verder onderzocht. Deze verblijven zijn meestal van korte
duur; het betreft hier voornamelijk de ascitespunctie en de behandeling van epistaxis.
Voorbeeld 16a
levercirrose.
HD: 789.59
ND: 571.2
PR: 54.91

4: Ziekenhuisopname voor ascitespunctie bij een patiënt gekend met alcoholische
“Other ascites” (Andere ascites)
“Alcoholic cirrhosis of liver” (Alcoholische levercirrose)
“Percutaneous abdominal drainage” (Percutane abdominale drainage)

Voorbeeld 16a 5: Verblijf met als enig doel het tamponneren van een neusbloeding bij een patiënte
gekend met hypertensie.
HD: 784.7 “Epistaxis” (Epistaxis)
ND: 401.1 “Essential hypertension, benign” (Benigne essentiële hypertensie)
PR: 21.0x “Control of epistaxis” (Behandeling van epistaxis)
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Voorbeeld 16a
6: Opname voor een pleurapunctie bij gekende chronische pancreatitis met
pleuravochtuitstorting.
HD: 511.xx “Pleurisy” (Pleuritis)
ND: 577.1 “Chronic pancreatitis” (Chronische pancreatitis)
PR: 34.91 “Thoracentesis” (Thoracocentesis)
Voorbeeld 16a 6 behandelt in feite een manifestatiecode die niet tot het huidig hoofdstuk behoort.

3. Gebruik van een symptoomcode als nevendiagnose
De aanwezigheid van een symptoom duidt op een ernstige klinische toestand, of levert
aanvullende informatie op in het kader van een gekende aandoening (wanneer dit symptoom niet
systematisch deel uitmaakt van betrokken pathologie).
Voorbeeld 16a 7: Een patiënt wordt opgenomen voor de behandeling van een gemetastaseerde
longtumor. De arts merkt op dat de patiënt erg vermagerd is. Hoewel vermagering weliswaar deel kan
uitmaken van het gebruikelijk klinisch beeld bij oncologische patiënten, kan de omvang van de
vermagering toch een factor van bijkomende morbiditeit zijn.
In dit geval moet het gewichtsverlies als een relevante nevendiagnose worden beschouwd:
ND: 783.21 “Loss of weight” (Gewichtsverlies)
De andere hoofdstukken van ICD-9-CM bevatten geen preciezere diagnosecode en het symptoom
maakt geen deel uit van een andere, reeds aanwezige ziekte.
Voorbeeld 16a 8: Patiënt opgenomen voor linkerhartfalen. De behandelende arts noteert verscheidene
ecchymosen zonder stollingsstoornissen of lokaal trauma.
HD: 428.1 “Left heart failure” (Linkerhartfalen)
ND: 782.7 “Spontaneous ecchymoses” (Spontane ecchymosen)

4. Wanneer is een symptoomcode niet toegelaten?
Het symptoom maakt deel uit van twee gelijktijdig voorkomende aandoeningen. Wij coderen de
twee pathologieën, maar niet het symptoom, tenzij deze beantwoordt aan de criteria voor gebruik als
nevendiagnose (cf. § 2).
Voorbeeld 16a 9: Opname in het ziekenhuis voor slecht omschreven thoracale pijn. Onderzoek brengt
coronaire sclerose en pleuravochtuitstorting aan het licht. Beide aandoeningen worden uiteraard
geregistreerd, maar niet het symptoom “thoracale pijn”.
1. 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Coronaire atherosclerose van
oorspronkelijke coronaire arterie)
2. 511.xx “Pleurisy” (Pleuritis)
Het symptoom maakt klassiek deel uit van de aanwezige aandoening.
Voorbeeld 16a 10: Verblijf voor abdominale pijn gerelateerd aan een duodenaal ulcus. De pijn (789.0x
“Abdominal pain” (Buikpijn)) wordt niet afzonderlijk meegegeven.
1. 532.xx “Duodenal ulcer” (Ulcus duodeni)
Het symptoom zit vervat in de diagnosecode.
Voorbeeld 16a 11: Dringende opname omwille van diabetisch coma. Symptoomcode 780.01 "Coma"
(Coma) is overbodig.
1. 250.3x “Diabetes with other coma” (Diabetes met andere vorm van coma)
Het medisch dossier specificeert niet expliciet dat het symptoom van buitengewoon belang is, of
een significante verergering van de aandoening betekent.
Voorbeeld 16a 12: Verminderde eetlust en/of weigering van voeding bij gastro-enteritis. Tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, is dit symptoom volkomen normaal in het kader van gastro-enteritis, en
wordt 783.0 “Anorexia” (Anorexie) niet weerhouden.
1. 558.9 “Other and unspecified noninfectious gastroenteritis and colitis” (Andere en nietgespecificeerde niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis)
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5. Niet-specifieke abnormale resultaten en andere slecht omschreven
manifestaties
Door de toenemende informatisering vermelden hospitalisatieverslagen en ontslagbrieven steeds vaker
resultaten van verschillende onderzoeken en analyses (= ‘laboresultaten’). Soms gaat het gewoon om
een automatische import van de conclusies van de verschillende onderzoeken (anatomopathologie,
radiologieonderzoeken, biochemie, …), soms om gedocumenteerde resultaten of resultaten met
bijkomende aantekeningen van de behandelende arts. Een groot deel van deze resultaten maakt een
vast onderdeel uit van de door de arts gediagnosticeerde pathologie(ën).
De gouden regel is dat geen enkel abnormaal resultaat of toevallige vondst automatisch gecodeerd mag
worden of in een diagnose mag worden omgezet.
Voorbeeld 16a 13: Bij een patiënt gekend met diabetes mellitus, toont het bloedonderzoek een HbA1cwaarde van 8 % (64 mmol/mol) van de totale hemoglobine. De behandelende arts weerhoudt dit
gegeven echter niet in zijn hospitalisatieverslag.
Hiermee rekening houdende, mag deze diabetes niet als ontregeld worden beschouwd!
De abnormale resultaten die de clinicus duidelijk naar voren brengt, maar waarvoor hij/zij geen enkele
causale pathologie vindt of waarvoor hij/zij de patiënt na de hospitalisatie doorverwijst voor ambulante
onderzoeken, moeten daarentegen worden geregistreerd met de gepaste codes uit dit hoofdstuk (cf.
supra).
Voor abnormale resultaten waar de behandelende ziekenhuisarts verder geen extra aandacht aan
schenkt, moeten de codeerders medisch advies inwinnen alvorens deze resultaten op te tekenen. De
arts verantwoordelijk voor MG-MZG zal – vooraleer deze resultaten eventueel te coderen – oordelen of
het nuttig is die clinicus te contacteren.
Codes uit de sectie 790 tot 796 “Nonspecific abnormal findings” (Niet-specifieke abnormale
bevindingen) worden zelden weerhouden.
Voorbeeld 16a 14: Opname voor abnormaal EKG met een negatieve oppuntstelling. Bijkomende
poliklinische onderzoeken zijn noodzakelijk.
HD: 794.31 “Abnormal electrocardiogram [ECG] [EKG]” (Afwijkend elektrocardiogram [ECG]
[EKG])
Voorbeeld 16a 15: Aanwezigheid van hoge bloeddrukcijfers in het patiëntendossier, waar de clinicus
verder geen aandacht aan besteedt.
Hier wordt noch hypertensie – cat. 401 “Essential hypertension” (Essentiële hypertensie) – noch
verhoogde bloeddruk – 796.2 “Elevated blood pressure reading without diagnosis of hypertension”
(Verhoogde bloeddrukmeting zonder de diagnose hypertensie) – opgetekend!

6. Niet-gekende of slecht omschreven oorzaken van morbiditeit en mortaliteit
De codes van de laatste sectie van dit hoofdstuk kunnen pas als hoofddiagnose worden gebruikt als
geen enkel ander element toelaat een meer precieze diagnosecode te vinden.
Code 797 “Senility without mention of psychosis’’ (Seniliteit zonder vermelding van psychose) wordt niet
alleen aangewend om seniliteit weer te geven, maar ook achteruitgang van de algemene toestand,
verlies van autonomie en functionele achteruitgang wanneer geen meer specifieke code bruikbaar is.

7. Enkele bijzondere gevallen
Koortsstuipen [780.3x]: deze subcategorie is doorgaans een nevendiagnose wanneer de onderliggende oorzaak (luchtweginfectie, enz…) gekend is. Die oorzaak is dan de hoofddiagnose.
Slaapstoornissen [780.5x]: vage codes, bij voorkeur te vervangen door codes uit reeks 327 “Organic
sleep disorders” (Organische slaapstoornissen) die veel gedetailleerder zijn (zie hoofdstuk 6
« Aandoeningen van zenuwstelsel en zintuiglijke organen »).
Koorts [780.6x]: naast 780.60 “Fever, unspecified” (Koorts, niet-gespecificeerd) die weinig specifiek is,
bestaan er codes om het verband te leggen met een procedure (780.62 “Postprocedural fever”) of met
een vaccinatie (780.63 “Postvaccination fever”). Wanneer de koorts in verband staat met leukemie,
neutropenie of een thalassemie (780.61 “Fever persisting with conditions classified elsewhere”), staat
ze geregistreerd als nevendiagnose (cf. instructienota “Code first underlying condition when associated
fever is present” in ICD-9-CM).
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Febriele niet-hemolytische transfusiereactie [780.66]: deze nieuwe code maakt het mogelijk om
transfusiereacties die gepaard gaan met koorts maar zonder hemolyse weer te geven.
Andere transfusiereacties worden beschreven in subcategorieën:
 999.6 “ABO incompatibility reaction due to transfusion of blood or blood products” (ABOincompatibiliteitsreactie door transfusie van bloed of bloedproducten)
 999.7 “Rh and other non-ABO incompatibility reaction due to transfusion of blood or blood
products” (Rhesus- en ander niet-ABO-incompatibiliteitsreactie door transfusie van
bloed of bloedproducten)
 999.8 “Other and unspecified infusion and transfusion reaction” (Andere en nietgespecificeerde infusie- en transfusiereactie)
Veralgemeende pijn [780.96]: weinig specifieke code; beter te vervangen door een code uit de
categorie 338 “Pain, not elsewhere classified” (Pijn, niet elders geclassificeerd) waarmee zowel het
acute of chronische aspect als de oorsprong van de pijn kan worden gepreciseerd.
Abnormaal gewichtsverlies [783.2x]: deze twee codes moeten worden gecombineerd met een code
uit de categorie V85 ‘’Body mass index [BMI]’’ teneinde de BMI te kunnen registreren, zowel voor de
volwassene als voor het kind.
Dysfagie [787.2x]: codes die het mogelijk maken om de slikfase verantwoordelijk voor de stoornis te
specificeren. Wanneer de dysfagie een sequel is van een doorgemaakt CVA, dan wordt de code 438.82
“Late effects of cerebrovascular disease: dysphagia” (Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte:
dysfagie) tegelijk gebruikt.
Mictiestoornissen [788.2x] [788.3x]: het is mogelijk om de oorzaak van urineretentie (788.2x
“Retention of urine”) of incontinentie (788.3x “Urinary incontinence”) aan te duiden wanneer deze
gekend is. Dit is waardevol bij prostaathyperplasie (600.xx “Hyperplasia of prostate”) ondanks het feit
dat deze codes de symptomen reeds beschrijven. Associatie van een code uit de categorie 788
‘’Symptoms involving urinary system" (Symptomen met betrekking tot het urinair systeem) met categorie
600 is bijgevolg correct (cf. instructie ‘’Use additional code to identify symptoms’’).
Ascites [789.5x]: de aanwezigheid van vocht in de peritoneale ruimte kan te wijten zijn aan een
benigne of aan een maligne aandoening. Code 789.59 "Other ascites" (Andere ascites) beschrijft het
eerste geval, 789.51"Malignant ascites" (Maligne ascites) het laatste.
Bij een maligne aandoening, moet de code voor het primair neoplasma (zie hoofdstuk 2
« Neoplasmata ») worden toegevoegd als deze gekend is. Indien een peritoneale metastase aanwezig
is, waarvan maligne ascites één van de klinische uitingen is, voegt men eveneens code 197.6 "Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive system, retroperitoneum and peritoneum"
(Metastasen in peritoneum en retroperitoneaal weefsel) toe.
Wij coderen enkel wat beschreven is: peritoneale of retroperitoneale metastase (197.6) met of zonder
maligne ascites (789.51). Combinatie van beide codes is niet obligaat.
Abnormale tumormerkers [795.8x]: drie codes laten toe om het onderscheid te maken tussen een
verhoging van CEA, van CA 125 of van andere tumormerkers zonder oorzakelijke diagnose van een
onderliggende maligniteit.
Asfyxie en hypoxemie [799.0x]: asfyxie is een tekort aan zuurstof bij de inademing, dat de oorzaak is
van een gebrek aan zuurstof ter hoogte van de weefsels (hypoxie) en een stijging van de arteriële CO2spiegel (hypercapnie). Asfyxie wordt gecodeerd met code 799.01 "Asphyxia" (Asfyxie).
Hypoxemie daarentegen is een tekort aan zuurstof in het bloed. Hiervoor wordt diagnosecode 799.02
"Hypoxemia" (Hypoxemie) gebruikt.
Cachexie [799.4]: de oorzaak van de cachexie moet eerst meegegeven worden, indien ze gekend is.
ALTE [799.82]: dit is de beschrijving van een “schijnbaar levensbedreigende toestand bij de zuigeling”,
een acute situatie met onverwachte ademhalingsveranderingen (apnoe, verandering van de huidskleur,
van de spiertonus, verstikking, enz…). Deze wordt meestal teruggevonden in neonatologie-dossiers.
Extra symptoomcodes moeten worden toegevoegd als de diagnose niet bevestigd is, als er atypische
symptomen aanwezig zijn die niet routinematig deel uitmaken van de diagnose, of als ze aanvullende
informatie verschaffen omtrent de oorzaak van de ALTE.
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16
b) Syndromen
1. Syndroom gelijkgesteld aan een ziekte
Ziekte: tekens en symptomen ten gevolge van een pathofysiologisch probleem ter hoogte van een
orgaan of een systeem
Syndroom: geheel van tekens en symptomen van een ziektetoestand, zonder causale eenheid of
waarvan de oorzaak geen gekende pathologie is
Het verschil tussen ziekte en syndroom is niet altijd evident. Een bepaald aantal ziekten wordt
“syndroom” genoemd; meestal omwille van historische redenen toen artsen een geheel van symptomen
hadden ontdekt waar een naam aan gegeven werd alvorens de etiologie en de fysiopathologie werden
aangetoond.
Deze syndromen die feitelijk enkel de naam "syndroom" dragen, zijn echter ziekten en worden
gemakkelijk terug gevonden in ICD-9-CM via de index. Zij vragen meestal slechts één enkele specifieke
code. De klassieke regels van ICD-9-CM zijn van toepassing in deze gevallen.
Voorbeelden:
− Syndroom van Lyell (695.15: Toxic epidermal necrolysis)
− Syndroom van Stevens-Johnson (695.13: Stevens Johnson syndrome)
− Prikkelbare darm syndroom of functionele darmstoornissen (564.1: Irritable bowel syndrome)
− Malabsorptie syndroom (579.9: Unspecified intestinal malabsorption)
− Plummer-Vinson syndroom (280.8: Other specified iron deficiency anemias)
− Zollinger-Ellison syndroom (251.5: Abnormality of secretion of gastrine)
− Evans syndroom (287.32: Evans' syndrome)
− Felty syndroom (714.1: Felty's syndrome)
− Korsakoff syndroom (294.0 Amnestic disorder in conditions classified elsewhere)
− Extra-pyramidaal syndroom (333.90 Unspecified extrapyramidal disease and abnormal
movement disorder)

2. Syndroom als associatie van tekens en symptomen bij een ziektetoestand
zonder oorzakelijke eenheid of waarvan de oorzaak geen gekende pathologie
is
De codering van ziektebeelden overeenkomend met deze definitie vereist verdere informatie en de
noodzaak om de regels van de codering te harmoniseren.

2.1. Niet congenitale syndromen
Er doen zich voor het ogenblik verschillende situaties in ICD-9-CM voor:
− Specifieke code zonder instructie
Vb; Prikkelbare darm syndroom of functionele darmstoornissen (564.1: irritable bowel
syndrome)
− Specifieke code en instructie “use additional code”
Vb: dysmetabool syndroom X en obesitas
277.7 "Dysmetabolic syndrome X" via de index + geschikte code van subcategorie
278.0 "Overweight, obesity and other hyperalimentation" (Overgewicht, obesitas en
andere hyperalimentatie); alhoewel obesitas deel uitmaakt van het syndroom.
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−

−

Specifieke code en instructie «underlying code » met codering van de manifestaties
Vb: POEMS
273.8 "Disorder of plasma protein metabolism" (Anomalieën van de plasma
proteïnen) + de neuropathie, hepatomegalie, enz
Zonder instructies, codering van de verschillende manifestaties die deel uitmaken van het
syndroom en beantwoorden aan de criteria voor nevendiagnose.
Vb: POTS (Postural orthostatic tachycardia syndrome) Posturaal orthostatisch
tachycardie syndroom
427.89 "Other cardiac dysrhythmia" (Andere hartritmestoornissen)
458.0 "Orthostatic hypotension" (Orthostatische hypotensie)

HARMONISATIE VAN DE REGELS: Moeten de manifestaties die bij het syndroom horen toegevoegd
worden ?
−

In alle gevallen moeten de instructies van ICD-9-CM gevolgd worden, voor zover ze bestaan
Vb: Syndroom van Shone
746.84 “Obstructive anomalies of heart” (Obstructieve afwijking van het hart)
Met instructie “use additional codes for associated anomalies, such as”
746.5 "Congenital mitral stenosis" (Congenitale mitralisstenose)
746.81 "Congenital subaortic stenosis" (Congenitale subaortische stenose)
747.10 "Coarctation of Aorta" (Coarctatie van aorta)

−

Bij gebrek aan een instructie en indien er een specifieke code bestaat die op zich niet volstaat voor
de complexiteit van de aandoening, mogen de manifestatiecodes worden toegevoegd voor zover
zij voldoen aan de criteria van nevendiagnose (aanpak, …).
Vb: HELLP syndroom opgenomen voor bloedplaatjestransfusie: tekort aan
bloedplaatjes coderen.

Herhaling van hoofdstuk F
Er bestaat geen “kookboek recept” om te weten of men een code dient toe te voegen indien er geen
enkele instructie bestaat. Coderen is immers ook een zaak van gezond verstand en men dient dus na te
gaan, eventueel samen met de arts, of het nuttig ofwel redundant is om een manifestatiecode toe te
voegen. Bijv. men voegt ze toe als de manifestatie niet altijd deel uitmaakt van een pathologie, als ze
een specifiek belang heeft tijdens het verblijf (specifieke handelingen) enz. Daarentegen, men voegt ze
niet toe indien de manifestatie deel uitmaakt van de definitie van de ziekte of het syndroom, tenzij de
patiënt hoofdzakelijk binnenkomt voor de behandeling ervan.
−

Keuze van de HD?
•

Als de patiënt opgenomen wordt voor de behandeling van een manifestatie die deel uitmaakt
van het syndroom, wordt de manifestatie als hoofddiagnose vermeld en het syndroom als
nevendiagnose.

•

Als de patiënt opgenomen wordt voor een aandoening die op zich geen deel uitmaakt van het
syndroom maar ten gevolge van het syndroom optreedt, dan wordt het syndroom als
nevendiagnose vermeld en de aandoening waarvoor de patiënt opgenomen is, wordt als
hoofddiagnose geplaatst.

Voorbeeld 16b 1: Niertransplantatie voor terminale nierinsufficiëntie bij een patiënt met het syndroom
van Alport (erfelijke nefritis/doofheid). In de wetenschap dat niet elk syndroom van Alport aanleiding
geeft tot chronische nierinsufficiëntie wordt de codering de volgende: 585.6 "End stage renal disease"
(Eindstadium nierziekte) + 759.89 "Other specified congenital anomalies, other" (Andere
gespecificeerde congenitale afwijkingen, andere).
In dit geval worden de andere manifestaties (doofheid) ook gecodeerd als zij beantwoorden aan de
criteria van nevendiagnosen.
−

Als de patiënt wordt opgenomen in het kader van de globale aanpak van het syndroom, wordt het
syndroom als hoofddiagnose geplaatst en worden de codes van de manifestaties toegevoegd voor
zover zij beantwoorden aan de criteria van nevendiagnosen.
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Twee uitzonderingen: De enige uitzonderingen zijn het chronische vermoeidheidsyndroom en
de fibromyalgie.
Indien de patiënt wordt opgenomen in het kader van deze syndromen, dan worden de volgende
codes gebruikt:
− 729.1 « Myalgia and myositis, unspecified » voor fibromyalgie
− 780.71 “Chronic fatigue syndrome”
Zij worden gecodeerd als hoofddiagnose en geen enkele manifestatiecode wordt toegevoegd.

2.2. Congenitale syndromen
Verschillende situaties doen zich voor in ICD-9-CM.
− Specifieke code zonder andere instructies

vb: Marfan syndroom: 759.82

− ‘Specifieke’ code indien slechts één systeem aangetast is met instructies voor “use additional
code for associated anomalies”.
Voorbeeld 16b 2 : Syndroom van Shone
746.84 “Congenital obstructive anomalies of heart not elsewhere classified” + use
additional codes (746.5 "Congenital mitral stenosis" + 746.81 "Subaortic stenosis" +
747.10 "Coarctation of aorta").
Finnish-type congenital nephrosis:
753.3 “Other congenital anomalies of kidney”
+ 581.3 "Nephrotic syndrome with lesion of minimal change glomerulonephritis"
(nefrotisch syndroom met letsels van 'minimal change' glomerulonefritis) + 758
(chromosomale afwijkingen)
−

Of de code 759.89 "Other specified congenital anomalies, other" (Andere gespecificeerde
congenitale afwijkingen, andere) indien de congenitale anomalieën verschillende systemen
aantasten. In dit geval levert de index enkel de code 759.89 maar de AHA CC vermeldt
duidelijk dat ICD-9-CM verwacht dat de afwijkingen ook gecodeerd worden.

HARMONISATIE VAN DE REGELS
− Geboorte-episode: alle aanwezige anomalieën worden gecodeerd als nevendiagnose
(hoofddiagnose is V30.xx).
•
In geval van een specifieke anomalie betreffende een specifiek orgaan dient de specifieke
code uit hoofdstuk 14 te worden gebruikt. Voor zover de code de anomalie voldoende goed
omschrijft, dient, in de meerderheid van de gevallen, geen supplementaire code toegevoegd
te worden om de aandoening te preciseren. Indien de code niet specifiek genoeg is en/of bij
vermelding van “use additional code”, mag een bijkomende code toegevoegd worden.
•

De syndromen (erfelijke aandoeningen)
- Als een specifieke code beschikbaar is, wordt de specifieke code gebruikt (zelfs indien
deze zich buiten hoofdstuk 14 bevindt).
- Indien er geen specifieke code ter beschikking is, wordt code 759.89 "Other specified
congenital anomalies, other" (Andere gespecificeerde congenitale afwijkingen, andere)
toegekend.
- In beide situaties kan men de manifestaties van het syndroom coderen en men gebruikt
hiervoor de codes afkomstig van het hoofdstuk van congenitale anomalieën.

− Andere episode dan de geboorte-episode
•
De anomalieën worden gecodeerd voor zover zij beantwoorden aan de criteria voor
nevendiagnose (aanpak, ...).
•
Gecorrigeerde congenitale aandoening: men gebruikt de code V13.69 “Personal history of
other (corrected) congenital malformations” (Persoonlijke voorgeschiedenis van andere
(gecorrigeerde) congenitale malformaties).
•
Bij opname voor de aanpak van een manifestatie ten gevolge van een congenitale
aandoening (syndroom met multipele misvormingen) wordt de manifestatie gecodeerd als
hoofddiagnose en de congenitale aandoening (het syndroom) als nevendiagnose.
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•

•

Voor de congenitale aandoeningen die later in het leven gevolgen of manifestaties hebben,
wordt de manifestatie gecodeerd met een andere code dan een code uit het hoofdstuk van
de congenitale anomalieën (code van volwassene).
De aangeboren afwijking die wordt behandeld/onderzocht/geëvalueerd gedurende het
verblijf wordt gecodeerd, zelfs al betreft het hier een sequel van een gecorrigeerde complexe
anomalie gecodeerd met een code V13.6x.

Voorbeeld 16b 3: Syndroom van Marfan (Marfan ziekte)
Het syndroom van Marfan is een genetische aandoening van het bindweefsel met autosomaal
dominante overdracht. Alle organen van het lichaam worden hierdoor aangetast met een zeer variabele
gradatie van klinische manifestaties. De organen die het meest zijn aangetast zijn het oog, het skelet en
het cardio-vasculair systeem. Bij meer dan de helft van de patiënten treedt een prolaps op van de
mitralisklep die zich presenteert als een bijzondere vorm mitralisklepinsufficiëntie waarbij de klep lekt
door een overschot aan klepweefsel. Dit lek is meestal minimaal maar is soms meer uitgesproken
waardoor een chirurgisch herstel noodzakelijk wordt.
De vervanging van de klep met een prothese (onder extracorporele circulatie) wordt hier als volgt
gecodeerd:
HD: 424.0 "Mitral valve disorders" (Mitralisklepstoornissen)
ND : 759.82 :"Marfan syndrome" (Marfan syndroom)
P: 35.24 : "Other replacement of mitral valve" (Andere mitralisklepvervanging)
P: 39.61 : "Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery" (Extracorporele circulatie
aanvullend bij openhartchirurgie)
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17
Trauma’s en vergiftigingen
a) Trauma’s en ongevallenletsels
De letsels door ongevallen maken deel uit van het vrij exhaustief hoofdstuk 17 van ICD-9-CM. Deze
letsels worden in volgende secties ingedeeld:



















800–829:
830–839:
840–848:
850–854:
860–869:
870–897:
900–904:
905–909:
910–919:
920–924:
925–929:
930–939:
940–949:
950–957:
958:
959:
990–995:
995.5/8x:

Fracturen
Luxaties
Verstuikingen, verrekkingen en spierscheuren
Intracraniële traumata (behalve schedelbreuken)
Inwendige letsels
Open wonden
Letsels van de bloedvaten
Laattijdige gevolgen van traumata, toxische effecten, e.a.
Oppervlakkige letsels
Kneuzingen
Crush-letsels (o.m. verpletteringen)
Letsels t.g.v. vreemde voorwerpen in een natuurlijke opening
Brandwonden
Letsels van zenuwen en ruggenmerg
Vroegtijdige verwikkelingen van traumata
Andere en niet-gespecificeerde ongevallenletsels
Andere effecten van externe oorzaken
Kinder- en volwassenmishandeling

De brandwonden (categorieën 940–949) worden in hoofdstuk 17b besproken.

1. Coderen van ongevallenletsels
Het eerste criterium voor het coderen van traumata (in brede zin) is het type letsel; het tweede criterium
is de anatomische locatie.
Letsels die in verschillende van hoger vernoemde categorieën kunnen worden ondergebracht, moeten
apart worden gecodeerd, tenzij een combinatiecode voorhanden is.
Algemene en vage codes voor multipele traumata mogen enkel en alleen gebruikt worden wanneer het
medisch dossier onvoldoende informatie biedt, bijvoorbeeld bij overname van een polytraumapatiënt uit
een ander ziekenhuis. Wanneer gedetailleerde informatie beschikbaar is, moeten specifieke codes
worden gebruikt.
Bij polytrauma moet de meest ernstige diagnose als hoofddiagnose worden gecodeerd, of m.a.w. die
diagnose die de meeste aandacht/zorgen heeft vereist. Vervolgens worden de letsels in dalende
volgorde van ernst meegegeven.
Bij twijfel geldt het oordeel van de behandelende geneesheer.
Voorbeeld 17a 1:
Een man van 30 jaar wordt na een motorongeval opgenomen met een drietal open wonden ter hoogte
van de rechterarm en een open bimalleolaire enkelfractuur rechts. Het medisch dossier vermeldt verder
dat het gaat om een flapwonde ter hoogte van de rechterbovenarm en twee vrij oppervlakkige
schaafwonden op rechterelleboog en -voorarm.De enkelfractuur is de ernstigste diagnose en de andere
verwondingen zijn voldoende gedocumenteerd. Men codeert bijgevolg volgende diagnosen:
1. 824.5 “Fracture of ankle, bimalleolar, open” (Fractuur van enkel, bimalleolaire fractuur,
open)
2. 880.03 “Open wound of upper arm, without mention of complication” (Open wond van
bovenarm, zonder vermelding van complicatie)
3. 913.0 “Superficial injury of elbow, forearm, and wrist: abrasion or friction burn without mention
of infection” (Schaafwond van elleboog, onderarm en pols, zonder
vermelding van infectie)
E-codes en procedurecodes komen later aan bod en worden hier derhalve weggelaten.
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Een verkeerde hoofddiagnose zou bijvoorbeeld zijn:
 959.8 “Injury, other and unspecified, including multiple” (Niet-gespecificeerd letsel van
andere gespecificeerde lokalisaties, inclusief multipele)
Voorbeeld 17a 2:
Een oudere man wordt in kritieke toestand binnengebracht met een complexe schedelbreuk en een
lumbale wervelfractuur. De spoedfiche vermeldt dat de man enkele minuten buiten bewustzijn is
geweest.
In dit geval wordt de clinicus geraadpleegd om de hoofddiagnose te bepalen tussen:
 800.02 “Fracture of vault of skull, closed without mention of intracranial injury, with brief [less
than one hour] loss of consciousness” (Schedelfractuur, gesloten, zonder vermelding
van intracranieel letsel, met kort bewustzijnsverlies [minder dan één uur])
OF
 805.4 “Fracture of vertebral column without mention of spinal cord injury, lumbar, closed”
(Fractuur van de wervelkolom, zonder ruggenmergletsel, lumbaal, gesloten)
Anatomische termen als condyl, processus coronoïdeus, ramus en symfyse hebben in ICD-9-CM
betrekking op een gedeelte van een bot, een aanhangsel of een uitsteeksel van het bot.
De duim (pollux) wordt meestal bij de vingers gerekend, tenzij hiervoor een meer specifieke code
bestaat; hetzelfde geldt voor de grote teen (hallux).

2. Uitwendige oorzaken van ongevallenletsels [E-codes]
Het gebruik van E-codes is verplicht in België. Deze codes leveren informatie over de manier en de
intentie, over de plaats waar de letsels werden opgelopen, alsook over de activiteitsstatus van het
slachtoffer.
E-codes worden altijd gebruikt als nevendiagnose; de volgorde ervan heeft in België géén belang.
Bij meerdere letsels met een verschillende oorzaak, wordt aan elk letsel een aparte E-code toegekend.

2.1. Verkeersongevallen
Onder verkeersongevallen (E800–E848) verstaat men alle ongevallen waarbij een toestel betrokken is
dat in se bedoeld is, of dat op het tijdstip van het ongeval gebruikt wordt, om personen en/of goederen
te vervoeren van de ene plaats naar een andere. Men spreekt dan over een ‘voertuig’.
Ongevallen veroorzaakt door landbouwwerktuigen of andere machines in beweging worden als
verkeersongeval aanzien als het toestel op het ogenblik van het ongeval als voertuig fungeerde. Zoniet
wordt code E919.x “Accidents caused by machinery” (Ongeval veroorzaakt door een machine)
toegepast.
Wanneer bij het verkeersongeval meerdere voertuigen betrokken zijn, wordt slechts één E-code uit
onderstaande categorieën gebruikt. Voor het toekennen van de juiste E-code zal men volgende
hiërarchie in acht nemen:
 E840–E845 “Air and space transport accidents” (Ongevallen door lucht- en ruimtevaartuigen)
 E830–E838 “Water transport accidents” (Ongevallen door watervaartuigen)
 E810–E825 “Motor vehicle traffic and non traffic accidents” (Ongevallen door motorvoertuigen,
inclusief niet-verkeersongevallen)
 E826–E829 “Other road vehicle accidents” (Ongevallen door andere voertuigen)
 E800–E807 “Railway accidents” (Ongevallen door spoorvoertuigen)
Het laatste cijfer heeft meestal betrekking op de rol van het slachtoffer betrokken in het ongeval
(bestuurder, passagier, voetganger, enz…).
Voorbeeld 17a 3:
Het betreft een wagen die op een overweg door een trein wordt aangereden en waarbij de bestuurder
van de auto zwaargewond wordt opgenomen. Dit wordt gecodeerd als een ongeval met betrekking op
een motorvoertuig, daar een motorvoertuig voorrang heeft op een spoorvoertuig:
E810.0 “Motor vehicle traffic accident involving collision with train, driver of motor vehicle other
than motorcycle” (Verkeersongeval met een motorvoertuig door botsing met een trein,
motorvoertuigbestuurder gewond)
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Voorbeeld 17a 4:
Voor de volledigheid hernemen we voorbeeld 17a 1. Men vindt in de MUG-nota dat de motorrijder de
controle over zijn voertuig verloren heeft op de autosnelweg, zonder dat hierbij een andere
weggebruiker betrokken werd. Men codeert bijkomend twee E-codes:
4. E816.2 “Motor vehicle traffic accident due to loss of control, without collision on the highway,
motorcyclist” (Verkeersongeval met een motorvoertuig door verlies van controle,
zonder botsing, motorrijder gewond)
5. E849.5 “Place of occurrence: street and highway” (Plaats van optreden: openbare weg)

2.2. Opzet van de opgelopen letsels
Verschillende E-codes laten toe informatie te geven of de opgelopen letsels door de persoon zelf zijn
toegebracht, dan wel het gevolg zijn van een ongeval of van geweldpleging.
Kent men de juiste intentie niet met zekerheid (onbekend, niet-gespecificeerd, vermoedelijk,
waarschijnlijk of mogelijk), dan wordt een E-code toegekend uit de reeks E980–E989.
Is de intentie echter met zekerheid gespecificeerd, maar de oorzaak van de opgelopen letsels is
onbekend, dan zal men in functie van het opzet één van volgende codes gebruiken:
 accidenteel opzet:
E928.9 “Unspecified accident” (Niet-gespecificeerd ongeval)
 suïcidaal opzet:
E958.9 “Suicide and self-inflicted injury by unspecified means” (Zelfmoord en door zichzelf toegebracht letsel door een niet-gespecificeerd middel)
 intentioneel of crimineel opzet:
E968.9 “Assault by other and unspecified means” (Aanslag met een niet-gespecificeerd
middel)
Het gebruik van deze niet-specifieke E-codes moet tot een minimum herleid worden. Het
patiëntendossier zou immers voldoende informatie moeten bevatten om specifiek te kunnen registreren.
Categorie E979 “Terrorism” (Terrorisme) mag enkel worden gebruikt wanneer terroristisch opzet
gedocumenteerd is door de Overheidsdiensten.

2.3. Plaats van de opgelopen letsels
Codereeks E849 “Place of occurrence” (Plaats van optreden) maakt het mogelijk om de plaats van de
externe oorzaak (het ongeval, de intoxicatie) mee te geven, wanneer deze niet duidelijk blijkt uit de
andere gecodeerde informatie.
De codeerder moet hierbij de nodige aandacht besteden aan de talrijke inclusietermen in deze categorie
Zo wordt bijvoorbeeld een ongeval in een ziekenhuis meegegeven met E849.7 “Place of occurrence:
residential institution” (Plaats van optreden: instellingen waarin personen verblijven) als het om een
patiënt gaat, dan wel met E849.3 “Place of occurrence: industrial place and premises” (Plaats van
optreden: industriegebouwen en -terreinen) als het om een werknemer of een arts gaat.
Deze reeks is enkel noodzakelijk bij ongevallen en intoxicaties, niet bij zorgcomplicaties.
Wanneer de plaats van het gebeuren niet gekend is, wordt code E849.9 “Unspecified place” (Nietgespecificeerde plaats) nooit toegekend in België.

2.4. Activiteitsstatus
De in 2011 ingevoerde categorie E000 “external cause status” maakt het mogelijk om de
activiteitsstatus weer te geven van de persoon op het tijdstip van het voorval. ICD-9-CM maakt het
onderscheid tussen:
 E000.0: “civilian activity done for income or pay(tewerkstelling in niet-militaire
omstandigheden)
 E000.1: “military activity” (militaire activiteit)
 E000.2: “volunteer activity” (vrijwilligerswerk)
 E000.8: “other” (andere, vrije tijd, hobby, …)
Zonder specificatie van de activiteitsstatus, wordt code E000.9 “Unspecified external cause status”
(Niet-gespecificeerde status van externe oorzaak) niet gebruikt. Cf. analogie met E849.9 “Unspecified
place” (Niet-gespecificeerde plaats).
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Wanneer een trauma, intoxicatie of gezondheidsprobleem veroorzaakt werd door een bepaalde
activiteit, of wanneer een bepaalde activiteit er toe heeft bijgedragen, maakt de sectie E001–E030 het
mogelijk om deze activiteit aan te geven. Heel wat activiteiten worden onderscheiden op gebied van
sport, huishouden, vrijetijdsbesteding,..
Deze E-codes vervoegen de andere E-codes die de omstandigheden van het voorval aangeven, de
activiteitsstatus van het slachtoffer (cat. E000), de plaats van het ongeval (cat. E849), de eventuele
dader (cat. E967), enz…
Zonder specificatie van een gerelateerde activiteit, wordt code E030 “Unspecified activity” (Nietgespecificeerde activiteit) niet gebruikt, dit opnieuw naar analogie met E849.9 “Unspecified place” (Nietgespecificeerde plaats).

2.5. Late gevolgen van uitwendige oorzaken
Een E-code, gebruikt in combinatie met een diagnosecode die een laattijdig gevolg aanduidt, moet zelf
de lading van ‘laat-effect’ dekken. In functie van het opzet, zal men dan ook één van volgende codes
toepassen:
 accidenteel opzet:
E929.x “Late effects of accidental injury” (Late gevolgen van een accidenteel letsel)
 suïcidaal opzet:
E959 “Late effects of self-inflicted injury” (Late gevolgen van een door zichzelf
toegebracht letsel)
 intentioneel of crimineel opzet:
E969 “Late effects of injury purposely inflicted by other person” (Late gevolgen van een
door anderen opzettelijk toegebracht letsel)
Er bestaan geen E-codes voor de late gevolgen van bijwerkingen van medicatie, van intoxicaties, noch
van complicaties van medische of chirurgische zorgen. Zie verder § 18.
Voorbeeld 17a 5:
Een uitgebreid litteken op de volaire zijde van de linkervoorarm ten gevolge van een oude brandwonde
wordt als laat gevolg gecodeerd:
1. 709.2 “Scar conditions and fibrosis of skin” (Littekens en fibrose van de huid)
2. 906.7 “Late effect of burn of other extremities” (Laat gevolg van verbranding van andere
lokalisaties van extremiteiten)
3. E929.4 “Late effects of accident caused by fire” (Late gevolgen van een ongeval veroorzaakt
door vuur)
Code E897 “Accident caused by controlled fire, not in building or structure” (Ongeval door vuur onder
controle buiten gebouw of bouwwerk) mag hier niet worden gebruikt, daar het niet om een actueel
trauma gaat maar om een restletsel.

3. Kinder- en volwassenmishandeling [995.5/8x]
Twee subcategorieën maken het mogelijk mishandeling weer te geven, namelijk 995.5x voor kinderen
en 995.8x voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Deze codes mogen enkel gebruikt worden wanneer de
mishandeling door de behandelende geneesheer expliciet gedocumenteerd is in het medisch dossier.
Voor observatie in het ziekenhuis bij vermoeden van mishandeling, kan men code V71.81 “Observation
and evaluation for abuse and neglect” (Observatie en evaluatie voor misbruik en verwaarlozing)
gebruiken wanneer deze observatie negatief blijkt (cf. bijlage 1 « V- & E-codes »).
De mishandeling (of vermoeden van) wordt altijd als hoofddiagnose gecodeerd. Diagnosecodes die de
resulterende letsels of andere pathologieën weergeven, worden als nevendiagnose toegevoegd.
E-codes worden tevens gebruikt voor:
 opzettelijke mishandeling: codereeksen E960–E966 of E968 om de manier mee te geven, tenzij
deze reeds voldoende duidelijk blijkt uit diagnosecode 995.5/8x (bijvoorbeeld 995.55 “Shaken
infant syndrome” (Shaken infant syndroom)), en categorie E967 om de dader aan te duiden
 opzettelijke verwaarlozing: analoog E968.4 “Criminal neglect” (Misdadige verwaarlozing) en
E967.x voor de dader
 accidentele verwaarlozing: hier volstaat code E904.0 “Abandonment or neglect of infants and
helpless persons” (Achterlaten of verwaarlozen van minderjarigen en hulpbehoevenden)
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Voorbeeld 17a 6:
Een 3-maand oude baby wordt op spoed binnengebracht met een anterieure luxatie van de
rechterelleboog. Later blijkt dat het kindje door zijn vader hevig werd geschud, omdat het niet ophield
met huilen. Correcte codering geeft:
1. 995.54 “Child physical abuse” (Fysische mishandeling van kind)
2. 832.01 “Closed anterior dislocation of elbow” (Gesloten anterieure luxatie van de elleboog)
3. E967.0 “Child battering by father, stepfather or boyfriend” (Dader van kinder- en
oudermishandeling door vader, stiefvader, of vriend)
Voorbeeld 17a 7:
Een patiënte wordt opgenomen met een breuk van de diafyse van het linkerdijbeen, die ze tijdens een
vechtpartij heeft opgelopen waarbij ze achterwaarts van de trap gevallen is. Uit het verhaal van het
slachtoffer blijkt dat de vechtpartij met haar echtgenoot plaatshad, en dat die man haar eigenlijk van de
trap heeft geduwd. We coderen dit als volgt:
1. 995.81 “Adult physical abuse” (Fysische mishandeling van volwassene)
2. 821.01 “Fracture of shaft of femur, closed” (Fractuur van schacht -diafyse- van femur,
gesloten)
3. E880.9 “Fall on or from stairs or steps” (Val op of van trappen of stoepen)
4. E960.0 “Unarmed fight or brawl” (Ongewapend gevecht of ruzie)
5. E967.3 “Adult battering by spouse or partner” (Mishandeling en andere slechte behandeling
door echtgenoot of partner)
Zelfverwaarlozing (bijv. bij oudere mensen) mag niet worden geklasseerd onder
volwassenmishandeling. De dader moet immers steeds een derde zijn (cf. code E967.x “Perpetrator of
child and adult abuse” (Dader van kinder- of volwassenmishandeling)).
De onderliggende oorzaak vormt hier de hoofddiagnose: seniliteit, gedragsstoornissen, psychose, …
De subcategorie V15.4 “Other personal history presenting hazards to health: psychological trauma”
(Risicofactor voor de gezondheid in de persoonlijke anamnese: anamnese van psychologisch trauma)
geeft een eerder opgelopen psychologisch trauma weer.
De codes V61.1x “Counseling for marital and partner problems” (Consult voor huwelijks- en
partnerproblemen), V61.2x “Counseling for parent-child problems” (Consult voor ouder-kind probleem)
en V62.83 “Counseling for perpetrator of physical/sexual abuse” (Consult voor dader van fysischesexuele mishandeling) worden gebruikt in geval van psychologische begeleiding van slachtoffers/
daders van kinder- of volwassenmishandeling.

4. Fracturen [800–829]
Botbreuken worden in volgende secties onderverdeeld:
 800–804: Schedelbreuken
 805–809: Breuken van nek, romp en bekken (inclusief alle wervelfracturen)
 810–819: Breuken van bovenste lidmaat en schoudergordel (scapula & clavicula)
 820–829: Breuken van het onderste lidmaat
Het derde cijfer specificeert de locatie, het vierde cijfer duidt aan of de fractuur open of gesloten is, en
het vijfde cijfer geeft in detail het getroffen bot weer.
Met het oog op een nauwkeurige codering, zal het vaak nuttig zijn om radiologische documenten (foto’s,
protocollen) te raadplegen. Het is daarentegen uitgesloten om een fractuur enkel op basis van een
technisch onderzoeksrapport te coderen (cf. algemene codeerrichtlijnen)! Bij discrepantie tussen het
klinisch verslag en het radiologisch protocol, dient men de betrokken geneesheren om advies te vragen.
Open fracturen zijn fracturen waarbij een externe wonde rechtstreeks in verbinding staat met de
breukhaard.
De gebruikte orthopedische terminologie is vrij divers: men spreekt van samengestelde breuk,
comminutieve fractuur, indeukingsfractuur, spiroïde breuk, groenhoutfractuur, epifysiolyse, fissuur of
barst. Een vreemd voorwerp kan in de wonde aanwezig zijn.
Deze termen zijn echter niet eenduidig genoeg om aan te geven of het om een open dan wel om een
gesloten breuk gaat. Dit onderscheid kan dan ook louter op basis van een expliciete vermelding in het
medisch dossier gebeuren.
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Bij afwezigheid van deze specificatie, codeert men de fractuur als gesloten. In voorkomend geval is het
echter aangewezen het medisch dossier te laten aanvullen.
Fissuren of barsten van het bot waaraan aandacht besteed is (en die dus beantwoorden aan de criteria
voor een nevendiagnose), worden gelijkgesteld met een fractuur van het beschouwde bot.
Een fractuur wordt in de regel enkel als hoofddiagnose gecodeerd bij de initiële zorgepisode, tenzij er
een volgend verblijf is dat hoofdzakelijk gericht is op een verdere oppuntstelling en/of meer uitgebreide,
nieuwe of andere behandeling van de beschouwde botbreuk. In deze situaties kan de fractuur opnieuw
als hoofddiagnose worden opgegeven.
Men dient een duidelijk onderscheid te maken met een opname gericht op nazorg (V54.1x “Aftercare for
healing traumatic fracture” (Nazorg bij het herstel van een traumatische fractuur) – cf. § 6) of op de
behandeling van complicaties van fracturen (cf. §§ 16 en 18).
Voorbeeld 17a 8:
Een jonge man komt tijdens het langlaufen in de Oostkantons ten val. Ter plaatse wordt een gesloten
diafysaire tibia-fibulafractuur gediagnosticeerd. Ter plaatse, in ziekenhuis A, wordt het been van de
patiënt enkel geïmmobiliseerd. ’s Anderendaags wordt hij op zijn vraag secundair getransfereerd naar
ziekenhuis B, waar een open reductie met inwendige fixatie van het onderbeen plaatsvindt.
In ziekenhuis A codeert men:
1. 823.22 “Fracture of tibia and fibula, shaft, closed” (Fractuur van schacht -diafyse- van tibia en
fibula, gesloten)
2. E885.3 “Fall on same level from slipping, tripping or stumbling, fall from skis”
(Val op eenzelfde niveau door uitglijden of struikelen, val door ski’s)
3. E849.4 “Place of occurrence: place for recreation and sport” (Plaats van optreden: plaats voor
recreatie en sport)
4. E000.8 “Other external cause status” (Andere status van externe oorzaak)
5. E003.3 “Cross country skiing” (Activiteiten gerelateerd aan langlaufen)
6. 93.54 “Application of splint” (Aanleggen van een spalk)
Na transfer worden in ziekenhuis B volgende elementen gecodeerd:
1. 823.22 “Fracture of tibia and fibula, shaft, closed” (Fractuur van schacht -diafyse- van tibia en
fibula, gesloten)
2. E885.3 “Fall on same level from slipping, tripping or stumbling, fall from skis” (Val op eenzelfde
niveau door uitglijden of struikelen, val door ski’s)
3. E849.4 “Place of occurrence: place for recreation and sport” (Plaats van optreden: plaats voor
recreatie en sport)
4. E000.8 “Other external cause status” (Andere status van externe oorzaak)
5. E003.3 “Cross country skiing” (Activiteiten gerelateerd aan langlaufen)
6. 79.36 “Open reduction of fracture with internal fixation, tibia and fibula” (Open reductie van
een fractuur van tibia en fibula, met inwendige fixatie)
Voorbeeld 17a 9:
Een vrouw is tijdens het poetsen van de vloer thuis uitgegleden en heeft een fractuur van de pols
opgelopen (type Pouteau-Colles). In het nabijgelegen perifeer ziekenhuis werd ambulant een gips
aangelegd. De vrouw verkiest een opname in het Universitair Ziekenhuis voor verder onderzoek en
oppuntstelling. De chirurg acht een operatieve reductie niet opportuun en bevestigt de behandeling van
zijn collega. De gips wordt heraangelegd.
Correcte codering in het universitair ziekenhuis geeft:
1. 813.41 “Colles’ fracture, closed” (Fractuur van Colles, gesloten)
2. E885.9 “Fall from other slipping, tripping, or stumbling” (Val door slippen of struikelen of
stoten)
3. E849.0 “Place of occurrence: home” (Plaats van optreden: thuis)
4. E000.8 “Other external cause status” (Andere status van externe oorzaak)
5. E013.4 “Activities involving floor mopping and cleaning” (Activiteiten gerelateerd aan dweilen
en reinigen van de vloer)
6. 93.54 “Application of splint” (Aanleggen van een spalk)
Bij multipele botbreuken gelden dezelfde codeerrichtlijnen als bij multipele ongevallenletsels.
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Combinatiecodes 819.x en 828.x zijn vage codes die moeten worden vermeden. Ze mogen enkel
gebruikt worden wanneer het medisch dossier te weinig gedetailleerde informatie bevat, maar het
opsporen van méér informatie bij de behandelende arts geniet de absolute voorkeur.
Rangschikking van de codes gebeurt in dalende volgorde van ernst, overeenkomstig de beschikbare
medische informatie en/of de mening van de clinicus.

4.1. Schedelbreuken en intracraniële letsels [800–804] [850–854]
Een schedelbreuk wordt in functie van het aangetaste schedelbeen gecodeerd met categorieën 800 tot
804. Het vierde cijfer duidt aan of het een gesloten dan wel een open schedelbreuk betreft, of er een
gerelateerd intracranieel letsel aanwezig is, zo ja het type ervan. Het vijfde cijfer geeft de
bewustzijnstoestand van de patiënt weer, behalve bij 802.xx “Fracture of face bones” (Fractuur van de
aangezichtsbeenderen).
Intracraniële letsels zonder geassocieerde schedelbreuk vallen eigenlijk buiten dit onderdeel; deze
worden gecodeerd met codereeksen 850 tot 854. Het vierde cijfer duidt hier het type letsel aan, alsook
de potentiële aanwezigheid van een open wonde. Het vijfde cijfer geeft ook hier de bewustzijnsstatus
van de patiënt aan.
Gelet op de numerieke waarden van tijdsduur opgegeven in ICD-9-CM, zal men bij twijfel of bij
schattingen van de geneesheer steeds rekening houden met de grootste waarde.
Voorbeeld 17a 10:
Een jonge man wordt met een kleine gesloten fractuur van het temporaal been opgenomen. CT-scan
toont geen hersenletsels. De spoedarts noteert dat de man maximum een halfuur bewusteloos is
geweest. Men noteert als hoofddiagnose:
1. 801.02 “Fracture of base of skull, closed without mention of intracranial injury, with brief [less
than one hour] loss of consciousness” (Schedelbasisfractuur, gesloten, zonder
vermelding van intracranieel letsel, met kort bewustzijnsverlies [minder dan één uur])
De diagnose hersenschudding (commotio cerebri) wordt gecodeerd met categorie 850 “Concussion”
(Commotio cerebri). Deze aandoening, die het gevolg is van een hoofdtrauma, gaat volgens recente
klinische richtlijnen meestal gepaard met een tijdelijk bewustzijnsverlies en met kortstondig, retrograad
en anterograad geheugenverlies (amnesie). Andere symptomen zijn evenwichtsstoornissen en
duizeligheid (vertigo), braakneigingen (nausea), een zwakke pols, hevige hoofdpijn en troebel zicht. De
patiënt is tevens vaak verward. Een eenmalige convulsie is mogelijk en maakt desgevallend deel uit van
het klinisch beeld. Al deze symptomen verdwijnen meestal binnen 24 tot 48 uren na het trauma.
Het postcommotio syndroom behelst een brede waaier aan symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid,
vertigo, oorsuizen, moeheid, concentratiemoeilijkheden, … die tot enkele weken na de hersenschudding
kunnen optreden. Dit syndroom wordt gecodeerd met 310.2 “Postconcussion syndrome”
(Postcommotioneel syndroom).
De eventuele aanwezigheid van posttraumatische hoofdpijn moet bijkomend gedocumenteerd worden
met 339.2x “Post-traumatic headache” (Posttraumatische hoofdpijn) – cf. “use additional code …”.
Als de diagnose van postcommotioneel syndroom binnen de 48 uren na de hersenschudding wordt
weerhouden, moet duidelijk nagegaan worden of deze niet verward wordt met een primaire episode van
hersenschudding, die met 850.xx dient te worden gecodeerd. Beide diagnosecodes kunnen nooit
samen in hetzelfde record voorkomen!
Wanneer het intracranieel letsel duidelijk beschreven wordt als een hersenkneuzing en/of geassocieerd
is met een subdurale, subarachnoïdeale of intracraniële bloeding, of met elk andere aandoening die met
codereeksen 851–854 wordt gecodeerd, dan wordt code 850.xx niet gebruikt.

4.2. Fracturen van de beenderen van de romp (wervels, ribben, sternum en bekken)
[805–809]
Wervelfracturen zonder ruggenmergletsel worden gecodeerd met categorie 805, wervelbreuken mét
ruggenmergletsel met reeks 806. Aan letsels van het ruggenmerg zonder wervelfractuur kent men code
952.xx “Spinal cord injury without evidence of spinal bone injury” (Cervicaal ruggenmergletsel zonder
blijk van wervelletsel) toe.
Het vierde cijfer geeft telkens het juiste niveau (cervicaal, dorsaal, lumbaal of sacraal) aan, alsook het
open of gesloten karakter van de breuk. Bij subcategorie 805.0/1 duidt het vijfde cijfer de exacte
halswervel aan.
Bij codereeksen 806 en 952 geeft het vijfde cijfer de aard van het ruggenmergletsel weer.
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Rib- en sternumfracturen komen terecht in codereeks 807. Het vierde cijfer duidt het getroffen bot aan
en geeft weer of de fractuur open of gesloten is. Het vijfde cijfer bij subcategorie 807.0/1 “Fracture of
rib(s), closed/open” (Gesloten/open ribfractu(u)r(en)) verwijst naar het aantal gebroken ribben.
Bekkenfracturen worden geklasseerd onder diagnosecategorie 808. Het vierde cijfer duidt hier
eveneens het getroffen bekkendeel aan, alsook het open of gesloten karakter van de breuk(en).
De codes 808.43 en 808.53 “Multiple pelvic fractures with disruption of pelvic circle, closed/open”
(Multipele gesloten/open bekkenfracturen met disruptie van de bekkenring) mogen enkel gebruikt
worden wanneer effectief een complete disruptie van het bekken beschreven is in het dossier, niet
louter voor verscheidene breuken van de bekkenbeenderen.

4.3. Fracturen van de ledematen [810–828]
Codereeksen 810 tot 819 (bovenste lidmaat & schoudergordel) en 820 tot 828 (onderste lidmaat) laten
toe breuken ter hoogte van de ledematen te coderen. Het vierde cijfer duidt onder meer aan of de
fractuur open of gesloten is. Het vijfde cijfer geeft in detail weer welk deel van het bot getroffen is.
Combinatiecodes bestaan voor frequent voorkomende, gecombineerde fracturen zoals onder andere:
 813.xx “Fracture of radius and ulna” (Fractuur van radius en ulna)
 823.xx “Fracture of tibia and fibula” (Fractuur van tibia en fibula)
Multipele breuken van hetzelfde bot (unilateraal of bilateraal) worden binnen dezelfde categorie apart
gecodeerd.
Voorbeeld 17a 11:
Een open breuk van de femurschacht, samen met een gesloten supracondylaire fractuur van hetzelfde
dijbeen, wordt met twee codes uit reeks 821 “Fracture of other and unspecified parts of femur” (Fractuur
van andere en niet-gespecificeerde delen van de femur) gecodeerd:
1. 821.11 “Femur, shaft or unspecified part, open, shaft” (Fractuur van schacht van femur, open)
2. 821.23 “Supracondylar fracture of femur, lower end, closed” (Supracondylaire femurfractuur,
distaal uiteinde, gesloten)
ICD-9-CM maakt geen onderscheid tussen unilaterale en bilaterale breuken van hetzelfde bot. In geval
van een identieke chirurgische ingreep bij een bilaterale breuk, wordt de procedurecode met indicator
van aantal ‘2’ meegegeven (cf. bijlage 2 « Codering van ingrepen en procedures »).

4.4. Pathologische fracturen [733.1]
Pathologische fracturen, ook wel insufficiëntiefracturen genoemd, zijn breuken die spontaan optreden
ten gevolge van osteoporose of van nieuwvormingen, of het gevolg zijn van een mineur trauma dat bij
een gezond individu geen aanleiding zou geven tot een breuk. Bij majeur trauma ter hoogte van een
pathologisch ‘verzwakt’ bot is het onderscheid echter moeilijk te maken tussen een traumatische
fractuur enerzijds en een pathologische anderzijds. Voor eenzelfde breuk kan immers slechts één van
beiden gecodeerd worden. De mening van de clinicus is hier doorslaggevend.
Subcategorie 733.1 “Pathologic fracture” (Pathologische fractuur) is van toepassing zolang de patiënt
een actieve behandeling krijgt voor de breuk, d.i. een heelkundige behandeling, een spoedconsultatie of
een oppuntstelling door een tweede (andere) geneesheer.
Pathologische fracturen komen in hoofdstuk 13 « Aandoeningen van musculoskeletaal systeem en
bindweefsel » in detail aan bod.

4.5. Indeukingsfracturen
Dit type fracturen kan zowel het gevolg zijn van een ziekte van het beenderstelsel (categorie 733 “Other
disorders of bone and cartilage” (Andere aandoeningen van been en kraakbeen)), als van een trauma
(categorieën 800 e.v.). In functie van de exacte oorzaak wordt de juiste code toegepast (cf. § 4.4).
Voorbeeld 17a 12: Een oudere vrouw wordt na een val behandeld voor een indeukingsfractuur t.h.v. de
de
10 borstwervel. De arts schrijft deze fractuur zonder twijfel toe aan de reeds ver gevorderde
osteoporose bij deze patiënte.
Men codeert het volgende:
1. 733.13 “Pathologic fracture of vertebrae” (Pathologische fractuur van wervels)
2. 733.00 “Osteoporosis, unspecified” (Niet-gespecificeerde osteoporose)
3. E888.9 “Unspecified fall” (Niet-gespecificeerde val)
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Voorbeeld 17a 13:
Dezelfde patiënte uit voorbeeld 17a 12 wordt na een zestal weken voor revalidatie getransfereerd naar
een Sp-dienst. De codering ziet er nu als volgt uit:
1. V57.1 / V57.89 “Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy / other”
(Zorg waarbij revalidatie plaatsvindt, andere vormen van fysische therapie / ander)
2. V54.27 “Aftercare for healing pathologic fracture of vertebrae” (orthopedische naziorg voor
genezing pathologische fractuur van de wervels)
3. 733.00 “Osteoporosis, unspecified” (Niet-gespecificeerde osteoporose)
4. De procedurecodes voor de uitgevoerde revalidatietherapieën worden toegevoegd.
Tijdens de opname voor revalidatie wordt de osteoporotische indeukingsfractuur met de term
“osteoporose” gecodeerd. Code V13.51 “Personal history of pathologic fracture” (Persoonlijke
anamnese van pathologische fractuur) is hier niet aangewezen omdat de osteoporotische
indeukingsfractuur nog aanwezig is en vervat zit in de code 733.00.V13.51 mag in een eventuele
navolgende opname wel aangewend worden.

4.6. Fracturen ten gevolge van geboortetraumata
Deze breuken vallen onder de perinatale aandoeningen en worden behandeld in hoofdstuk 15
« Pathologieën van de perinatale periode ».

4.7. Antecedenten van fracturen
Antecedentcodes maken het mogelijk om relevante antecedenten van botbreuken te registreren:
 V15.51 “Personal history of traumatic fracture” (Persoonlijke anamnese van traumatische
fractuur)
 V13.51 “Personal history of pathologic fracture” (Persoonlijke anamnese van pathologische
fractuur)
 V13.52 “Personal history of stress fracture” (Persoonlijke anamnese van stressfractuur)

5. Procedures in verband met fracturen
De behandeling van fracturen bestaat er voornamelijk in de anatomische ligging en structuur van de
botten te herstellen en deze te behouden tot complete genezing en herstel van de normale functie.
Deze procedures omvatten zowel open als gesloten reducties, alsook het toepassen van diverse fixatieen tractiemethodes. De keuze van de behandeling zal afhangen van het type en de lokalisatie van de
breuk, van eventuele geassocieerde letsels en van de algemene toestand van de patiënt.
ICD-9-CM maakt een belangrijk onderscheid tussen fractuurreducties van beenderen van bovenste en
onderste ledematen, schouder- & bekkengordel en ribrooster enerzijds en die van schedelbeenderen en
wervels anderzijds.
De codering van de eerstgenoemden wordt hierna besproken in paragrafen 5.1 tot 5.6. De eerste
invalshoek voor het toekennen van de juiste code bij deze procedures is de methode (open of gesloten,
met of zonder intern fixatiemateriaal); de tweede invalshoek vormt het getroffen bot.
Fractuurreducties van schedelbeenderen komen in § 5.7 aan bod, van wervels in § 5.8.
Gewrichtsvervangende ingrepen, tenslotte, worden uitgebreid
« Aandoeningen van musculoskeletaal systeem en bindweefsel ».

besproken

in

hoofdstuk

13

AANDACHT: Bij een open reductie wordt er een ingreep, met een incisie ter hoogte van het bot zelf,
uitgevoerd met het oog op het bekomen van een anatomisch correcte positie van de breukfragmenten.
Het bot wordt dus chirurgisch blootgelegd.

5.1. Fractuurreductie zonder interne fixatie
5.1.1. Gesloten fractuurreductie zonder interne fixatie [79.0x]
De meest voor de hand liggende behandeling van een botbreuk bestaat erin de botfragmenten te
manipuleren teneinde de normale anatomische ligging zó goed mogelijk te herstellen, en vervolgens de
fractuur te stabiliseren om verdere verplaatsing te voorkomen, totdat er voldoende consolidatie is
opgetreden. Men spreekt ook wel van ‘manipulatie’ van de breuk. Uitwendig fixatiemateriaal, zoals gips
of spalk, wordt niet gecodeerd (cf. § 5.4).
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Voorbeeld 17a 14:
Een gesloten Pouteau-Colles fractuur wordt gemanipuleerd en een gips wordt aangelegd.
Codering geeft:
1. 813.41 “Colles’ fracture, closed” (Fractuur van Colles, gesloten)
2. 79.02 “Closed reduction of fracture without internal fixation, radius and ulna” (Gesloten
reductie van een fractuur van radius en ulna, zonder inwendige fixatie)

5.1.2. Open fractuurreductie zonder interne fixatie [79.2x]
Een open reductie zonder gebruik van inwendig fixatiemateriaal is niet frequent en wordt doorgaans
enkel bij een open fractuur uitgevoerd. Het debrideren van het operatiegebied is dikwijls noodzakelijk.
Betreft het een fractuur van de bovenste of onderste ledematen, dan wordt code 79.6x “Debridement of
open fracture site” (Debrideren van een open fractuur) toegevoegd.

5.2. Fractuurreductie met interne fixatie
Onder intern fixatiemateriaal verstaat men het gebruik van pinnen, nagels, platen, schroeven, nietjes,
etc… om de botelementen te fixeren en botverplaatsing te voorkomen.
Het gebruik van botenten (osteosynthesemateriaal) bij interne fixatie zit vervat in de procedurecodes en
moet derhalve niet apart gecodeerd worden.

5.2.1. Gesloten fractuurreductie met interne fixatie [79.1x]
Bij een gesloten reductie wordt een kleine insnede verricht op afstand van de breukhaard, meestal bij
een botextremiteit proximaal of distaal, teneinde het fixatiemateriaal in te brengen. Deze insnede mag
echter niet beschouwd worden als een open reductie.
Typische voorbeelden hiervan zijn:
 het gebruik van een intramedullaire Küntschernagel bij een diafysaire femurfractuur
 het inbrengen van Kirschnerpinnen bij een distale radiusfractuur
AANDACHT: sommige orthopedisten spreken over ‘indirecte open reductie’, hetgeen voor de codeerders
tot verwarring kan leiden. Het is dan ook aangewezen om het operatieverslag aandachtig na te lezen.
Voorbeeld 17a 15:
Een gesloten fractuur van de femurdiafyse, met reductie d.m.v. een Küntschernagel, wordt als een
gesloten reductie gecodeerd:
1. 821.01 “Fracture of femur, shaft” (Fractuur van schacht -diafyse- van femur, gesloten)
2. 79.15 “Closed reduction of fracture with internal fixation, femur” (Gesloten reductie van een
fractuur van femur, met inwendige fixatie)

5.2.2. Open fractuurreductie met interne fixatie [79.3x]
Bij een open reductie gaat men de breukhaard openleggen en vervolgens de botfragmenten
rechtstreeks manipuleren en fixeren d.m.v. een plaat, schroeven, nietjes, etc… Voorbeelden zijn:
 osteosynthese van een tibiaal plateaufractuur d.m.v. een plaat van Muller en schroeven
 osteosynthese van een patellafractuur met metalen cerclage
Orthopedisten spreken in dit geval soms over ‘directe open reductie’. Een open reductie met interne
fixatie wordt internationaal vaak met ‘ORIF’ afgekort.
Het verwijderen van inwendig fixatiemateriaal wordt gecodeerd met 78.6x “Removal of implanted
devices from bone” (Verwijderen van inwendig fixatiemateriaal).

5.3. Interne fixatie zonder fractuurreductie
Inwendig fixatiemateriaal kan wel eens worden ingebracht zonder fractuurreductie. Dit is het geval
wanneer de botelementen niet verplaatst zijn.
Andere indicaties zijn:
 herplaatsen van inwendig fixatiemateriaal waarbij de fractuur eerder al gereduceerd werd;
 revisie van eerder ingebracht fixatiemateriaal dat verplaatst of gebroken is;
 chirurgische behandeling van malunion of nonunion (pseudartrose);
 profylactische inwendige fixatie.
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Men gebruikt procedurecode 78.5x “Internal fixation of bone without fracture reduction” (Osteosynthese)
om deze ingreep weer te geven.
Ook hier mag de eventuele insnede, die proximaal of distaal van de breukhaard wordt verricht om het
materiaal in te brengen, niet beschouwd worden als een open reductie.
Analoog wordt het verwijderen van ingebracht intern fixatiemateriaal gecodeerd met 78.6x “Removal of
implanted devices from bone” (Verwijderen van inwendig fixatiemateriaal).

5.4. Fractuurreductie en externe fixatie
5.4.1. Niet-invasieve externe fixatie
Onder extern fixatiemateriaal verstaat men het tot stand brengen van immobilisatie en/of tractie d.m.v.
onder meer een gipsverband of een spalk. Elke fractuurreductie impliceert het gebruik van dergelijk
uitwendig fixatiemateriaal. Het mag bijgevolg niet individueel worden gecodeerd.
Het verwijderen van extern fixatiemateriaal wordt gecodeerd met 97.88 “Removal of external
immobilization device” (Verwijderen van extern immobilisatiemateriaal).

5.4.2. Invasieve externe fixatie
Men bedoelt hier het gebruik van de zogenoemde externe fixator (in het Engels ‘minifixator’ genoemd).
Dit is een complexe vorm van uitwendige fixatie, die onder anesthesie wordt aangelegd. Hierbij worden
pinnen aan weerszijden van de fractuurhaard ingebracht door boring in gezond bot. Deze pinnen
worden vervolgens bevestigd aan het metalen frame van de fixator. Dit type fixatie is aangewezen bij
een open breuk met hoog infectierisico, bij belangrijke omgevende weefselschade, of bij pathologische
fracturen.
Voor het aanleggen van een externe fixator wordt procedurecode 78.1x “Application of external fixation
device” (Aanbrengen van extern fixatiemateriaal) gebruikt. Meestal gaat deze procedure gepaard met
fractuurreductie, die men dan codeert zoals hoger beschreven.
Een externe fixator kan eveneens worden aangelegd zonder fractuurreductie, bijvoorbeeld bij kinderen
om verlenging van het bot in de hand te werken; in dit geval wordt uiteraard enkel 78.1x meegegeven.
In beide gevallen is een aanvullende procedurecode 84.71-3 “Application of external fixator device”
(Plaatsen van externe fixator) noodzakelijk.
Verwijderen van de externe fixator wordt gecodeerd met 78.6x “Removal of implanted devices from
bone” (Verwijderen van inwendig fixatiemateriaal).

5.5. Externe fixatie zonder fractuurreductie
Hiermee bedoelt men het uitoefenen van tractie op het gebroken lidmaat (of axiaal skelet); de spieren
fungeren hierbij als een inwendige spalk om de fractuur te immobiliseren.
Één van volgende procedurecodes kan worden toegepast:
 93.4x “Skeletal traction and other traction” (Skelettractie en andere tractie)
 93.5x “Other immobilization, pressure, and attention to wounds” (Andere immobilisatie,
drukverband en wondverzorging)
Tractiesystemen kunnen als volgt worden ingedeeld:
 indirecte tractie door middel van op de huid gekleefde tape en door uitoefenen van een
longitudinale krachtinwerking op het lidmaat:
93.46 “Other skin traction of limbs” (Andere huidtracties van ledematen)
 directe tractie door middel van het inbrengen van een dwarse pinning in femur, tibia, calcaneum
of olecranon en uitoefenen van een longitudinale krachtinwerking op het betrokken lidmaat:
93.44 “Other skeletal traction” (Andere skelettracties)
 directe tractie op de wervelzuil door inbrengen van fixatiemateriaal in de tabula externa van de
schedel:
93.41 “Spinal traction using skull device” (Tractie van de wervelkolom door schedelbeugel)
Directe tractie d.m.v. Kirschner- of Steinmannpinnen wordt niet beschouwd als interne fixatie!
Wanneer tractie wordt uitgeoefend in het kader van fractuurreductie, wordt de tractie (93.4x) niet
gecodeerd.
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Het verwijderen van uitwendig tractiemateriaal wordt gecodeerd met 97.88 “Removal of external
immobilization device” (Verwijderen van extern immobilisatiemateriaal).

5.6. Overzicht van de procedurecodes
Voor de reductie van botbreuken van bovenste en onderste ledematen, schouder- & bekkengordel en
ribrooster vatten wij paragrafen 5.1 tot 5.6 samen.
Tabel 17a 1: Fractuurreductie, fixatie, immobilisatie en tractie

Reductie zonder interne fixatie
Reductie mét interne fixatie

gesloten reductie
open reductie
gesloten reductie
open reductie

Interne fixatie zonder reductie
niet-invasieve fixatie
= immobilisatie
Reductie en externe fixatie
invasieve fixatie
= externe fixator
Externe fixatie zonder reductie = tractie

Aanbrengen

Verwijderen

79.0x
79.2x
79.1x
79.3x
78.5x

–
–
78.6x
78.6x
78.6x

–

97.88

78.1x
+ evt. 79.0x – 79.3x
93.4/5x

78.6x
97.88

AANDACHT: procedurecode 79.9x “Unspecified operation on bone injury” (Niet-gespecificeerde ingreep
op een beentrauma) is vrij vaag en moet aldus vermeden worden.

5.7. Reductie van schedelbeenbreuken
De schedel is een vrij complexe structuur bestaande uit 22 beenderen, die na de geboorte
aaneengroeien om een stevig geheel te vormen, met uitzondering van de mandibula (onderkaak) die
mobiel blijft. Om de reductie van schedelfracturen correct te coderen, dient men deze verschillende
beenderen goed van elkaar te onderscheiden.
Gaat het om een breuk van de aangezichtsbeenderen, uitgezonderd het neusbeen, dan wordt de
reductie met 76.7x “Reduction of facial fracture” (Reductie van een fractuur van een aangezichtsbeen)
gecodeerd, waarbij het vierde cijfer de juiste structuur aanduidt alsook het type reductie (gesloten of
open). Tot deze groep behoren:
 het os zygomaticum of jukbeen:
76.71–2 “Reduction of malar and zygomatic fracture” (Reductie van een fractuur van het
kaakbeen en het os zygomaticum)
 de maxilla of bovenkaak:
76.73–4 “Reduction of maxillary fracture” (Reductie van een fractuur van de maxilla)
 de mandibula of onderkaak:
76.75–6 “Reduction of mandibular fracture” (Reductie van een fractuur van de mandibula)
 delen van boven- en onderkaak zoals de tandalveolen of tandkassen:
76.77
“Open reduction of alveolar fracture” (Open reductie van een alveolaire fractuur)
 aangezichtsstructuren gevormd door verschillende botten, zoals de orbita of oogkas:
76.78–9 “Other reduction of facial fracture” (Andere reductie van een fractuur van een
aangezichtsbeen)
Reductie van een breuk van het neusbeen (os nasale) krijgt procedurecode 21.71 “Closed reduction of
nasal fracture” (Gesloten reductie van een neusfractuur) of 21.72 “Open reduction of nasal fracture”
(Open reductie van een neusfractuur) mee.
Voor de reductie van de schedeldakbeenderen (os frontale, parietale, temporale en occipitale) tenslotte,
wordt code 02.02 “Elevation of skull fracture fragments” (Elevatie van fragmenten van schedelfractuur)
aangewend. Dit is een open, neurochirurgische ingreep op de schedel.
Bij de open reductie van een schedelbreuk zit het debridement van de breukhaard in de procedurecode
vervat en mag het dus niet afzonderlijk gecodeerd worden!
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5.8. Reductie van wervelfracturen
Herstel van een wervelbreuk wordt gecodeerd met 03.53 “Repair of vertebral fracture” (Herstel van een
wervelfractuur). Wordt er tijdens de ingreep tegelijk een spinale artrodese uitgevoerd, dan verwijzen we
naar hoofdstuk 13 « Aandoeningen van musculoskeletaal systeem en bindweefsel » voor een
gedetailleerde beschrijving van de codering.
De chirurgische toegangsweg wordt niet gecodeerd (cf. bijlage 2 « Codering van ingrepen en
procedures »). Als een decompressie van het spinaal kanaal wordt uitgevoerd enig als toegangsweg, is
code 03.09 “Other exploration and decompression of spinal canal” (Andere exploratie en decompressie
van het spinaal kanaal) niet toegelaten.
Bij de behandeling van een gesloten wervelfractuur d.m.v. een open reductie met interne fixatie, is het
debrideren inbegrepen in de beschreven procedurecodes. Er wordt bijgevolg geen bijkomende
procedurecode toegekend. Gaat men echter een open wervelbreuk uitgebreid debrideren, kan men dit
coderen met 79.69 “Debridement of open fracture site, other specified bone” (Debrideren van open
fractuur-gecompliceerde fractuur van ander gespecificeerd bot).

6. Opname voor orthopedische nazorg [V54] [V53.7] [V58.43]
Patiënten bij wie een fractuur gereduceerd werd, worden normaliter nog gezien voor het verwijderen
van het fixatiemateriaal. Een vaak gebruikte afkorting hiervoor is ‘VOM’ (= verwijderen
osteosynthesemateriaal).
Code V54.01 “Encounter for removal of internal fixation device” (Opname voor verwijderen van interne
fixatie) wordt hier als hoofddiagnose aangewend.
Andere V-codes kunnen in verband met orthopedische nazorg eveneens als hoofddiagnose worden
gebruikt:
 V54.02 “Encounter
for
lengthening/adjustment of
growth rod”
(Opname
voor
verlenging/aanpassing van de groeistaaf)
 V54.09 “Other aftercare involving internal fixation device” (Andere nazorg omtrent interne
fixatie)
 V54.89 “Other orthopedic aftercare” (Andere gespecificeerde orhopedische nazorg)
 V53.7 “Fitting and adjustment of orthopedic device, such as the adjustment of an orthopedic
brace or cast, or replacement of an orthopedic device” (Plaatsen en bijstellen van
orthopedische hulpmiddelen – spalk, gips of ander orthopedisch hulpmiddel)
De subcategorieën V54.1 “Aftercare for healing traumatic fracture” (Nazorg bij het herstel van een
traumatische fractuur) en V54.2 “Aftercare for healing pathologic fracture” (Nazorg bij het herstel van
een pathologische fractuur) werden in 2002 ontwikkeld om een meer gedetailleerde codering mogelijk te
maken inzake orthopedische nazorg. Het vierde cijfer geeft telkens specifieke informatie over de locatie
van de behandelde fractuur.
In dezelfde categorie is er V54.81 “Aftercare following joint replacement” (Nazorg na het plaatsen van
een gewrichtsprothese).
Deze V54.xx-codes kunnen als hoofddiagnose gebruikt worden wanneer de patiënt opgenomen wordt
voor verdere verzorging van een eerder opgelopen, en tijdens een ander verblijf reeds behandelde,
fractuur. De ingestelde therapie wordt in voorkomend geval gewoon voortgezet. Gelet op de steeds
kortere verblijfsduur in het ziekenhuis wordt dergelijke toepassing frequenter.
Anderzijds kunnen patiënten met orthopedische letsels tijdens de consolidatiefase worden opgenomen
om een andere, niet noodzakelijk orthopedische reden. Tijdens een dergelijke opname kan het
genezend letsel echter worden geëvalueerd of verder geïnvestigeerd. Codes V54.1x, V54.2x en V54.81
worden dan als nevendiagnose aangewend in het kader van nazorg van traumatische respectievelijk
pathologische fracturen, en na gewrichtsprothese.
Hiernaast bestaat V58.43 “Aftercare following surgery for injury and trauma” (Nazorg na operatie i.v.m.
verwondingen en trauma) dat gebruikt wordt voor nazorg na heelkunde die niets met een breuk te
maken heeft. Als het dus om éénzelfde letsel gaat, wordt deze code nooit geassocieerd met V54.1x;
enkel V54.1x “Aftercare for healing traumatic fracture” (Nazorg bij het herstel van een traumatische
fractuur) is op zijn plaats.
Gaat het om verschillende letsels, dan kunnen beide codes in hetzelfde record naast elkaar voorkomen.
Bij nazorg is het meegeven van laat gevolg diagnosecodes en laat gevolg E-codes niet toegelaten voor
de pathologie die naverzorgd wordt (zie verder § 18)
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Voorbeeld 17a 16:
Een oudere man werd twee weken geleden behandeld voor een dwarse tibiafractuur rechts. De fractuur
geneest probleemloos, maar de patiënt blijft last hebben van oedeem ter hoogte van de rechtervoet. Hij
volgt thuis de opgelegde voorschriften (hoogstand, rust, enz…) onvoldoende op. De familie laat de man
uit veiligheidsoverweging terug opnemen. Dit verblijf wordt zó gecodeerd:
1. 782.3 “Edema” (Oedeem)
2. V54.16 “Aftercare for healing traumatic fracture of lower leg” (Nazorg bij het herstel van een
traumatische fractuur van het onderbeen)
3. V15.81 “Noncompliance with medical treatment” (Risicofactor voor de gezondheid in de
persoonlijke anamnese: weigering van medische behandeling)
V-codes zijn tenslotte voorhanden om de aanwezigheid van een prothese (V43.6x) of een artrodese
(V45.4) aan te geven (‘status post’). Deze codes worden enkel als nevendiagnose meegegeven indien
ze relevant zijn voor het huidig ziekenhuisverblijf.

Voorbeeld 17a 17:
Een 40-jarige vrouw wordt opgenomen met een acute appendicitis. Zij ondergaat een laparoscopische
appendectomie, maar heeft na de operatie blijvende last bij het stappen door de aanwezigheid van een
patellaprothese links. Men codeert dit als volgt:
1. 540.9 “Acute appendicitis without mention of peritonitis” (Acute appendicitis zonder
vermelding van peritonitis)
2. 719.7 “Difficulty in walking” (Moeilijk lopen)
3. V43.65 “Organ or tissue replaced by other means, knee” (Orgaan of weefsel dat op een
andere wijze dan transplantatie vervangen is, knie)
4. 47.01 “Laparoscopic appendectomy” (Laparoscopische appendectomie)

7. Luxaties [830–839]
Fractuurluxaties worden als een fractuur gecodeerd. Er mag geen code voor de luxatie worden
toegevoegd. Analoog wordt voor de reductie van een fractuurluxatie enkel de procedurecode van
fractuurreductie aangewend.
Luxaties zonder fractuur ressorteren onder codereeksen 830 tot 839. De driecijfer indeling specificeert
de anatomische ligging, het vierde cijfer geeft weer of de luxatie open of gesloten is en het vijfde cijfer
duidt meer in detail de locatie aan. In grote lijnen volgen de luxaties dezelfde codeerrichtlijnen als de
fracturen.
Een open luxatie wordt beschreven met termen als “gecompliceerd, “geïnfecteerd” of “met vreemd
voorwerp”. Bij een gesloten luxatie vindt men termen als “eenvoudig”, “ongecompliceerd”, “compleet” of
“partieel” terug. Is er geen expliciete vermelding, dan wordt de luxatie als gesloten gecodeerd; het is
echter aangewezen de behandelende arts om extra informatie te vragen.
Een radiuskopsubluxatie (diagnosecode 832.2 “Nursemaid's elbow” (Radiuskopsubluxatie – ‘pronation
douloureuse’)) is een gedeeltelijke ontwrichting (= subluxatie) van de elleboog, die ontstaat als er
getrokken wordt aan een arm in pronatie waarbij de elleboog in extensie is. De meeste subluxaties
komen voor bij kinderen tussen 1 en 4 jaar, en zijn iets frequenter bij meisjes. De linkerarm is ook vaker
getroffen.
Een radiuskopsubluxatie kan bijvoorbeeld ontstaan als een kind krachtig wordt meegetrokken aan een
uitgestoken arm. Ook bij het optrekken aan beide armen, tijdens het spelen, kan een subluxatie
ontstaan. Omdat dergelijke spelletjes vaak op zondag worden gespeeld, wordt de term ‘zondagsarmpje’
soms gebruikt voor die aandoening.
Reductie van een luxatie zonder fractuur wordt weergegeven met subcategorie 79.7 “Closed reduction
of dislocation” (Gesloten reductie van luxatie) of 79.8 “Open reduction of dislocation” (Open reductie van
luxatie). Het vierde cijfer geeft de anatomische regio weer.
Voor de reductie van een luxatie van de onderkaak in het temporomandibulair gewricht, gelden codes
76.93 “Closed reduction of temporomandibular dislocation” (Gesloten reductie van een luxatie van het
temperomanditulaire gewricht) of 76.94 “Open reduction of temporomandibular dislocation” (Open
reductie van een luxatie van het temperomandibulair gewricht).
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8. Verstuikingen, verrekkingen en spierscheuren [840–848]
Deze letsels worden in categorieën 840 tot 848 ondergebracht. De driecijfer indeling duidt de
anatomische regio aan. Vierde en vijfde cijfer geven meer informatie over het getroffen ligament, pees,
spier of gewricht. Er moet opgemerkt worden dat ICD-9-CM weinig of geen onderscheid maakt tussen
de verschillende types letsels: zo wordt de ruptuur van een pees of van een ligament identiek
gecodeerd met een spierverrekking in hetzelfde anatomisch gebied.
Voor herstel van dergelijke letsels is procedurecode 81.9x “Other operations on joint structures” (Andere
ingrepen op gewrichtsstructuren) doorgaans aangewezen.

9. Inwendige letsels van thorax, abdomen en kleine bekken [860–869]
Deze letsels vallen onder codereeksen 860 tot 869. De categorie-indeling specificeert het betrokken
inwendig orgaan. Het vierde cijfer geeft aan of het trauma gepaard gaat met een open wonde van
thorax- of buikwand. Het vijfde cijfer geeft meer informatie over het type letsel of de lokalisatie ervan.

10. Letsels van bloedvaten en zenuwen [900–904] [950–957]
Wanneer het primair letsel, dat hoofdzakelijk het voorwerp is van de behandeling, tegelijkertijd mineure
schade toebrengt aan perifere zenuwen of bloedvaten, wordt het primaire letsel per definitie als
hoofddiagnose gecodeerd, met als nevendiagnose een code uit de categorieën:
 900–904: “injury to blood vessels” (Letsel van de bloedvaten)
 950–957: « injury to nerves and spinal cord » (Letsel van zenuwen en ruggenmerg)
Is het primair letsel daarentegen een belangrijk letsel van bloedvaten of zenuwen waarop de
behandeling gericht is; dan wordt deze als eerste gecodeerd.
Een bijkomende code 879.x “Open wound of other and unspecified sites, except limbs” (Open wonde
van andere en niet-gespecificeerde lokalisatie, uitgezonderd de ledematen), kan worden toegevoegd
om de open wonde van thorax- of buikwand mee te geven.
Voorbeeld 17a 18:
Bij een open vingerwonde, opgelopen tijdens het snijden van groenten, wordt een zenuw en een
vingerarterie geraakt. De vingerwonde wordt als hoofddiagnose gecodeerd:
1. 883.0 “Open wound of finger(s), without mention of complication” (Open wond van vinger(s),
zonder vermelding van complicatie)
2. 903.5 “Injury to digital blood vessels” (Letsel van bloedvaten van de vingers)
3. 955.6 “Injury to digital nerve” (Letsel van nervus digitalis)
4. E015.0 “Activities involving food preparation and clean up” (Activiteiten gerelateerd aan het
schoonmaken en bereiden van voedsel)
Voorbeeld 17a 19:
Tijdens een caféruzie wordt de cafébaas getroffen door een glasscherf. De intentie is niet duidelijk. Hij
vertoont een sterk bloedende snijwonde ter hoogte van de vena jugularis externa hals. Bij aankomst van
de MUG-arts blijkt de vena jugularis externa getroffen te zijn.
De laceratie van de vena jugularis zal hier ongetwijfeld de grootste medische aandacht vergen:
1. 900.81 “Injury to blood vessels of head and neck, external jugular vein” (Letsel van vena
jugularis externa)
2. 874.8 “Open wound of neck, other and unspecified parts, without mention of complication”
(Open wond van andere en niet-gespecificeerde delen van de hals, zonder
vermelding van complicatie)
3. E986 “Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or
purposely inflicted” (Letsel door snijdende of stekende instrumenten, waarvan niet
vastgesteld is of dit al dan niet opzettelijk plaatsvond)
4. E960.0 “Unarmed fight or brawl” (Ongewapend gevecht of ruzie)
5. E849.6 “Place of occurrence: public building” (Plaats van optreden: openbaar gebouw)
6. E000.0 “Civilian activity done for income or pay” (Civiele activiteit uitgevoerd voor inkomen of
salaris (tewerkstelling))
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11. Open wonden [870–897]
Open verwondingen, zoals laceraties, prik- en snijwonden, beten, avulsies, ‘deglovements’ en
traumatische amputaties die niet gerelateerd zijn aan een fractuur, een luxatie, een intracranieel of een
ander inwendig letsel, worden gecodeerd met reeksen 870 tot 897.
Bij categorieën 870 “Open wound of ocular adnexa” (Open wonde aan de adnexen van het oog) en 871
“Open wound of eyeball“ (Open wonde van de oogbal) duidt het vierde cijfer aan of het om een laceratie
dan wel om een penetrerende wonde gaat. Penetrerende wonden worden verder opgesplitst
naargelang de al dan niet aanwezigheid van een vreemd voorwerp. Bij de andere categorieën 872 tot
897 geeft het vierde cijfer mee of er complicaties van de wonde zijn opgetreden, of duidt deze meer
nauwkeurig de locatie aan.

11.1. Algemeenheden
Om van complicatie van een open wonde te spreken, moet één van volgende vier elementen aanwezig
zijn:
 vertraagde heling
 uitgestelde behandeling
 aanwezigheid van een vreemd voorwerp in de wonde
 majeure wondinfectie
Zowel lokale ontsteking van de omgevende huid en weke delen (cellulitis), als van het onderliggend bot
(osteomyelitis), zijn relatief vaak complicaties van open wonden. De hoofddiagnose wordt in dit geval
bepaald door het feit of de patiënt opgenomen wordt voor de behandeling van de initiële verwonding of
van de opgetreden complicatie.
Voorbeeld 17a 20:
Een jonge vrouw verwondde zich drie dagen geleden ter hoogte van de linkermiddenvinger. De wonde
is etterig en geneest niet. Ze komt hiervoor naar het ziekenhuis.
Wij weerhouden een gecompliceerde open wonde:
1. 883.1 “Open wound of finger(s), complicated” (Open wond van vinger(s), gecompliceerd)
Voorbeeld 17a 21:
Een man wordt opgenomen met lymfangitis ter hoogte van de rechterarm ten gevolge van een open
wonde van de pols één week geleden. De behandeling is hier hoofdzakelijk gericht op de lymfangitis,
terwijl de polswonde zelf geïnspecteerd wordt.
Hier is lymfangitis de hoofddiagnose:
1. 682.3 “Other cellulitis and abscess, upper arm and forearm” (Cellulitis en abces, boven- en
voorarm)
2. 881.12 “Open wound of wrist, complicated” (Open wond van de pols, gecompliceerd)
Open wonden mogen niet individueel gecodeerd worden wanneer het om normale, helende
chirurgische incisies gaat.

11.2. Amputaties
ICD-9-CM klasseert amputatie als een open wonde. Onder amputatie als diagnose verstaat men een
volledige of gedeeltelijke, traumatische amputatie:
 van de duim:
885.x “Traumatic amputation of thumb” (Traumatische amputatie van de duim)
 van de vingers behalve de duim:
886.x “Traumatic amputation of other finger(s)” (Traumatische amputatie van andere
vinger(s))
 van het bovenste lidmaat en de hand (*):
887.x “Traumatic amputation of arm and hand” (Traumatische amputatie van arm en
hand)
 van de tenen, zonder onderscheid tussen grote teen of andere:
895.x “Traumatic amputation of toe(s)” (Traumatische amputatie van één of meer tenen)
 van de voet (*):
896.x “Traumatic amputation of foot” (Traumatische amputatie van de voet)
 van het onderste lidmaat (*):
897.x “Traumatic amputation of leg(s)” (Traumatische amputatie van één of beide benen)
(*) Er zijn codes voorzien voor bilaterale verwondingen!
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Met de term amputatie kan echter een procedure bedoeld worden. Deze ingreep kan voor verscheidene
indicaties worden uitgevoerd, door desarticulatie of door doornemen van het bot.
Een dergelijke ingreep wordt gecodeerd met procedurecode 84.0/1x “Amputation of limb” (Amputatie
van een lidmaat). Het derde cijfer maakt het onderscheid tussen bovenste en onderste lidmaat, terwijl
het vierde cijfer naar de exacte plaats van de amputatie verwijst en naar het type ingreep.
Een amputatie onder de knie die tijdens de ingreep uitgebreid wordt tot boven de knie (doorheen de
femur), wordt gecodeerd met 84.17 “Amputation above knee” (Amputatie boven de knie).
Een metatarsale amputatie wordt beschouwd als een amputatie van de tenen: 84.11 “Amputation of toe”
(Amputatie van een teen). Transmetatarsale amputaties, transtarsale amputaties (type Chopart) en
tarsometatarsale amputaties (type Lisfranc) worden allen beschouwd als een partiële voetamputatie:
84.12 “Amputation through foot” (Amputatie doorheen de voet).
Revisie van de amputatiestomp wordt geregistreerd met 84.3 “Revision of amputation stump”
(Revisie/nazicht van een amputatiestomp). Dit mag echter niet verward worden met de revisie van een
traumatische amputatie, die in feite een primaire chirurgische uitbreiding is ter hoogte van het
traumatisch letsel: procedurecode 84.0/1x.

12. Oppervlakkige letsels [910–919]
Oppervlakkige letsels, zoals schaafwonden (abrasies, fricties, enz…), blaren en splinters ressorteren
onder categorieën 910 tot 919. Noteer dat de term ‘oppervlakkig’ (‘superficial’) geen betrekking heeft op
de ernst van de verwonding, maar op het oppervlakkig karakter van de aangetaste structuren. Het
vierde cijfer wijst op het exacte type verwonding en op de eventuele aanwezigheid van infectie. Bij
codereeks 918 duidt het vierde cijfer de anatomische structuur aan.
Dergelijke oppervlakkige letsels mogen niet afzonderlijk gecodeerd worden wanneer ze gerelateerd zijn
aan een belangrijk onderliggend trauma ter hoogte van dezelfde anatomische regio.

13. Kneuzingen [920–924]
Letsels waarbij de integriteit van de huid bewaard is, zoals bloeduitstortingen (hematomen) en
kneuzingen (contusies), codeert men met codereeksen 920 tot 924. Het vierde cijfer wijst hier op de
precieze anatomische lokalisatie van het letsel. Hieronder valt bijvoorbeeld de banale blauwe plek
(hematoom), voor zover deze relevant is voor het huidig verblijf en aldus gecodeerd moet worden.
Merk op dat er soms verschillen bestaan in taalgebruik: een ‘blauw oog’ wordt gecodeerd met 921.0
“Black eye, NOS” (Blauw oog, niet verder gespecificeerd).
Analoog met § 12 mogen kneuzingen niet apart gecodeerd worden wanneer ze verband houden met
een belangrijk onderliggend trauma ter hoogte van hetzelfde anatomisch gebied, zoals bijvoorbeeld een
onderliggende breuk.
Voorbeeld 17a 22:
Bij een kneuzing ter hoogte van de heup, met onderliggende gesloten subcapitale heupfractuur, wordt
enkel de heupfractuur weerhouden:
 820.09 “Fracture of neck of femur, transcervical fracture, closed, other” (Fractuur van de
femurhals, transcervicaal, andere lokalisaties, gesloten)
Code 924.01 “Contusion of hip” (Contusie van de heup) mag in dit voorbeeld geenszins opgetekend
worden.

14. Crush-letsels [925–929]
Wanneer de huid geschonden is door het trauma, of wanneer er beduidende schade is aan de weke
weefsels, spreekt men in ICD-9-CM over ‘crushing injury’ of crush-letsel. Dit kunnen vrij zware traumata
zijn, zoals o.m. verpletteringen. Men brengt dergelijke letsels onder in de categorieën 925 tot 929; het
vierde cijfer duidt de juiste anatomische lokalisatie aan.
Meestal zullen crush-letsels gepaard gaan met onderliggende traumata, zoals:
 800–829 “Fractures” (Fracturen)
 850–854 “Intracranial injury, excluding those with skull fracture” (Intracraniële letsels, behalve
deze die gepaard gaan met een schedelbreuk)
 860–869 “Internal injury of thorax, abdomen, and pelvis” (Inwendige letsels van thorax,
abdomen en pelvis)
Men codeert het crush-letsel als hoofddiagnose; de aanwezige onderliggende letsels moeten als
nevendiagnose worden toegevoegd.
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Open wonden in het anatomisch gebied van het crush-letsel zullen daarentegen niet gecodeerd
worden. In de alfabetische index verwijst men namelijk bij “Wound, open” naar een nota “For crush
injury, see Crush”.
Voorbeeld 17a 23:
Een jonge man raakt op de werkvloer accidenteel gekneld met zijn hand in een liftmachine. Hierbij
vertonen de vingers van zijn rechterhand zware crush-letsels. Er is tevens een open fractuur van de
distale kootjes van wijs- en middenvinger aanwezig.
Correcte codering luidt:
1. 927.3 “Crushing injury of upper limb, finger(s)” (Crush-letsel van de vinger(s))
2. 816.12 “Fracture of one or more phalanges of hand, distal phalanges, open” (Fractuur van
distale falanx of falangen van de hand, open)
3. E919.2 “Accidents caused by machinery, lifting machines and appliances” (Ongeval
veroorzaakt door machines, hefmachines en -apparaten)
4. E849.3 “Place of occurrence: industrial place and premises” (Plaats van optreden: industriegebouwen en -terreinen)
5. E000.0 “Civilian activity done for income or pay” (Civiele activiteit uitgevoerd voor inkomen of
salaris (tewerkstelling))
Codes uit categorie 883 “Open wound of finger(s)” (Open wond van de vinger(s)) mogen hier niet
worden geregistreerd.
De categorieën 885 “Traumatic amputation of thumb” (Traumatische amputatie van de duim) en 886
“Traumatic amputation of other finger(s)” (Traumatische amputatie van andere vinger(s)) zouden van
toepassing zijn als er een traumatische amputatie had plaatsgevonden.
Voorbeeld 17a 24:
Na een aanrijding door een vrachtwagen, wordt een fietsster binnengebracht met een uitgebreid
hematoom ter hoogte van het linkerbovenbeen. Diagnostisch onderzoek toont een belangrijke
onderliggende weke weefselloslating met bloedcollectie. De bloedcollectie wordt gedraineerd door
aspiratie. Men registreert volgende codes:
1. 928.00 “Crushing injury of thigh” (Crush-letsel van de dij)
2. E813.6 “Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle, pedal cyclist”
(Verkeersongeval met een motorvoertuig door botsing met een ander voertuig, fietser
gewond)
3. E849.5 “Place of occurrence: street and highway” (Plaats van optreden: openbare weg)
4. 86.01 “Aspiration of skin and subcutaneous tissue” (Aspiratie van huid en onderhuids
weefsel)
AANDACHT: crush-letsels mogen niet verward worden met het crush-syndroom: dit is een systemische
aandoening die optreedt bij massief trauma en waarbij de stoffen, die bij de spierafbraak
(rhabdomyolyse) vrijkomen in de bloedbaan (o.a. myoglobine), een toxisch effect hebben op de nieren,
hetgeen tot acute nierinsufficiëntie kan leiden.
Het crush-syndroom valt onder de vroegtijdige complicaties van traumata, en wordt gecodeerd met
958.5 “Traumatic anuria [Crush syndrome]” (Traumatische anurie [Crush-syndroom]).

15. Letsels t.g.v. vreemde voorwerpen in een natuurlijke opening [930–939]
De aanwezigheid van een vreemd lichaam in een natuurlijke opening wordt gecodeerd met codes 930.x
tot 939.x “Effects of foreign body entering through orifice” (Gevolgen van een corpus alienum in een
natuurlijke opening). De volledige code is gericht op het aanduiden van de betrokken natuurlijke
opening en niet op de aard van het vreemd voorwerp.
Vreemde lichamen die in de weke weefsels blijvend aanwezig zijn zonder symptomen, ongeacht de
manier waarop die daar geraakt zijn, krijgen code 729.6 “Residual foreign body in soft tissue”
(Achtergebleven corpus alienum in de weke delen) mee indien relevant voor het huidig verblijf. Voor
analoge voorwerpen in de oogbol zijn subcategorieën 360.5 “Retained (old) intraocular foreign body,
magnetic” (Intra-oculair (oud) magnetisch corpus alienum) en 360.6 “Retained (old) intraocular foreign
body, nonmagnetic” (Intra-oculair (oud) niet-magnetisch corpus alienum) van toepassing.
Bij deze codes hoort vanaf 2011 een bijkomende V-code uit de categorie V90 “Retained foreign body”
(Retentie van vreemd voorwerp) – cf. ‘use additional code’ bij 729.6.
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Bij 360.5x hoort meer in het bijzonder V90.11 “Retained magnetic metal fragments” (Retentie van
magnetische metalen deeltjes) om het magnetisch karakter van het corpus alienum aan te duiden.
Voor zover relevant bevonden door de clinicus, kan de voorgeschiedenis van dergelijke retentie
gecodeerd worden met het nieuwe V15.53 “Personal history of retained foreign body fully removed”
(Persoonlijke voorgeschiedenis van retentie van een vreemd voorwerp, nu volledig weggenomen).
Als een granuloom rond het vreemd voorwerp in huid, subcutaan weefsel of spier gedocumenteerd
wordt, zijn volgende codes beschikbaar:
 709.4 “Foreign body granuloma of skin and subcutaneous tissue” (Vreemd lichaam
granuloom van huid en subcutis)
 728.82 “Foreign body granuloma of muscle” (Vreemd lichaam granuloom van de spier)
Maakt het vreemd voorwerp deel uit van een open wonde, dan wordt dit niet afzonderlijk gecodeerd –
men weerhoudt enkel een gecompliceerde open wonde (cf. § 11.1).
Een object dat tijdens een chirurgische ingreep accidenteel wordt achtergelaten, wordt aanzien als een
complicatie van de uitgevoerde procedure: 998.4 “Foreign body accidentally left during a procedure”
(Corpus alienum, niet-bedoeld achtergelaten tijdens een verrichting). De term ‘textilloma’ wordt wel eens
gehanteerd als synoniem voor een dergelijk voorwerp (meestal een kompres).

16. Vroegtijdige complicaties van traumata [958]
Vroegtijdige complicaties kunnen met codereeks 958 “Certain early complications of trauma” (Bepaalde
vroegtijdige complicaties van trauma) als nevendiagnose worden meegegeven, op voorwaarde dat deze
geen logisch deel of gevolg zijn van het gecodeerde letsel.
Het vierde cijfer geeft het type verwikkeling aan. Men onderscheidt o.m. luchtembolen, vetembolen,
bloedingen, traumatische shock, het crush-syndroom (zie hoger) en de Volkmann-contractuur.
Het compartimentsyndroom, traumatisch of niet-traumatisch is te wijten aan de compressie van
zenuwen en bloedvaten in een gesloten anatomische ruimte, hetgeen aanleiding kan geven tot
ischemie en necrose in spieren en zenuwvezels. Dit syndroom komt voornamelijk voor ter hoogte van
de ledematen maar kan ook optreden ter hoogte van het abdomen of van andere locaties.
Het abdominaal compartimentsyndroom (ACS) wordt regelmatig op intensieve zorgen gezien. Dit
syndroom wordt voornamelijk gekenmerkt door abdominale hypertensie, met weerslag op de
nabijgelegen abdominale en thoracale organen. Dit fenomeen leidt in sommige gevallen tot orgaanfalen,
dat dan additioneel wordt gecodeerd.
Er bestaan codereeksen die het mogelijk maken het compartimentsyndroom mee te geven, alsook het
onderscheid te maken tussen de traumatische of niet-traumatische oorsprong.
Tabel 17a 2: Specifieke codes voor het compartimentsyndroom

Niet nader omschreven
Bovenste lidmaat
Onderste lidmaat
Abdomen
Andere lokalisaties

Traumatisch
958.90
958.91
958.92
958.93
958.99

Niet-traumatisch
–
729.71
729.72
729.73
729.79

Voorbeeld 17a 25: Enkele dagen na de open reductie van een tibiafractuur, ontwikkelt de patiënt een
compartimentsyndroom in het onderbeen. Men geeft als nevendiagnose mee:
 958.92 “Traumatic
compartment
syndrome
of
lower
extremity”
(Traumatisch
compartimentsyndroom van het onderste lidmaat)
Het posttraumatisch seroma is voortaan terug te vinden onder 729.91 “Post-traumatic seroma”
(Posttraumatisch seroma-lymfocoele).
Door de steeds kortere verblijfsduur is het denkbaar dat codes uit reeks 958 als hoofddiagnose worden
aangewend, wanneer deze vroegtijdige complicaties een nieuwe reden tot opname zijn.
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17. Andere effecten van externe oorzaken [990–995]
Categorieën 990 tot 995 behandelen andere en niet-gespecificeerde effecten van externe oorzaken,
zoals blootstelling aan warmte, koude, elektromagnetische straling en andere factoren die niet elders in
ICD-9-CM kunnen worden ondergebracht. Wanneer een méér specifieke code voorhanden is om het
effect aan te duiden, mogen de codes uit de reeksen 990–995 niet worden toegepast.
Voorbeeld 17a 26:
Colitis ten gevolge van radiotherapie kan heel specifiek gecodeerd worden:
1. 558.1 “Gastroenteritis and colitis due to radiation” (Gastro-enteritis en colitis als gevolg van
straling)
2. E879.2 “Radiological procedure and radiotherapy without mention of misadventure at the time
of procedure, as the cause of abnormal reaction of patient, or of later complication”
(Radiologische verrichtingen of radiotherapie als oorzaak van abnormale reactie of
complicatie, zonder vermelding van probleem/fout op het ogenblik van de procedure)
Voorbeeld 17a 27:
Ongespecificeerde bijwerkingen van radiotherapie, zonder verdere details in het medisch dossier,
kunnen slechts op volgende manier worden opgetekend:
1. 990
“Effects of radiation, unspecified” (Gevolgen van bestraling, niet-gespecificeerd)
2. E879.2 “Radiological procedure and radiotherapy without mention of misadventure at the time
of procedure, as the cause of abnormal reaction of patient, or of later complication”
(Radiologische verrichtingen en radiotherapie als oorzaak van abnormale reactie of
complicatie, zonder vermelding van probleem/fout op het ogenblik van de procedure)
Een vraag naar bijkomende inlichtingen is in dit voorbeeld uiteraard best op zijn plaats!
Codereeks 995 wordt gebruikt om een reeks nevenwerkingen mee te geven, en is als volgt ingedeeld:
 995.0 “Other anaphylactic shock” (Andere anafylactische shock)
 995.1 “Angioneurotic edema” (Angioneurotisch oedeem)
 995.2x “Other and unspecified adverse effect of drug, medicinal and biological substance”
(Andere en niet-gespecificeerd ongewenst effect van een drug, medicamenteuze of
biologische substantie)
 995.3 “Allergy, unspecified” (Niet-gespecificeerde allergie)
 995.4 “Shock due to anesthesia” (Shock door anesthesie)
 995.6x “Anaphylactic shock due to adverse food reaction” (Anafylactische shock als gevolg
van ongewenste reactie op voeding)
 995.7 “Other adverse food reactions, NEC” (Andere ongewenste reacties op voedsel, niet
elders geclassificeerd)
Elke reactie op een geneesmiddel dat correct werd gebruikt, wordt met een dergelijk 995.xx primair
gecodeerd, met toevoeging van een E-code om het type medicatie aan te duiden (E930–E949).
Reacties ten gevolge het niet adequaat gebruik van farmaca of andere biologische/toxische stoffen,
worden beschouwd als een vergiftiging. Een code 995.xx wordt aan de vergiftigingscode toegevoegd
om de nevenreactie te specificeren (cf. hoofdstuk 17c « Vergiftigingen en bijwerkingen van
geneesmiddelen »).
Hypothermie kan op vrij verschillende manieren gecodeerd worden:
 t.g.v. lage temperatuur:
991.6 “Hypothermia” (Niet-opzettelijke hypothermie)
 t.g.v. anesthetica:
995.89 “Other specified adverse effects, NEC, other” (Andere gespecificeerde ongewenste gevolgen, niet elders geclassificeerd)
 niet t.g.v. lage temperatuur:
780.99 “Other general symptoms” (Andere algemene symptomen)
Bij de pasgeborene onderscheidt men volgende codes:
 778.2 “Cold injury syndrome of newborn” (hypothermie van de pasgeborene)
 778.3 “Other hypothermia of newborn” (Andere hypothermie van de pasgeborene)

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

374

18. Laattijdige gevolgen (“Late effects”)
18.1. Definitie van laattijdige gevolgen
Een “late effect” of “laat gevolg” is een letsel dat na de acute fase van een ziekte of trauma overblijft.
Men spreekt ook van “restletsel” of “sequel”.
Er wordt geen tijdsspanne beschreven tussen de acute fase en het optreden van het restletsel. De
tijdsduur van het restletsel zelf is evenmin van belang. Daarentegen is de aanduiding van het causaal
verband tussen de sequel en de acute aandoening wel degelijk van belang; dit verband moet duidelijk
terug te vinden zijn in het patiëntendossier met onder meer bewoordingen als:
 laat gevolg van …
 restletsel van …
 ten gevolge van …
 te wijten aan …
 oud (traumatisch) letsel
 …
Late gevolgen zijn niet van toepassing na chirurgie. Daar spreekt men eerder van voorgeschiedenis
(“history”) of van complicatie (cf. hoofdstuk 17d « Complicaties van heelkunde en medische zorgen »).

18.2. Algemene codeerrichtlijnen bij laattijdige gevolgen
De codering van late gevolgen vergt steeds minstens twee codes:
1) de aard van het restletsel: pathologie of symptoom die als sequel beschreven wordt;
2) de laat-gevolgcode:
 cat. 137
laat gevolg van tuberculose
 cat. 138
laat gevolg van poliomyelitis
 cat. 139
laat gevolg van andere infectieuze of parasitaire ziekten
 code 268.1
laat gevolg van rachitis
 cat. 326 (*)
laat gevolg van intracranieel abces of pyogene infectie
 cat. 438 (*)
laat gevolg van cerebrovasculaire aandoening (CVA)
 cat. 677
laat gevolg van complicatie van zwangerschap, bevalling of puerperium
 cat. 905–909 laat gevolg van trauma of andere en niet-gespecificeerde externe oorzaken
Doorgaans staat er bij een laat-gevolgcode een inclusienota die verwijst naar de oorspronkelijke ziekte
of trauma waarvoor betrokken laat-gevolgcode bedoeld is – cf. “late effect of condition classifiable to
…”.
Een laat-gevolg E-code wordt toegevoegd indien relevant (cf. § 2.5):
 cat. E929
accidenteel opzet
 cat. E959
suïcidaal opzet
 cat. E969
intentioneel of crimineel opzet
Laattijdige gevolgen kunnen de reden van opname zijn (cf. voorbeeld 17a 28a). In dit geval is de
volgorde van de codes van belang, namelijk de laat-gevolgcode als nevendiagnose (met uitzondering
van 326 en 438.xx – zie verder).
Ze kunnen ook in andere verblijven vermeld worden, voor zover het restletsel relevant wordt geacht
door de clinicus (cf. voorbeeld 17a 28b). Ze komen tenslotte vaak voor in het kader van revalidatie.
Voorbeeld 17a 28a:
Opname omwille van traumatische artritis van de schouder ten gevolge van een oude humerus-fractuur.
1. 716.11 “Traumatic arthropathy, shoulder region” (Traumatische artropathie, schouderstreek)
2. 905.2 “Late effect of fracture of upper extremities” (Laat gevolg van fractuur van de bovenste
extremiteiten)
3. E929.9 “Late effects of unspecified accident” (Late gevolgen van een niet-gespecificeerd
ongeval)
Bij code 905.2 vindt men de inclusienota “Late effect of injury classifiable to 810–819”, die verwijst naar
de intitiële humerusfractuur (812.xx).
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Voorbeeld 17a 28b:
Een vrouw wordt opgenomen omwille van een pneumonie door Haemophilus influenzae. Tevens staat
bilaterale neurale doofheid genoteerd in de actieve antecedenten, te wijten aan mazelen op
kinderleeftijd..
1. 482.2 “Pneumonia due to Hemophilus influenzae [H. influenzae]” (Pneumonie door
Haemophilus influenzae [H. influenzae])
2. 389.12 “Neural hearing loss, bilateral” (Neuronaal gehoorverlies, bilateraal)
3. 139.8 “Late effects of other and unspecified infectious and parasitic diseases” (Late
gevolgen van ander en niet-gespecificeerde infectieziekten en parasitaire ziekten)
Bij categorie 139 vindt men de inclusienota “This category is to be used to indicate conditions
classifiable to categories 001–009, 020–041, 046–136”, waaronder mazelen valt (055.x).
Late gevolgen zijn daarentegen onmogelijk wanneer de ziekte / het trauma als actief beschreven
wordt, of in navolgende specialismen van de doorgemaakte acute fase tijdens eenzelfde
ziekenhuisopname, tenzij in het kader van revalidatie (conform de criteria vermeld in bijlage 1 « V- & Ecodes ») in een navolgend specialisme.
Voorbeeld 17a 29:
Een oudere vrouw wordt in urgentie openomen omwille van een val van de keldertrap thuis. Ze is
eventjes buiten bewustzijn geweest. In het ziekenhuis, op de afdeling orthopedie wordt een subcapitale
femurfractuur rechts gediagnosticeerd. De orthopedist plaatst een totale heupprothese.
De vrouw wordt enkele dagen postop naar geriatrie getransfereerd voor nazorg. Er zijn geen
complicaties.
Één week later wordt de vrouw naar de Sp-afdeling van het ziekenhuis overgebracht voor
gangrevalidatie omwille van residuele gangproblematiek.
Codering voor het eerste specialisme “Orthopedie”:
1. 820.09 “Transcervical fracture of femur, closed, other” (Fractuur van de femurhals,
transcervicaal, andere lokalisaties, gesloten)
2. E880.9 “Fall on or from other stairs or steps” (Val op of van andere trappen of stoepen)
3. E849.0 “Place of occurrence: home” (Plaats van optreden: thuis)
4. E000.8 “Other external cause status” (Andere status van externe oorzaak)
5. 81.51 “Total hip replacement” (Totale heupprothese)
Codering voor het tweede specialisme “Geriatrie”:
1. V54.81 “Aftercare following joint replacement”
gewrichtsprothese)

(Nazorg

na

het

plaatsen

van

een

Codering voor het derde specialisme “Revalidatie”:
1. V57.1 “Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy” (Zorg waarbij
revalidatie plaatsvindt, andere vormen van fysische therapie)
2. 719.7 “Difficulty in walking” (Moeilijk lopen)
3. 905.3 “Late effect of fracture of neck of femur” (Laat gevolg van een femurhalsfractuur)
4. E929.3 “Late effects of accidental fall” (Late gevolgen van accidentele val)
5. V43.64 “Organ or tissue replaced by other means, hip” (Orgaan of weefsel dat op een andere
wijze dan transplantatie vervangen is, heup)
6. 93.22 “Ambulation and gait training” (Oefeningen voor training van gang en stand)
BESPREKING:
 In het tweede specialisme is er enkel sprake van nazorg. Late gevolgen van de initiële
heupfractuur zijn niet aan de orde tijdens hetzelfde ziekenhuisverblijf.
 In het derde specialisme zijn die laat-gevolgcodes wel op hun plaats omdat het heel duidelijk
om revalidatie gaat.
 Statuscode V43.64 “Organ or tissue replaced by other means, hip” (Orgaan of weefsel dat op
een andere wijze dan transplantatie vervangen is, heup) mag niet opgetekend worden tijdens
het ziekenhuisverblijf waarin de heupprothese geplaatst werd, tenzij in het kader van revalidatie
(cf. derde specialisme).
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Tabel 17a 3: Overzicht bij voorbeeld 17a 29
1° Orthopedie
HD

820.09 (subcapitale
femurfractuur)

ND

E880.9 (val van trap)
E849.0 (plaats van ongeval:
thuis)
E000.8 (andere status)

Pr

81.51

2° Geriatrie
V54.81 (nazorg na
gewrichtsvervanging)

(totale heupprothese)

3° Revalidatie
V57.1 (fysische
revalidatie)
719.7
905.3

(gangproblemen)
(laat gevolg van
heupfractuur)
E929.3 (laat gevolg van
accidentele val)
V43.64 (drager van
heupprothese)
93.22 (gangrevalidatie)

18.3. Uitzonderingen en aandachtspunten
Wanneer de aard van het restletsel niet gepreciseerd is, maar er wel sprake is van een laattijdig gevolg
van een ziekte of trauma, dan wordt enkel de laat-gevolgcode gedocumenteerd. Het wordt echter wel
aanbevolen om in die omstandigheden de behandelende arts te contacteren.
Wanneer de laat-gevolgcode niet bestaat in ICD-9-CM, dan kan enkel de aard van het restletsel
(pathologie of symptoom) worden gedocumenteerd.
Codereeks 326 “Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection” (Late gevolgen van
intracranieel abces of pyogene infectie) geldt als uitzondering op de algemene regel, daar het restletsel
navolgend gesequentieerd wordt ten gevolge van de instructienota “Use additional code to identify
condition, as hydrocephalus, paralysis, …” in ICD-9-CM.
Categorie 438 “Late effects of cerebrovascular disease” (Late gevolgen van cerebrovasculaire
aandoening is uniek in ICD-9-CM: deze categorie combineert namelijk de aard van de sequel en de
lading van ‘laat-effect’ in één enkele code. Deze codereeks komt uitvoerig aan bod in hoofdstuk 7
« Aandoeningen van het circulatoir systeem ».
Laat ons tenslotte herhalen dat de combinatie van laat-gevolgcodes met actieve E-codes in hetzelfde
record, of vice versa, volkomen onmogelijk is wanneer het om één en hetzelfde letsel gaat. Uiteraard
zijn verscheidene letsels in verschillende stadia best mogelijk – typische voorbeelden hiervan treft men
vaak aan bij brandwonden (cf. hoofdstuk 17b « Brandwonden »). Superpositie van letsels, bijvoorbeeld
sequel van CVA en recidief van CVA, zijn eveneens altijd mogelijk.

18.4. Laattijdige gevolgen van ongevallenletsels [996] [733.8][905–909]
Bij het coderen van restletsels na een ongeval wordt het restletsel gediagnosticeerd als hoofdletsel.
Men onderscheidt onder meer het verkeerd aaneengroeien van fracturen, de pseudartrose, andere
misvormingen alsook paralysen en paresen, …
Een laat-gevolgcode uit reeks 905–909 wordt hier toegevoegd indien relevant, samen met een laatgevolg E-code (E929.x, E959 of E969). Er wordt nogmaals aan herinnerd dat deze codes nooit
toegelaten zijn in combinatie met codes die een actief letsel aangeven, voor zover het om één en
hetzelfde trauma gaat.
Diagnosecode 733.81 “Malunion of fracture” (Verkeerd aaneengroeien van fractuur) impliceert dat
botheling is opgetreden, dat de botelementen aan elkaar zijn gegroeid, maar dat de juiste anatomische
situatie niet is hersteld. Men spreekt ook van ‘scheefstand’. Hypertrofische verkalking kan hiervan een
oorzaak zijn.
De behandeling bestaat meestal in een osteotomie met repositionering van het bot en inbrengen van
intern fixatiemateriaal met of zonder botgreffe. Soms wordt er evenwel geen behandeling ingesteld,
bijvoorbeeld wanneer het verkeerd aaneengroeien geen functionele weerslag heeft voor de patiënt.
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Voorbeeld 17a 30:
Na een eerder behandelde diafysaire humerusfractuur, wordt de patiënt opgenomen voor een
correctieve behandeling van malunion door middel van open debridement en inwendige fixatie. Men
codeert dit zó:
1. 733.81 “Malunion of fracture” (Verkeerd aangroeien van fractuur)
2. 905.2 “Late effect of fracture of upper extremities” (Laat gevolg van fractuur van de bovenste
extremiteiten)
3. E929.9 “Late effects of unspecified accident” (Late gevolgen van een niet-gespecificeerd
ongeval)
4. 79.31 “Open reduction of fracture with internal fixation, humerus” (Open reductie van een
fractuur van humerus, met inwendige fixatie)
5. 77.62 “Local excision of lesion or tissue, humerus” (Lokale excisie van letsel of weefsel van
humerus)
Code 733.82 “Nonunion of fracture” (Niet aaneengroeien van fractuur) staat voor pseudartrose, en
bestaat in de afwezigheid van botheling, waarbij de botelementen steeds los zitten en aldus een nietanatomisch gewricht vormen.
De therapie bestaat er hier in de breukhaard te exploreren, tussenliggende weke weefsels (zoals
littekenweefsel) te verwijderen, botelementen te debrideren en te repositioneren, met zonodig inbrengen
van intern fixatiemateriaal met of zonder botgreffe.
Tenslotte kunnen er mechanische complicaties optreden na het plaatsen van orthopedisch materiaal.
Frequent voorkomende voorbeelden zijn:
 996.4x “Mechanical complication of internal orthopedic device, implant and graft”
(Mechanische complicatie van inwendig orthopedisch hulpmiddel, implantaat of
greffe)
 996.66 “Infection and inflammatory reaction due to internal joint prosthesis” (Infectie of
ontsteking van interne gewrichtsprothese)
 996.67 “Infection and inflammatory reaction due to other internal orthopedic device, implant
and graft” (Infectie of ontsteking van ander inwendig orthopedisch hulpmiddel,
implantaat of greffe)
 996.77 “Other complications due to internal joint prosthesis” (Andere complicaties van interne
gewrichtsprothese)
 996.78 “Other complications due to other internal orthopedic device, implant and graft”
(Andere complicaties van ander inwendig orthopedisch hulpmiddel, implantaat of
greffe)
 996.9x “Complications of reattached extremity or body part” (Complicatie van een opnieuw
bevestigde extremiteit of lichaamsdeel)
Elke ingreep op of vervanging van een prothese moet aanzien worden als een revisie, ook bijvoorbeeld
wanneer een partiële prothese door een totale prothese wordt vervangen.
Voorbeeld 17a 31:
Bij een patiënt met luxatie van de heupprothese wordt een totale revisie uitgevoerd.
De juiste codering is:
1. 996.42 “Dislocation of prosthetic joint” (Ontwrichting van gewrichtsprothese)
2. V43.64 “Organ or tissue replaced by other means, hip” (Orgaan of weefsel dat op een andere
wijze dan transplantatie vervangen is, heup)
3. 00.70 “Revision of hip replacement, both acetabular and femoral components” (Revisie van
heupprothese, acetabulum- en femorale component)
Diagnosecodes van mechanische complicatie zijn eveneens van toepassing als hoofddiagnose voor
een verblijf dat als doel heeft de (geplande) vervanging van een gewrichtsprothese ten gevolge van
slijtage.
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Voorbeeld 17a 32:
Een oudere patiënte met gekende osteoporose, bij wie 15 jaar geleden een totale heupprothese links
werd geplaatst, wordt nu opgenomen omwille van slijtage van deze heupprothese. De heupprothese
wordt volledig vervangen. De chirurg opteert voor het type keramisch-op-keramisch.
Codeer dit als volgt:
1. 996.47 “Other mechanical complication of prosthetic joint implant” (Andere mechanische
complicatie van gewrichtsprothese)
2. 733.00 “Osteoporosis, unspecified” (Niet-gespecificeerde osteoporose)
3. V43.64 “Organ or tissue replaced by other means, hip” (Orgaan of weefsel dat op een andere
wijze dan transplantatie vervangen is, heup)
4. 00.70 “Revision of hip replacement, both acetabular and femoral components” (Revisie van
heupprothese, acetabulum- en femorale component)
5. 00.76 “Hip bearing surface, ceramic-on-ceramic” (Draagoppervlak: keramisch-op-keramisch)
Voor méér informatie over het correct gebruik van de specifieke complicatiecodes (cat. 996–999)
verwijzen wij naar hoofdstuk 17d "Complicaties van heelkunde en medische zorgen".
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17
b) Brandwonden
De categorieën 940 tot 949 uit hoofdstuk 17 van ICD-9-CM worden gebruikt voor actuele episodes van
acute, niet-geheelde brandwonden, alsook voor necrose van de huid ten gevolge van brandletsels.
Uitzonderingen zijn zonnebrand, die als dermatitis wordt gecodeerd, en brandletsels door wrijving, die
als oppervlakkige traumata moeten worden beschouwd.
Restletsels, zoals littekens en contracturen, worden daarentegen als laattijdige gevolgen van
brandwonden gecodeerd met een code uit de subcategorieën 906.5 t.e.m. 906.9.
Overzicht van gerelateerde diagnosereeksen:





940–949:
692.7x:
910–919:
906.5–9:

Brandwonden
Zonnebrand (dermatitis)
Wrijvingsletsels
Restletsels van brandwonden (littekens, contracturen, …)

De oppervlakkige verwondingen (910–919) en dermatitis werden in vorige hoofdstukken behandeld.
Aangezien brandwonden soms op een verschillend tempo genezen, kan een patiënt gedurende
dezelfde zorgepisode zowel geheelde als niet-geheelde letsels vertonen. Het is daarom toegelaten om
codereeksen 940–949 (actieve brandwonden) te combineren met codes 906.5–9 (late gevolgen van
brandwonden) in hetzelfde record wanneer het duidelijk om verschillende letsels gaat.

1. Anatomische locatie van de brandwonden
Het eerste aangrijpingspunt voor het coderen van brandletsels is de anatomische regio waar de letsels
zich bevinden.
Bij categorie 940 “Burn confined to eye and adnexa” (Brandwond van oogleden en regio periocularis)
duidt het vierde cijfer zowel de precieze ligging aan, als de oorzaak van de letsels (chemische
brandwonde door zuur of base, of een andere oorzaak). Deze codes zijn van toepassing voor
brandletsels beperkt tot oogbol en adnexen. Wanneer andere delen van het gelaat, het hoofd of de nek
mee betrokken zijn, geldt diagnosecode 941.x2 “Burn of eye (with other parts of face, head, and neck)”
(Brandwond van oog (met andere delen van gelaat, hoofd en hals)) – cf. infra.
Bij codereeksen 941 tot 945 “Burn of face, head, neck, trunk and limbs” (Brandwond van gelaat, hoofd,
nek, romp en ledematen) geeft het vierde cijfer de diepte van het brandletsel aan (cf. § 2), terwijl het
vijfde cijfer de precieze anatomische locatie aanwijst.
Categorie 947 “Burn of internal organs” (Brandwond van inwendige organen) laat toe brandletsels van
inwendige organen te coderen. Het vierde cijfer duidt hier het orgaan aan.
Codereeks 946 “Burns of multiple specified sites” (Brandwond met multipele gespecificeerde
lokalisaties) voorziet codes voor brandwonden op multipele, gespecificeerde plaatsen; het vierde cijfer
geeft de diepte van het brandletsel aan. Wanneer het medisch dossier het echter mogelijk maakt om de
verschillende letsels meer gedetailleerd weer te geven, mag 946.x niet gebruikt worden.
Categorie 949 “Burn, unspecified” (Brandwond, niet-gespecificeerd) tenslotte, is bijzonder vaag en moet
daarom vermeden worden.
In het algemeen worden actieve, nog niet geheelde brandwonden, verder geclassificeerd volgens
diepte, uitgebreidheid en oorzakelijk agens.
De oorzakelijke factor(en) en de plaats van het ongeval moeten altijd zo nauwkeurig mogelijk
gespecificeerd worden aan de hand van E-codes (cf. § 7).

2. Diepte van de brandwonden
Zoals hierboven vermeld, geeft het vierde cijfer bij categorieën 941 tot 946 de diepte van de brandletsels weer. Men spreekt van:
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94x.1x: Eerste graad of erytheem
94x.2x: Tweede graad, met blaren en/of epidermisverlies
94x.3x: Derde graad, met verlies van de cutis over de gehele dikte (= ‘full-thickness
involvement’)
94x.4x: Diepe necrose (diepe derde graad) zonder verlies van een lichaamsdeel
94x.5x: Diepe necrose (diepe derde graad) met verlies van een lichaamsdeel

2.1. Eerstegraads brandwonden
Deze letsels zijn beperkt tot de buitenste laag van de epidermis en worden gekenmerkt door roodheid
(erytheem) en een verhoogde gevoeligheid. Een eerstegraads brandwonde heeft geen beduidende
invloed op de vochtbalans van het lichaam.

2.2. Tweedegraads brandwonden
Deze brandletsels treffen een al dan niet diep gedeelte van de dermis. Diepe tweedegraads
brandwonden genezen vrij traag en vormen een typische haard voor infectie. Hypertrofisch
littekenweefsel komt frequent voor na genezing van deze letsels (cf. § 3.2).

2.3. Derdegraads brandwonden
Bij dit type brandwonden is de volledige huid getroffen, waardoor de beschermende functie volledig
verdwenen is. Necrotisch weefsel veroorzaakt volumedepletie met systemische weerslag. Bovendien
vormt de brandwonde een ideale haard voor de groei van pathogene kiemen. Deze factoren zijn vaak
levensbedreigend.
Diepe derdegraads brandwonden zijn gekenmerkt door onderliggende necrose met getromboseerde
bloedvaten. Het vierde cijfer (4 of 5) wordt toegekend in functie van het verlies van een deel van het
lichaam.
De bepalende factor voor de genezing is de bloedtoevoer. Zones die rijk bevloeid zijn, zoals
haarfollikels en zweetklieren, maken een grotere kans tot reëpithelisatie.
Het toekennen van de graad van ernst van de brandwonden behoort toe aan de behandelende
geneesheer. Bij twijfel of onduidelijke informatie moet die geconsulteerd worden!

3. Volgorde van codering van brandwonden
3.1. Actuele brandwonden [940–947]
Onder de term ‘actuele brandwonden’ (= ‘current burns’) verstaat men acute, niet-geheelde
brandwonden alsook necrose van de huid t.g.v. brandletsels. Het is toegelaten om dergelijke letsels,
hetzij als hoofd-, hetzij als nevendiagnose, herhaaldelijk te registreren tijdens verschillende
ziekenhuisverblijven, ongeacht of de patiënt ononderbroken in het gezondheidszorgmilieu verblijft of
niet.
Het is hier alleen de aard van de brandwonde(n) die de codering gaat bepalen.
Bij brandwonden op dezelfde uitwendige anatomische locatie (identieke vijfcijfer code), maar met een
verschillende graad van ernst, wordt enkel de zwaarste graad (= het hoogtse vierde cijfer) geregistreerd.
Zijn er brandletsels ter hoogte van verschillende uitwendige anatomische regio’s tegelijk aanwezig, dan
worden deze in dalende volgorde van ernst gecodeerd.
Voorbeeld 17b 1:
Een patiënt met brandletsels van zowel eerste als tweede graad ter hoogte van het onderbeen wordt
gecodeerd met:
1. 945.24 “Burn of lower limb(s), second degree, lower leg” (Blaren, epidermisverlies –
oppervlakkige tweedegraads brandwond – van onderbeen)
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Voorbeeld 17b 2:
Dezelfde patiënt uit voorbeeld 17b 1, met bijkomend erytheem van de rechterdij en een diepe
derdegraads brandwonde met necrose ter hoogte van de volaire zijde van de rechtervoorarm, wordt zó
gehercodeerd:
1. 943.41 “Burn of upper limb, except wrist and hand, deep necrosis, without mention of loss of
a body part, forearm” (Diepe necrose van onderliggende weefsels – diepe
derdegraads brandwond – van voorarm, zonder verlies van een lichaamsdeel)
2. 945.24 “Burn of lower limb(s), second degree, lower leg” (Blaren, epidermisverlies –
oppervlakkige tweedegraads brandwond – van onderbeen)
3. 945.16 “Burn of lower limb(s), first degree, thigh [any part]” (Erytheem – eerstegraads
brandwond – van bovenbeen [ieder deel])
De letsels die de meest uitgebreide/dringende medische behandeling vergen, bepalen de keuze van de
hoofddiagnose bij verblijven waarin tegelijkertijd uitwendige en inwendige brandletsels voorkomen.

3.2. Restletsels van brandwonden [906.5–9]
Typische restletsels van brandwonden ter hoogte van de huid zijn:
 (hypertrofisch) littekenweefsel, fibrose
709.2 “Scar conditions and fibrosis of skin”
van de huid:
(Littekens en fibrose van de huid)
 keloïde omvorming (*):
701.4 “Keloid scar” (Keloïd litteken)
 afwezigheid van beharing, alopecie:
704.09 “Alopecia, other” (Andere vormen van
alopecia)
 huidcontracturen, misvormingen:
o.m. cat. 735, 736, 738 “Other acquired deformity”
(Andere verworven misvorming),
cat. 374 “Other disorders of eye-lids” (Andere aandoeningen van de oogleden), …
(*) Keloïd is een benigne huidtumor bestaande uit overmatig littekenweefsel dat zich uitbreidt buiten de
grenzen van de oorspronkelijke wonde. Keloïd ontstaat doorgaans t.g.v. een vrij kleine verwonding
(operatiewond, brandwond, vaccinatie, tatoeage, piercing, …) maar treedt soms ook spontaan op. Dit
proces moet door de specialist onderscheiden worden van het hypertrofisch litteken.
Een aandoening die een sequel van een brandwonde blijkt te zijn, wordt als hoofddiagnose gecodeerd,
gevolgd door een laat-gevolgcode 906.5 tot 906.9, alsook een laat-gevolg E-code: E929.4 “Late effects
of accident caused by fire” (Late gevolgen van een ongeval veroorzaakt door vuur), E959 “Late effects
of self-inflicted injury” (Late gevolgen van een door zichzelf toegebracht letsel) of E969 “Late effects of
injury purposely inflicted by other person” (Late gevolgen van een door anderen opzettelijk toegebracht
letsel) naargelang de intentie.
Code E897 “Accident caused by controlled fire not in building or structure” (Ongeval door vuur onder
controle buiten gebouwen of bouwwerken) mag in dit geval niet worden aangewend omdat deze geen
‘laat-effect’ -lading dekt.
Er is géén beperking in de tijd voor het toepassen van deze codering (cf. hoofdstuk 17a, § 18).
AANDACHT: code V51.x “Aftercare involving the use of plastic surgery” (Nazorg met gebruik van
plastische chirurgie) mag niet worden gebruikt bij plastische heelkunde uitgevoerd op restletsels van
brandwonden, zoals onder meer het wegnemen van littekenweefsel of het herstel van huidcontracturen.
De behandelde aandoening moet in voorkomend geval als hoofddiagnose worden weerhouden.
V51.x is namelijk enkel van toepassing voor restletsels die in ICD-9-CM op geen andere manier kunnen
worden weergegeven. Als vuistregel kan men stellen dat deze reeks enkel gebruikt mag worden als de
bijhorende nevendiagnose een statuscode is.
Voorbeeld 17b 3:
Een jong meisje wordt opgenomen voor correctie van een ooglidretractie, die ze zes maand geleden
opliep tijdens een accidentele brand in het chemielokaal op school.
Correcte codering geeft:
1. 374.41 “Lid retraction or lag” (Retractie of achterblijven van een ooglid)
2. 906.5 “Late effect of burn of eye, face, head, and neck” (Laat gevolg van verbranding van
oog, gelaat, hoofd en hals)
3. E929.4 “Late effects of accident caused by fire” (Late gevolgen van een ongeval veroorzaakt
door vuur)
4. 08.38 “Correction of lid retraction” (Correctieve ingreep voor ooglidretractie)

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

382

Merk op dat het gebruik van de E-codecategorieën E890–E899 “Accidents caused by fire and flames”
(Ongevallen veroorzaakt door vuur en vlammen) evenals van code V51 “Aftercare involving the use of
plastic surgery” (Nazorg met gebruik van plastische chirurgie) hier als foutief moeten worden
beschouwd!

4. Uitgebreidheid van de brandwonden [948]
Het betreft codereeks 948. Het vierde cijfer geeft het totale percentage van het lichaamsoppervlak aan
dat brandwonden vertoont. Het vijfde cijfer duidt het totale percentage van het lichaamsoppervlak aan
dat door derdegraads brandwonden getroffen is.
Gelet op bovenstaande definitie kan de numerieke waarde van het vijfde cijfer nooit groter zijn dan die
van het vierde cijfer.
Enkele codevoorbeelden:
 948.64 betekent dat 60–69 % van het totale lichaamsoppervlak verbrand is, waarvan 40–49 %
tot de derde graad;
 948.33 betekent dat 30–39 % van het lichaamsoppervlak tot de derde graad verbrand is;
 948.35 is per definitie onmogelijk!
De uitgebreidheid van de brandwonden, uitgedrukt in % lichaamsoppervlak, is een belangrijke factor
van morbiditeit en mortaliteit en heeft bovendien een grote statistische waarde. Het is dan ook belangrijk
om, in de mate van het mogelijke, bij elke brandwonde een code 948.xx als nevendiagnose mee te
geven.
Het is echter niet toegelaten om deze codereeks als hoofddiagnose te gebruiken. Wanneer het
medisch dossier de locatie van de brandletsels niet specificeert, moet de behandelende geneesheer
geraadpleegd worden; bij gebrek aan precisering, kan categorie 946 “Burns of multiple specified sites”
(Brandwond met multipele gespecificeerde lokalisaties) als hoofddiagnose gebruikt worden.
Het berekenen van het percentage verbrand lichaamsoppervlak is gebaseerd op de “regel van negen”
volgens Wallace.
Tabel 17b 1: Verhouding lichaamsoppervlak (Wallace)
hoofd en nek
één arm
één been
voorste rompgedeelte
achterste rompgedeelte
geslachtsdelen

9%
9%
18 %
18 %
18 %
1%

Noteer dat van deze regel kan worden afgeweken bij jonge kinderen waar het hoofd een proportioneel
groter lichaamsoppervlak beslaat, en eveneens bij corpulente volwassenen.
Het is hoe dan ook de taak van de behandelende arts om de juiste percentages in het dossier te
vermelden!
Voorbeeld 17b 4:
Een man van 55 jaar wordt na een ongeval, in het brandwondencentrum opgenomen. Het medisch
dossier vermeldt volgende letsels:
 tweedegraads brandwonde van het linker onderste lidmaat, ongeveer 6 %
 multipele erytheemzones ter hoogte van het abdomen, ongeveer 5 %
 derdegraads brandwonde van de rechterdij, met diepe necrose, ongeveer 3 %
De correcte codering is in dit geval:
1. 945.46 “Burn of lower limb(s), deep necrosis, without mention of loss of a body part, thigh [any
part]” (Diepe necrose van onderliggende weefsels – diepe derdegraads brandwond –
van bovenbeen [ieder deel], zonder verlies van een lichaamsdeel)
2. 945.20 “Burn of lower limb(s), second degree, lower limb [leg], unspecified site” (Blaren,
epidermisverlies – oppervlakkige tweedegraads brandwond – van onderste
extremiteiten [been], niet-gespecificeerd deel)
3. 942.13 “Burn of trunk, first degree, abdominal wall” (Erytheem – eerstegraads brandwond –
van buikwand)
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4. 948.10 “Burns classified according to extent of body surface involved, 10–19 % of body surface,
less than 10 % of body surface with third degree burn or unspecified” (Brandwond van 1019 % van het lichaamsoppervlak, derdegraads verbranding
minder dan 10 % van het
lichaamsoppervlak of niet-gespecificeerd)
Immers, 14 % van het lichaamsoppervlak is verbrand, slechts 3 % tot de derde graad.
Voorbeelden 17b 1 en 17b 2 zouden idealiter moeten worden aangevuld met een code uit categorie
948.

5. Zonnebrand [692.7x]
Brandwonden opgelopen door blootstelling aan de zon of aan andere UV-straling, worden gecodeerd
als dermatitis.
De codes 692.71 “Sunburn” (Zonnebrand), 692.76 “Sunburn of second degree” (Tweedegraads
zonnebrand) en 692.77 “Sunburn of third degree” (Derdegraads zonnebrand) zijn van toepassing.
Voor andere bronnen van UV-straling (bijv. een zonnebank) hanteren we 692.82 “Dermatitis due to
other radiation” (Dermatitis door andere straling) zonder onderscheid voor de diepte van de
verbranding. Een E-code wordt zonodig toegevoegd om de oorzaak te specificeren (cf. § 7).

6. Koudeletsels [991]
Huidletsels als gevolg van (langdurig) contact met koude, vertonen klinisch een gelijkaardig beeld als
brandwonden. Toch worden die in ICD-9-CM anders geclassificeerd: 991.0 t.e.m. 991.3 “Frostbite”
(Vrieswond). Andere codes uit categorie 991 “Effects of reduced temperature” (Gevolgen van lage
temperatuur) kunnen tegelijk van toepassing zijn. De gepaste E-code(s) mag (mogen) niet vergeten
worden.

7. Uitwendige oorzaken van brandwonden [E-codes]
De richtlijnen voor het gebruik van E-codes worden voornamelijk in § 2 van hoofdstuk 17a « Trauma’s
en ongevallenletsels » besproken. De meest frequent gebruikte E-codes met betrekking tot
brandwonden zijn:
 E890–E899 “Accidents caused by fire and flames” (Ongevallen veroorzaakt door vuur en
vlammen)
 E924.x
“Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, and
steam” (Ongeval veroorzaakt door hete stoffen of voorwerpen, stoom en
caustische of corrosieve stoffen)
 E925.x
“Accident caused by electric current” (Ongeval veroorzaakt door elektrische
stroom)
 E926.2
“Visible and ultraviolet light sources [tanning bed]” (Blootstelling aan bronnen van
zichtbaar en ultraviolet licht [zonnebank])
 E958.1
“Suicide and self-inflicted injury by burns, fire” (Zelfmoord en door zichzelf
toegebracht letsel door verbranding, brand)
 E958.2
“Suicide and self-inflicted injury by scald” (Zelfmoord en door zichzelf
toegebracht letsel door verbranding met hete vloeistoffen of stoom)
 E968.0
“Assault by fire” (Aanslag met vuur)
 E968.3
“Assault by hot liquid” (Aanslag met hete vloeistof)
 E988.1
“Injury by burns, fire, undetermined whether accidentally or purposely inflicted”
(Letsel, al dan niet opzettelijk toegebracht, door verbranding, brand)
 E988.2
“Injury by scald, undetermined whether accidentally or purposely inflicted” (Letsel,
al dan niet opzettelijk toegebracht, door verbranding met hete vloeistof of
stoom)
Verder kan een code uit de reeks E849 “Place of occurence” (Plaats van optreden) worden aangewend.
Gaat het tenslotte om een laat gevolg van een accidentele brandwonde, dan wordt E929.4 “Late effects
of accident caused by fire” (Late gevolgen van een ongeval veroorzaakt door vuur) gebruikt (cf.
voorbeelden 17a 5 en 17b 3). Voor het laat gevolg van zelf-toegebrachte brandletsels is er code E959
“Late effects of self-inflicted injury” (Late gevolgen van een door zichzelf toegebracht letsel), voor door
derden met opzet veroorzaakte brandsequellen E969 “Late effects of injury purposely inflicted by other
person” (Late gevolgen van een door anderen opzettelijk toegebracht letsel).
Andere laat-gevolg E-codes zijn desgevallend nog mogelijk.
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Voorbeeld 17b 5a:
Een kind van 14 jaar met gekende aandachts- en concentratiestoornissen komt via de
spoedgevallendienst binnen omwille van elektrocutie thuis, met als gevolg eerste- en tweedegraadsbrandwonden ter hoogte van de rechterhand. Labo toont geen bijzonderheden; EKG is normaal.
De handwonde wordt behandeld met een verband. De opname verloopt verder ongecompliceerd. De
juiste codering voor dit verblijf is:
1. 944.20 “Burn of wrist(s) and hand(s), second degree, hand, unspecified site” (Blaren,
epidermisverlies – oppervlakkige tweedegraads brandwond – van hand, nietgespecificeerd deel)
2. 948.00 “Burns classified according to extent of body surface involved, less than 10 % of body
surface, less than 10 % of body surface with third degree burn or unspecified”
(Brandwond van minder dan 10 % van het lichaamsoppervlak, derdegraads
verbranding minder dan 10 % van het lichaamsoppervlak of niet-gespecificeerd)
3. 314.00 “Attention deficit disorder, without mention of hyperactivity” (Stoornis met tekort aan
aandacht zonder vermelding van hyperactiviteit)
4. E925.0 “Accident caused by electric current, domestic wiring and appliances” (Ongeval
veroorzaakt door elektrische bedrading in huis en in huishoudelijke apparaten)
5. E849.0 “Place of occurrence: home” (Plaats van optreden: thuis)
6. E000.8 “Other external cause status” (Andere status van externe oorzaak)
Voorbeeld 17b 5b:
Vier maand later wordt deze 14-jarige patiënt in daghospitalisatie opgenomen voor een littekenplastie
op de webspace van de rechterduim, wegens functionele weerslag op de mobiliteit van de duim ten
gevolge van de opgelopen brandletsels door elektrocutie.
Men codeert nu:
1. 709.2 “Scar conditions and fibrosis of skin” (Littekens en fibrose van de huid)
2. 906.6 “Late effect of burn of wrist and hand” (Laat gevolg van verbranding van pols en hand)
3. 314.00 “Attention deficit disorder, without mention of hyperactivity” (Stoornis met tekort aan
aandacht zonder vermelding van hyperactiviteit)
4. E929.8 “Late effects of other accidents” (Late gevolgen van andere gespecificeerde
ongevallen)
5. 86.84 “Relaxation of scar or web contracture of skin” (Relaxatie van litteken- of
webcontractuur van de huid)

8. Procedures bij brandwonden
De hierna beschreven procedures worden vaak uitgevoerd bij patiënten met brandwonden, maar
kunnen uiteraard in andere omstandigheden voorkomen, in het bijzonder bij plastische en esthetische
ingrepen (zie ook hoofdstuk 12 « Aandoeningen van huid en subcutaan weefsel »).

8.1. Debrideren
Brandwonden kunnen enerzijds door middel van excisie gedebrideerd worden. Dit is een heelkundige
ingreep, waarbij weefsel wordt verwijderd of ingesneden. Procedurecode 86.22 “Excisional debridement
of wound, infection, or burn” (Debrideren van een wonde, brandwonde, infectie, door middel van
excisie) is van toepassing.
Brandletsels kunnen anderzijds mechanisch gedebrideerd worden door ze te wassen of te schrobben,
soms onder hoge druk (bijv. d.m.v. een VersaJet ®–toestel). Procedurecode 86.28 “Non-excisional
debridement of wound, infection, or burn” (Debrideren van een wonde, brandwonde of infectie zonder
excisie) is in dit geval aangewezen.
De clinicus moet beide procedures duidelijk onderscheiden. De vermelding van het gebruik van een
scherp voorwerp in het interventieverslag is niet voldoende om 86.22 te selecteren.
Debridement moet eveneens onderscheiden worden van incisie en drainage (I&D). Wanneer het
debrideren duidelijk op de voorgrond staat, wordt enkel 86.22 of 86.28 als procedure weerhouden. Is
het debridement echter secundair aan de I&D van de wond, dan noteert men enkel de procedurecode
voor incisie met drainage.

8.2. Negatieve druktherapie
Negatieve druktherapie brengt in de wond een negatieve (subatmosferische) druk tot stand, doordat
een pomp lucht wegzuigt uit een schuimverband dat in de wond is aangebracht. Overtollig vocht wordt
op die manier tegelijk uit het wondbed weggezogen. Deze techniek wordt vaak aangeduid met de
afkorting ‘VAC’ (= ‘vacuum assisted closure’).
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ICD-9-CM voorziet geen procedurecode voor VAC-therapie daar deze deel uitmaakt van de (operatieve)
wondbehandeling en –sluiting.

8.3. Huidflappen
Bij het toekennen van procedurecodes voor huidgreffen, is de eerste vraag of het om een vrije, dan wel
om een gesteelde flap gaat.
Een gesteelde huidflap blijft met haar oorsprongsplaats verbonden via een vaatsteel. Zoiets is dus enkel
te realiseren wanneer oorsprongs- en doellocatie anatomisch relatief dicht bij elkaar liggen. Een
dergelijke greffe wordt met subcategorie 86.7 “Pedicle grafts or flaps” (Gesteelde huidgreffen of flappen) weergegeven.
Een vrije huidflap daarentegen, wordt volledig losgemaakt van haar oorsprongsgebied. Doorgaans zal
de huident op afstand van het te behandelen letsel zijn genomen. Tot deze groep behoren de homo- en
heterogreffen, evenals de behandelingen met kunsthuid (zie verder): subcategorie 86.6 “Free skin graft”
(Vrije huidgreffe).

8.3.1. De vrije huidflap [86.6x]
Bij de vrije huidflap is het belangrijk om te weten van wie/waar de donorhuid afkomstig is.
Huid afkomstig van een donorpersoon wordt meestal als tijdelijke bedekking voor een (brand)letsel
aangewend en wordt homo- of allogreffe genoemd. Procedurecode 86.66 “Homograft to skin”
(Homotransplantatie van de huid) beschrijft deze techniek.
Dierlijke huid, meestal afkomstig van het varken, wordt in België niet vaak meer gebruikt. Men spreekt
van hetero- of xenogreffe: code 86.65 “Heterograft to skin” (Heterotransplantatie van de huid).
Meer en meer wordt kunsthuid aangebracht. Een vrij frequent gebruikt product is Integra ®. Aan alle
vormen van huidsubstituten wordt procedurecode 86.67 “Dermal regenerative graft” (Dermale
regeneratieve greffe) toegekend.
Een autogreffe is een huident afkomstig van de patiënt zelf. In de regel wordt zo’n ingreep pas
uitgevoerd wanneer de toestand van de (brand)letsels een gunstig definitief resultaat voorspelt.
Bij een autogreffe wordt verder onderscheid gemaakt tussen enerzijds de dikte van de huident, en
anderzijds de anatomische locatie van het letsel waarvoor het bedoeld is. De term ‘full-thickness’ wijst
op de aanwezigheid van alle histologische huidlagen in de ent, namelijk epidermis, dermis en
hypodermis. Code 86.61 “Full-thickness skin graft to hand” (Full-thickness huidgreffe op de hand) of
86.63 “Full thickness skin graft to other sites” (Full-thickness huidgreffe op andere lichaamsdelen) wordt
geregistreerd naargelang de huident op de hand of op een andere plaats wordt aangebracht.
De tegenhanger van full-thickness is ‘split-skin’; de praktijk vermeldt regelmatig de varianten ‘meshed
graft’ en ‘sheet graft’. Deze terminologie wordt echter niet in ICD-9-CM gehanteerd. De procedurecodes
zijn 86.62 “Other skin graft to hand” (Andere huidgreffe op de hand) en 86.69 “Other skin graft to other
sites” (Andere huidgreffe op andere lichaamsdelen) naargelang de locatie van het te bedekken letsel.
AANDACHT: code 86.60 “Free skin graft, not otherwise specified” (Vrije huidgreffe, niet-gespecificeerd) is
een aspecifieke code, die best a.d.h.v. het medisch dossier gepreciseerd wordt.

8.3.2. De gesteelde huidflap [86.7x]
Het beslissingsalgoritme is hier een stuk eenvoudiger. Een gesteelde flap is per definitie afkomstig van
de patiënt zelf. Het toekennen van de juiste procedurecode hangt bijgevolg enkel af van het stadium
van de uitgevoerde procedure:
 Het verrichten van een ingreep ter voorbereiding van de gesteelde flap voor later gebruik –
bijvoorbeeld een ingreep ter bevordering van de vascularisatie – resulteert in procedurecode
86.71 “Cutting and preparation of pedicle grafts or flaps” (Lossnijden en prepareren van
gesteelde huidgreffe of huidflap).
 Wanneer de huidflap slechts partieel gedissecteerd wordt en niet naar de uiteindelijke locatie
wordt verplaatst, geeft dit aanleiding tot code 86.72 “Advancement of pedicle graft” (Verplaatsen
van gesteelde huidgreffe).
 Het vrijprepareren, verplaatsen en fixeren van de gesteelde huidflap in één tijd wordt
gecodeerd met 86.73 “Attachment of pedicle or flap graft to hand” (Aanbrengen van gesteelde
huidgreffe of huidflap op de hand) of met 86.74 “Attachment of pedicle or flap graft to other
sites” (Aanbrengen van gesteelde huidgreffe of huidflap op andere lichaamsdelen) naargelang
de (brand)wonde zich op de hand bevindt of ter hoogte van een andere anatomische regio.
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Het gelijktijdig registreren van procedurecodes 86.71, 86.72 en 86.73–4 voor dezelfde ingreep op
hetzelfde letsel is dus onmogelijk!
Voorbeeld 17b 6a:
Een 52-jarige vrouw die een zestal jaar geleden een bilaterale mastectomie onderging, wordt nu
opgenomen ter voorbereiding van een TRAM-flapoperatie, die in tweede instantie zal worden
uitgevoerd. Tijdens het huidig verblijf wordt een ingreep uitgevoerd ter hoogte van de epigastrische
bloedvaten om de bloedtoevoer in de toekomstige greffe te bevorderen.
De correcte codering voor dit verblijf is:
1. V51.0 "Encounter for breast reconstruction following mastectomy" (Opname voor
borstreconstructie na mastectomie)
2. V10.3 “Personal history of malignant neoplasm, breast” (Persoonlijke anamnese van maligne
neoplasma, mamma)
3. 86.71 “Cutting and preparation of pedicle grafts or flaps” (Lossnijden en prepareren van
gesteelde huidgreffe of huidflap)
Voorbeeld 17b 6b:
In het navolgend verblijf, waar de eigenlijke TRAM-flapoperatie wordt uitgevoerd, codeert men:
1. V51.0 "Encounter for breast reconstruction following mastectomy" (Opname voor
borstreconstructie na mastectomie)
2. V10.3 “Personal history of malignant neoplasm, breast” (Persoonlijke anamnese van maligne
neoplasma, mamma)
3. 86.72 “Transverse rectus abdominus myocutaneous (TRAM) flap, pedicled” (transverse rectus
abdominis myocutane (TRAM) flap, gesteeld)
Voorbeeld 17b 7:
Een jonge patiënt wordt na een brandwonde in het aangezicht behandeld met behulp van een
Mustardee-flap. De correcte procedurecode is:
 86.74 “Attachment of pedicle or flap graft to other sites” (Aanbrengen van gesteelde
huidgreffe of huidflap op andere lichaamsdelen)
AANDACHT: code 86.70 “Pedicle or flap graft, not otherwise specified” (Niet-gespecificeerde gesteelde
huidgreffe of huidflap) is een aspecifieke code, waarbij consultatie van het medisch dossier en/of van de
clinicus aangewezen is.

8.3.3. Revisie van huidflapoperaties [86.75]
Elke verdere ingreep op een huidflap, bijvoorbeeld debrideren of ontvetten, wordt als een revisie aanzien: code 86.75 “Revision of pedicle or flap graft” (Revisie van gesteelde huidgreffe of huidflap) is van
toepassing ongeacht het type huidflap.
Als het ziekenhuisverblijf enkel een dergelijke revisie beoogt, is V58.43 “Aftercare following surgery for
injury and trauma” (Nazorg na operatie i.v.m. verwondingen en trauma) de hoofddiagnose. Nog
bestaande condities aanwezig bij opname worden als nevendiagnose weergegeven. Code V58.3x
“Attention to dressings and sutures” (Nazorg, zorg voor verbanden en hechtingen) kan zonodig worden
toegevoegd.
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8.3.4. Codering van huidflappen: overzicht
Tabel 17b 2: Vrije en gesteelde huidflappen
Vrije huidflap
lichaamsvreemd

lichaamseigen (autogreffe)

donor
dierlijk
huid(homo-/
(hetero-/
substituut
allogreffe) xenogreffe)
86.66

86.65

Gesteelde huidflap

86.67

lichaamseigen

full-thickness

split-skin

voorbereiding

86.71

86.61 (hand)
86.63 (elders)

86.62 (hand)
86.69 (elders)

dissectie zond.
verplaatsing

86.72

vrijprepareren,
verplaatsen en
fixeren in 1 tijd

86.73 (hand)
86.74 (elders)

aspecifieke code: 86.60
revisie van flapoperatie: 86.75

aspecifieke code: 86.70

8.4. Laattijdige ingrepen
In het kader van de behandeling van brandwonden worden vaak herhaalde correctieve ingrepen
uitgevoerd, soms lange tijd na het ontstaan van de letsels. Een tweetal voorbeelden zijn:
 Z-plastie ter behandeling van huidcontracturen:
86.84 “Relaxation of scar or web contracture of skin” (Relaxatie van litteken- of webcontractuur van de huid)
 VY-plastie ter hoogte van de vinger:
86.89 “Other repair and reconstruction of skin and subcutaneous tissue” (Ander herstel
en reconstructie van huid en onderhuids weefsel)
Voorbeeld 17b 8:
Acht maanden na een brandwonde ter hoogte van de rechterbovenarm, komt een 45-jarige vrouw
binnen voor het uitvoeren van een Z-plastie, teneinde het opgelopen litteken enigszins weg te werken.
Deze opname wordt als volgt gecodeerd:
1. 709.2 “Scar conditions and fibrosis of skin” (Littekens en fibrose van de huid)
2. 906.7 “Late effect of burn of other extremities” (Laat gevolg van verbranding van andere
lokalisaties van extremiteiten)
3. E929.4 “Late effects of accident caused by fire” (Late gevolgen van een ongeval veroorzaakt
door vuur)
4. 86.84 “Relaxation of scar or web contracture of skin” (Relaxatie van litteken- of
webcontractuur van de huid)

9. Infecties en andere condities gerelateerd aan brandwonden
9.1. Infectie
Een geïnfecteerde brandwonde vereist steeds twee codes: de brandwonde als dusdanig wordt eerst
genoteerd, gevolgd door complicatiecode 958.3 “Posttraumatic wound infection, NEC”
(Posttraumatische wondinfectie, niet elders geclassificeerd).
Voorbeeld 17b 9:
Een door Staphylococcus aureus besmette, tweedegraads brandwonde van de linkerelleboog geeft
men correct weer met deze diagnosecodes:
1. 943.22 “Burn of upper limb, except wrist and hand, second degree, elbow” (Blaren,
epidermisverlies – oppervlakkige tweedegraads brandwond – van elleboog)
2. 958.3 “Posttraumatic wound infection, NEC” (Posttraumatische wondinfectie, niet elders
geclassificeerd)
3. 041.11 “Bacterial infection in conditions classified elsewhere: Staphylococcus aureus”
(Bacteriële infectie door Stafylococcus aureus)
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9.2. Met brandwonden geassocieerde aandoeningen
Bepaalde ziektebeelden treden dikwijls samen met brandwonden op, of zijn het gevolg van dezelfde
oorzakelijke factor(en). Enkele voorbeelden:
 Inhalatie van rook is uiteraard heel frequent:
987.x “Toxic effect of other gases, fumes, or vapors” (Toxisch effect van andere gassen,
dampen en rook)
 Sommige toxische stoffen komen vrij bij het verbranden van kunststoffen, onder meer (hydro)cyaniden (CN-verbindingen):
987.7 “Hydrocyanic acid gas” (Toxisch effect van blauwzuur gas -waterstofcyanide gas-)
 Koolstofmonoxide (CO) wordt vaak bij een brand ingeademd:
986 “Toxic effect of carbon monoxide” (Toxisch effect van koolmonoxyde)
 Brandwonden veroorzaakt door elektrische stroom, in het bijzonder door hoogspanning,
veroorzaken wel eens ventrikelarytmie:
427.41 “Ventricular fibrillation” (Ventrikelfibrillatie) of 427.42 “Ventricular flutter” (Ventrikelflutter)
 Traumatische shock wordt regelmatig in combinatie met brandwonden gediagnosticeerd, hetzij
bij opname, hetzij later optredend tijdens het ziekenhuisverblijf:
958.4 “Traumatic shock” (Traumatische shock)
De keuze van de hoofddiagnose wordt in deze omstandigheden bepaald door de diagnose die de
grootste/ dringendste medische aandacht geniet, conform de algemene codeerrichtlijnen.
Voorbeeld 17b 10:
De man van 55 jaar uit voorbeeld 17b 4 heeft bij opname een gehalte aan carboxyhemoglobine van
40 %. Dit is een levensbedreigende situatie die meteen met hyperbare zuurstof moet worden
behandeld.
De hoofddiagnose wordt de CO-intoxicatie. De codering ziet er nu als volgt uit:
1. 986
“Toxic effect of carbon monoxide” (Toxisch effect van koolmonoxyde)
2. 945.46 “Burn of lower limb(s), deep necrosis, without mention of loss of a body part, thigh
[any part]” (Diepe necrose van onderliggende weefsels – diepe derdegraads
brandwond – van bovenbeen [ieder deel], zonder verlies van een lichaamsdeel)
3. 945.20 “Burn of lower limb(s), second degree, lower limb [leg], unspecified site” (Blaren,
epidermisverlies – oppervlakkige tweedegraads brandwond – van onderste
extremiteiten [been], niet-gespecificeerd deel)
4. 942.13 “Burn of trunk, first degree, abdominal wall” (Erytheem – eerstegraads brandwond –
van buikwand)
5. 948.10 “Burns classified according to extent of body surface involved, 10–19 % of body
surface, less than 10 % of body surface with third degree burn or unspecified”
(Brandwond van 10–19 % van het lichaamsoppervlak, derdegraads verbranding
minder dan 10 % van het lichaamsoppervlak of niet-gespecificeerd)
6. 93.95 “Hyperbaric oxygenation” (Hyperbare zuurstoftherapie)

9.3. Onderliggende, vooraf bestaande aandoeningen
Onderliggende, reeds vooraf bestaande, ziektebeelden kunnen tenslotte een weerslag hebben op de
prognose en de behandeling van patiënten met brandwonden. Deze aandoeningen worden dan als
nevendiagnose gecodeerd, uiteraard enkel als ze van belang zijn voor het huidig verblijf.
Wij sommen enkele voorbeelden op:
 Cardiovasculaire aandoeningen zoals angina pectoris, congestief hartfalen of kleplijden kunnen
de opgelopen ischemie doen toenemen en een acuut myocardinfarct uitlokken bij een patiënt
met uitgebreide tweede- en derdegraads brandwonden; het plaatsen van een SchwanGanzkatheter kan noodzakelijk zijn – geef zonodig procedurecode 89.64 “Pulmonary artery
wedge monitoring” (Pulmonary artery wedge monitoring) mee.
 Astma en chronisch obstructief longlijden (COPD) kunnen kunstmatige ventilatie vereisen.
 Maag- en duodenumulcus alsook colitis ulcerosa kunnen tot gastro-intestinale bloedingen
leiden.
 Onderliggend nierlijden vergroot het risico op acute tubulaire necrose en acuut nierfalen bij
patiënten met uitgebreide tweede- en derdegraads brandwonden.
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Chronisch alcoholabusus kan tijdens de behandeling van brandwonden tot een
abstinentiesyndroom leiden en maatregelen vereisen om delirium tremens te voorkomen.
Diabetes mellitus in het algemeen zal de heling van brandwonden vertragen, en gerelateerde
complicaties van diabetes kunnen de behandeling van de opgelopen brandwonden
bemoeilijken.

We verwijzen naar de respectievelijke hoofdstukken voor gedetailleerde codeerrichtlijnen hieromtrent.
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17
c) Vergiftigingen en bijwerkingen van geneesmiddelen
1. Medicamenteuze intoxicatie en bijwerkingen
Pathologieën die worden veroorzaakt door geneesmiddelen worden geclassificeerd als intoxicatie of als
bijwerking. De nauwgezette naleving van de modaliteiten van het voorschrift is het criterium om een
onderscheid te maken tussen de 2 categorieën.
Opgelet: de termen “toxisch effect” – “toxisch” – “intoxicatie” – “overdosage” of “vergiftiging” kunnen
misleidend zijn voor de codeerders. In het merendeel wordt met deze terminologie een correcte inname
van het medicament (volgens voorschrift) aangeduid en wordt derhalve een bijwerking aangeduid in
plaats van een echte intoxicatie.
Geneesmiddelen

Naleving van de modaliteiten van het VOORSCHRIFT

JA

Bijwerking

NEEN

Intoxicatie

Eenzelfde geneesmiddel kan dus zorgen voor twee verschillende coderingen, afhankelijk van het feit of
het voorschrift gevolgd wordt, of niet.
Men praat over medicamenteuze bijwerkingen, indien een pathologie ontstaat ondanks het feit dat het
geneesmiddel ingenomen werd conform het voorschrift (voorgeschreven product, in de voorgeschreven
dosis) of indien deze ontstaat als gevolg van een interactie tussen twee of meerdere geneesmiddelen,
elk afzonderlijk volgens het voorschrift ingenomen.
De code voor de manifestatie van de bijwerking wordt als eerste vermeld, gevolgd door een E-code die
wijst op het betreffende geneesmiddel (E930 - E949). Als er een interactie is tussen 2 of meerdere
geneesmiddelen, die allemaal correct zijn ingenomen, wordt de manifestatie die is ontstaan beschouwd
als een bijwerking en er wordt een E-code opgegeven voor elk betrokken product.
Bepaalde terminologieën refereren specifiek aan een bijwerking:
Allergische reactie, cumulatief effect van een geneesmiddel, overgevoeligheid, idiosyncrasie en
paradoxale reactie, synergetische reactie duiden op een bijwerking.
Voorbeeld 17c 1: Diarree tgv chemotherapie :
HD: 787.91 ‘’Diarrhea’’ (Diarree)
ND: E933.1 ‘’Antineoplastic and immunosuppressive drugs causing adverse effect in
therapeutic use’’ (Antineoplastische en immunosuppressieve medicatie als oorzaak van
bijwerking bij therapeutisch gebruik)
Voorbeeld 17c 2: hypotensie ten gevolge van de inname van morfine en een middel tegen angor
pectoris.
HD: 458.29 ‘’Iatrogenic hypotension’’ (Iatrogene hypotensie)
ND: E935.2 ‘’Other opiates and related narcotics causing adverse effects in therapeutic use’’
(Andere opiate en verwante narcotic als oorzaak van ongewenste gevolgen bij
therapeutisch gebruik)
ND: E942.4 “Coronary vasodilators causing adverse effect in therapeutic use” (coronaire
vasodilatoren als oorzaak van ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik)
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Men praat over medicamenteuze intoxicatie (960-979), indien een pathologie ontstaat doordat een
geneesmiddel niet correct is ingenomen (verkeerde dosis, verkeerde toediening, niet voorgeschreven
geneesmiddel). De intoxicatiecode wordt eerst gecodeerd, gevolgd door de code die de manifestatie
weergeeft en een E-code die de omstandigheid (wijze) van de intoxicatie beschrijft.
De volgende codes zijn hiervoor beschikbaar:
• E850 – E858: accidentele intoxicatie
• E950 – E950.5: intoxicatie ten gevolge van een zelfmoordpoging door gebruik van medicatie
• E962.0: intoxicatie ten gevolge van een aanslag door middel van medicatie
• E980.0 – E980.5: intoxicatie waarvan de oorzaak niet bepaald is
Bepaalde terminologieën refereren specifiek aan een intoxicatie: inname van een verkeerd
geneesmiddel, fout voorschrift, verkeerde dosering, niet voorgeschreven geneesmidel, gegeven of
ingenomen bij vergissing en opzettelijke intoxicatie.
Voorbeeld 17c 3: Coma ten gevolge van een acute barbituraten intoxicatie voor zelfmoordpoging
HD: 967.0 “Poisoning by sedatives and hypnotics, barbiturates’’” (vergiftiging door barbituraten)
ND: 780.01 “Coma” (coma)
ND: E950.1 “Suicide and self-inflicted poisoning by barbiturates” (zelfmoord en zelf
toegebrachte vergiftiging door barbituraren)
Men moet bedacht zijn op bepaald woordgebruik! Een diagnostiek die zonder verdere precisering
“toxisch effect”, “toxiciteit”, "intoxicatie" door een geneesmiddel vermeldt, verwijst vaak naar een
bijwerking van een correct voorgeschreven en toegediend geneesmiddel. Het is een bijwerking die dan
gecodeerd moet worden, behalve indien het medisch dossier andere vermeldingen voorziet.
Voorbeeld 17c 4: Retroperitoneaal hematoma bij patiënt onder orale anticoagulantia :
HD: 568.81 ‘’Hemoperitoneum (nontraumatic)’’
(Hemoperitoneum (niet- traumatisch)
ND: E934.2 ‘’Anticoagulants causing adverse effect in therapeutic use’’
(Anticoagulantia als oorzaak van bijwerking bij therapeutisch gebruik)
ND: V58.61 ‘’Long term (current) use of anticoagulants’’
(Langdurig (huidig) gebruik van anticoagulantia)
Voor die gevallen waarbij de aard van de bijwerking niet wordt gespecificeerd, bestaat code 995.29
“unspecified adverse effects of drug, medicinal and biological substance” (niet gespecificeerde
bijwerking van een geneesmiddel, medische en biologische stoffen). Het gebruik van deze code bij een
hospitalisatie is niet gepast.

2. Intoxicatie door andere substanties
De intoxicaties als gevolg van niet medicamenteuze substanties (980-989) worden op dezelfde
manier gecodeerd als de medicamenteuze intoxicaties (zie table of drugs and chemicals).
Voorbeeld 17c 5: Tachycardie, verhoogde bloeddruk en mydriase als gevolg van een onvrijwillige
(accidentele) inname van paddenstoelen (vliegzwam)
HD: 988.1 “Toxic effect of mushrooms” (toxisch gevolg van paddenstoelen)
ND: 785.0 “Unspecified tachycardia” (tachycardia, niet gespecificeerd)
ND: 796.2
“Elevated blood pressure reading without diagnosis of hypertension” (verhoogde
bloeddruk meting zonder diagnose hypertensie)
ND: 379.43 “Mydriasis (persistent), not due to mydriatics” (mydriase voortdurend, niet door
mydriatica)
ND: E865.5 “Accidental poisoning from mushrooms and other fungi” (niet-opzettelijke
vergiftiging door paddenstoelen en ander fungi)
De elders geclassificeerde intoxicaties (001-799) worden in de index gegroepeerd onder
“intoxication” of “poisoning”.
Voorbeeld 17c 6: Voedselvergiftiging door stafylokokken:
HD: 005.0 “Staphylococcal food poisoning” (voedselvergiftiging door stafylokokken)
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3. Opzoeken van codes voor intoxicaties en bijwerkingen
De alfabetische lijst van de ICD-9-CM classificatie levert een Tabel met geneesmiddelen en andere
producten. Voor elk product dat in alfabetische volgorde wordt weergegeven, vermeldt de tabel de
intoxicatiecode ('poisoning') en de E-codes die preciseren of het gaat om een ongeval ('accident'), een
therapeutisch gebruik ('therapeutic use'), een zelfmoordpoging ('suicide attempt'), een agressie
('assault') of een onbepaalde oorzaak ('undetermined'). Hieronder volgt een voorbeeld uit deze tabel:
Poisoning

Accident

Therapeutic
Use

Suicide
Attempt

Assault

Undetermined

989.5

E905.0

_

E950.9

E962.1

E980.9

960.0

E856

E930.0

E950.4

E962.0

E980.4

Rattlesnake
(venom)
Ampicillin

Zoals voor alle andere codes kunnen noch de intoxicatiecodes noch de E-codes worden aangeduid
zonder verificatie in de systematische lijst. De geneesmiddelentabel verstrekt veel informatie, maar vermeldt geen instructienota's van de systematische lijst.
Indien de omstandigheden niet gekend zijn, met andere woorden men spreekt niet over een accidentele
inname, een zelfmoordpoging of een agressie, dan worden de codes uit de reeks E980-E982
(undetermined) gebruikt. Bepaalde stoffen worden nooit als geneesmiddel gebruikt en hebben dus ook
geen overeenkomstige code voor “therapeutic use”.

4. Samenvatting
H.D.
N.D.

Bijwerking
Geïnduceerde pathologie
Geneesmiddelen (E930-E949)

Terminologie

Allergische reactie
Cumulatief effect
Overgevoeligheid
Idiosyncrasie
Paradoxale reactie
Synergetische reactie

Intoxicatie
Intoxicatie (960-979)
Geïnduceerde pathologie
E-code
Inname verkeerd geneesmiddel
Fout voorschrift
Verkeerde dosering
Geneesmiddel niet voorgeschreven
en niet correct ingenomen
Opzettelijke intoxicatie

5. Bijzondere gevallen
Een te lage dosering (onderdosering) wordt niet aanzien als een intoxicatie. Hiervoor bestaat geen
specifieke ICD-9-CM code. Indien men dit wenst te coderen, kan de code E873.8 “Other specified
failure in dosage” (niet gespecificeerde doseerfout) hiervoor gebruikt worden. Zoals alle
nevendiagnosen, wordt deze code slechts gecodeerd indien deze voldoet aan de definitie van de
nevendiagnosen!
De acute effecten/gevolgen na inname van medicatie of alcohol worden aanzien als een intoxicatie,
maar niet de chronische condities zoals afhankelijkheid.
Voorbeeld 17c 7: opname voor coma op accidentele overdosis methadon bij een patiënt gekend met
een methadon verslaving.
HD: 965.02 ‘’Poisoning by methadone’’ (vergiftiging door methadone)
ND: 780.01 ‘’Coma’’(coma)
ND: 304.01 “Opioid type dependence, continuous abuse” (verslaving aan opiate en dergelijke,
continu)
ND: E850.1 ‘’Accidental poisoning by methadone’’ (niet-opzettelijke vergiftiging door methadone)
Pathologie die ontstaat ten gevolge van interactie tussen een correct ingenomen geneesmiddel en
een niet voorgeschreven geneesmiddel, wordt beschouwd als een intoxicatie. De code van intoxicatie
wordt toegekend voor beide agentia. De pathologie die ontstaat door interactie tussen een correct
ingenomen geneesmiddel en alcohol, wordt eveneens beschouwd als een intoxicatie. De code van
intoxicatie wordt toegekend voor beide agentia.
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Voorbeeld 17c 8: opname omwille van comateuze toestand door inname van een benzodiazepine in
combinatie met drie glazen whisky.
HD (of ND): 980.0 ‘”Toxic effect of ethyl alcohol’’ (toxisch gevolg van ethyl alcohol)
ND (of HD): 969.4 ‘’Poisoning by benzodiazepine-based tranquilizers’’ (vergiftiging door
benzodiazepine derivaten)
ND: 780.01 ‘’Coma’’ (coma)
ND: E980.9 ‘poisoning by solid or liquid substances, other and unspecified, undetermined …'
(vergiftiging door vaste of vloeibare substanties, andere en niet gespecificeerd,
onbepaald …)
ND: E980.3 ‘poisoning by solid or liquid substances, tranquilizers and other psychotropic agents,
undetermined …' (vergiftiging door vaste of vloeibare substanties, tranquilllizers en
andere psychotrope agentia, onbepaald …)
Voorbeeld 17c 9: opname omwille van acute alcohol en benzodiazepine intoxicatie als zelfmoordpoging
omwille van depressie en chronische alcoholverslaving.
HD (of ND): 980.0 ‘‘Toxic effect of ethyl alcohol’’ (toxisch gevolg van ethyl alcohol)
ND (of HD): 969.4 ‘’Poisoning by benzodiazepine-based tranquilizers’’ (vergiftiging door
benzodiazepine derivaten)
ND: E950.3 ‘’Suicide and self-inflicted poisoning by tranquilizers and other psychotropic agents’’
(zelfmoord en zelf toegebrachte vergiftiging door tranquillizers en andere
psychofarmaca)
ND: E950.9 ‘’Suicide and self-inflicted poisoning by other and unspecified solid and liquid
substances’’ (zelfmoord en zelf toegebrachte vergiftiging door andere en niet
gespecificeerde vaste stoffen en vloeistoffen)
ND: 311 ‘‘Depressive disorder, nec’’ (depressieve stoornis, niet elders geclassificeerd)
ND: 303.01 “Acute alcoholic intoxication, continuous drunkenness” (acute alcohol intoxicatie,
continu)
Indien de aard van de bijwerking niet gespecificeerd wordt in het dossier en/of er geen enkel symptoom
kan gecodeerd worden, gebruikt men de code 995.29 “Unspecified adverse effect of other drug,
medicinal and biological substance” (niet gespecificeerde bijwerking van andere drug, medicamenteuze
en biologische substantie).
Indien de bijwerking niet gespecificeerd wordt en de toxicologische analyse is aspecifiek, dan dient de
code 796.0
“Nonspecific abnormal toxicological findings” (niet-specifieke afwijkende toxicologische
bevindingen) gebruikt te worden. Deze code wordt gevolgd door de E-code (E930-E949) die het product
weergeeft.
Indien de aard van de bijwerking van radiotherapie niet gespecificeerd wordt, dan kan ze gecodeerd
worden met de code 990
“Effects of radiation, unspecified” (gevolgen van bestraling, niet
gespecificeerd).
Indien het geneesmiddel meer dan één bijwerking veroorzaakt, dan wordt de E-code die het
geneesmiddel specificeert slechts eenmaal toegekend.
Indien meerdere geneesmiddelen bijwerkingen veroorzaken, wordt elke E-code afzonderlijk
gecodeerd tenzij er een combinatiecode voorhanden is. Het is belangrijk om de E-codes zo precies en
exhaustief mogelijk weer te geven en dit zowel voor bijwerkingen als voor intoxicaties.

6. Laat-gevolg codes
De sequelen van bijwerkingen worden gecodeerd met code 909.5 "Late effect of adverse effect of
drug, medicinal or biological substance" (Laat gevolg van nevenwerking van geneesmiddel, medische of
biologische stoffen), gevolgd door de E-code (E930-E949.9) die het geneesmiddel in kwestie preciseert.
Voorbeeld 17c 10: opname omwille van chronisch nierfalen (stadium 3) en dit ten gevolge van de
inname van gentamicine (volgens voorschrift) één jaar voordien.
HD: 585.3 ‘’Chronic kidney disease, stage 3’’ (chronische nierziekte, stadium III (matig)
ND: 909.5 ‘’Late effect of adverse effect of drug, medical or biological substance’’ (laat gevolg
van nevenwerking van geneesmiddel, medicinal of biologische substantie)
ND: E930.8 ‘’Adverse effect in therapeutic use of specified antibiotics’’ (Andere gespecificeerde
antibiotica als oorzaak van ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik)
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De sequelen van intoxicaties worden gecodeerd met de codes 909.0 "Late effect of poisoning due to
drug, medicinal or biological substance" (Sequeel van intoxicatie door geneesmiddel, medische of biologische stoffen) en 909.1 "Late effect of toxic effects of nonmedical substances" (Sequeel van intoxicatie door niet medische stof), gevolgd door een E-code:
Indien het gaat om een accidentele inname, gebruik code E929.2 “Late effects of accidental
poisoning” (laat gevolgen van niet-opzettelijke vergiftiging).
Indien het gaat om een zelfmoordpoging, gebruik code E959 “Late effects of self-inflicted
injury” (late gevolgen van zelf toegebracht letsel).
Indien het gaat om een agressie (aanval), gebruik code E969 “Late effects of injury purposely
inflicted by other person” (late gevolgen van door anderen opzettelijk toegebracht letsel).
Voorbeeld 17c 11: opname omwille van chronisch nierfalen (stadium 4) en dit ten gevolge van een
overdosering van gentamicine één jaar voor opname.
HD: 585.4 ‘’Chronic kidney disease, stage 4’’ (chronische nierziekte, stadium IV (ernstig))
ND: 909.0 “Late effect of poisoning due to drug, medicinal or biological substance” (laat gevolg van
vergiftiging door geneesmiddel, medische of biologische substantie)
ND: E929.2 ‘Late effect of accidental poisoning’’ (late gevolgen van niet-opzettelijke vergiftiging)
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17
d) Complicaties van heelkunde en medische zorgen
1. Inleiding
Zorgcomplicaties worden gecodeerd met de codes van categorieën 996-999, behalve indien deze in
de categorieën 001 tot 995 geklasseerd zijn. Complicaties die meerdere organen of systemen
aantasten, worden doorgaans geklasseerd in de categorieën 996-999. Complicaties gerelateerd aan
zwangerschap staan geklasseerd in hoofdstuk 11 (categorieën 630-679). Het is uitermate belangrijk
om deze pathologieën in de index op te zoeken en de instructies te volgen in de classificatie.
Enkele voorbeelden van “complicatiecodes” die buiten de reeks 996-999 geklasseerd staan en de
toegangsweg om deze op te zoeken via de alfabetisch index:
• 293.9 : unspecified transient mental disorder…(niet gespecificeerde passagère organische
psychische stoornis)
o index : postoperative, confusion state
• 429.4 : functional disturbances following cardiac surgery (functiestoornissen van hart na
hartchirurgie)
o index : complications, cardiac, postoperative, long-term effect
• 668.xx : complications of the administration of anesthetic
o index : complications, anesthesia, in labor and delivery
• 995.4 : shock due to anesthesia (shock door anesthesia)
o index : shock, anesthetic, correct substance properly administrated
• 415.11 : iatrogenic pulmonary embolism and infarction (iatrogene longembolie en longinfarct)
o index : embolism, postoperative, pulmonary

2. Definitie
Postoperatieve problemen/zorgen worden niet steeds aanzien als complicaties. De volgende drie regels
moeten gevolgd worden om een pathologie als complicatie te coderen:
• het moet gaan om een abnormale of onverwachte problematiek
• er moet een oorzaak-gevolg relatie zijn tussen de ingreep/verzorging en het probleem
• deze relatie moet door de behandelende arts gespecificeerd worden in het medisch
dossier.
Het is de codeerder niet toegestaan om deze hypothese te veronderstellen!
Begrippen zoals “complicerend..” - “ ten gevolge van…” – “ volgende op ..” – “resulterend in…” –
“tijdens…” kunnen wijzen op een link tussen de ingreep/zorg en het ontstane probleem. Deze link moet
dus duidelijk zijn behalve voor mechanische en infectieuze complicaties van implantaat.
De vermelding “postoperatief” volstaat niet om een probleem als complicatie te coderen!
Wanneer men van een complicatie spreekt, speelt het begrip tijd geen rol. Ze kan voorkomen tijdens
het ziekenhuisverblijf waarin de interventie plaatsvond, kort erna of zelfs jaren later. Wanneer de
complicatie plaatsvindt tijdens hetzelfde ziekenhuisverblijf als de interventie, dan wordt ze vermeld als
nevendiagnose. Wanneer de patiënt wordt opgenomen voor een oppuntstelling en/of behandeling van
zijn complicatie, dan wordt deze vermeld als hoofddiagnose.
Sommige categorieën van E-codes laten toe te preciseren in welke omstandigheden deze
complicaties plaatsvonden. Wanneer de omstandigheden gekend zijn, is het verplicht ze te coderen:
- E870-E876 ‘’Misadventures to patients during surgical and medical care’’ (Ongelukkig toeval bij
patiënten tijdens heelkundige of medische zorg)
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-

E878-E879 ‘’Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient or
later complication, without mention of misadventure at the time of procedure’’ (Heelkundige en
medische procedures als oorzaak van een abnormale reactie van de patiënt, of later
complicatie, zonder vermelding of het incident zich voordeed tijdens de procedure.)

De vermelding van een complicatiecode in MG-MZG impliceert noch een vergissing, noch een
gebrek aan zorg, noch een ongepaste zorg, noch een fout.

3. Opzoeking van complicaties in de alfabetische lijst
Het opzoeken van complicaties in de alfabetische lijst gebeurt door te refereren aan:
- de pathologie : ‘’Adhesions postoperative’’ (Postoperatieve adhesies)
- de aard van de complicatie : ‘’Foreign body, accidental puncture, hemorrhage’’ (Vreemd lichaam,
accidentele punctie, bloeding)
- het interventietype ‘’Colostomy, dialysis or shunt’’ : (Colostomie, dialyse of shunt)
- de anatomische plaats of het aangetaste systeem : ‘’genito-urinary system’’ (urogenitaal-systeem)
- algemene termen: ‘’Mechanical, infection or graft’’ (Mechanisch, infectie, greffe)

4. Postoperatieve pathologieën die niet worden geclassificeerd als complicaties
Sommige pathologieën die optreden na een medische of chirurgische behandeling zijn restpathologieën zonder dat er daarom sprake is van een complicatie.
Bij een post-laminectomie syndroom, dat vaak voorkomt na een laminectomie, gaat het bijvoorbeeld om
een sequel van de interventie en niet om een complicatie. Er wordt een gedetailleerde lijst met exclusies
vermeld in het begin van categorieën 996 tot 999.
Bij bepaalde “bloederige” operatieve ingrepen, zoals het plaatsen van een totale heupprothese,
voorziet men een peroperatieve bloedtransfusie. De codeerder mag niet veronderstellen dat het hier om
een anemie gaat (285.1 “”Acute posthemorragic anemia” (Acute post-hemorragie anemie)) of om een
complicatie. De bloedtransfusie echter moet wel gecodeerd worden. Enkel de behandelende arts mag
beslissen of het om een complicatie gaat en/of deze dient gecodeerd te worden. Om dezelfde redenen,
wordt een postoperatieve anemie gecodeerd als die aanwezig is en behandeld wordt, maar ze wordt
niet de facto aanzien als een complicatie.
Postoperatieve anemie wordt maar zelden beschouwd als een complicatie van de chirugische ingreep.
Indien de behandelende arts spreekt van een postoperatieve anemie, dan wordt de code “285.9
Unspecified anemia” (anemie, niet gespecificeerd) gecodeerd. Indien de behandelende arts echter
specificeert in het dossier dat deze anemie ontstaan is ten gevolge van een acute bloeding, dan mag de
code “285.1 Acute posthemorrhagic anemia” (acute posthemorragische anemie) gebruikt worden
zonder toevoegen van een complicatiecode.
Ter herhaling: een bloedtransfusie is geen indicatie van postoperatieve anemie. De code voor anemie
wordt niet enkel gecodeerd op basis van het toedienen van een bloedtransfusie. Deze diagnose moet in
het dossier neergeschreven staan!
Echte postoperatieve hypertensie wordt gecodeerd als 997.91 "Complications affecting other
specified body systems, NEC, Hypertension" (Complicaties van andere gespecificeerde stelsels, niet
elders gespecificeerd, hypertensie), maar men moet bedacht zijn of het niet gaat om een vooraf
bestaande essentiële hypertensie. Deze diagnose moet in het dossier neergeschreven staan.
Bepaalde postoperatieve problemen zijn eigen aan een chirurgische interventie en worden niet
gecodeerd door codes uit de categorieën 996 – 999. Dit is bijvoorbeeld zo voor postoperatieve
intestinale verklevingen (560.81 "Intestinal or peritoneal adhesions with obstruction (postoperative)
(postinfection)"(darm of peritoneum adhesies met obstructie (postoperatief) (postinfectie))
of verklevingen in het kleine bekken (614.6 "Pelvic peritoneal adhesions, female (postoperative)
(postinfection)") (peritoneale adhesies in bekken bij vrouw (postoperatief) (postinfectie)).
Deze codes worden verspreid in het ICD-9-CM systeem geklasseerd.
Voor bepaalde postoperatieve symptomen bestaat er geen specifieke code om aan te geven dat het
om een postoperatief probleem gaat en deze problemen worden evenmin gecodeerd met codes uit het
hoofdstuk complicatie. Alleen het symptoom wordt gecodeerd (indien relevant). Deze symptomen
worden slechts aanzien als complicaties indien de behandelde arts dit duidelijk aangeeft!
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Bepaalde codes hebben de notie “postoperatief”. Dit is zo bijvoorbeeld voor de categorie 338 “Pain,
not elsewhere classified” (pijn, niet elders gespecificeerd): deze categorie bevat een aantal codes die
postoperatieve pijn beschrijven.

5. Complicaties door de aanwezigheid van inwendig materiaal, implantaat of ent
De codes van subcategorieën 996.0 tot 996.5 laten toe de mechanische complicaties te coderen die
uitsluitend verband houden met de aanwezigheid van inwendig materiaal, implantaat of ent. Onder mechanische complicatie moet men verplaatsing of dysfunctie verstaan.
Enkel bij de subcategorie 996.4 (Mechanical complication of internal orthopedic device, implant, and
graft) (mechanische complicatie van inwendig orthopedisch hulpmiddel, implantaat of greffe), moet men
een bijkomende V-code toevoegen om de anatomische plaats van de prothese te coderen (V43.6x)..
Voorbeelden 17d 01 : Opname voor verplaatsing van een pacemakerelektrode
HD: 996.01 ‘’Mechanical complication of cardiac device, implant and graft, due to cardiac
pacemaker (electrode)’’ [Mecanisch complicatie van een cardiaal toestel, implantaat of pacemaker
(electrode)]
Voorbeeld 17d 02: Opname voor een luxatie van een heupprothese
HD: 996.42 "Dislocation of prosthetic joint" (Luxatie van een gewrichtsprothese)
ND: V43.64 ‘’Organ or tissue replaced by other means, joint, hip’’ (Orgaan of weefsel vervangen
door andere middelen, gewricht, heup)
De infecties of ontstekingsreacties door de aanwezigheid van materiaal, implantaat of ent worden geclassificeerd in de subcategorie 996.6. Een bijkomende code voor de infectie moet toegevoegd worden,
evenals een V-code ter specificatie van de gewrichtsprothese.
Voorbeeld 17d-03: opname omwille van infectie borstprothese met MRSA.
HD: 996.69 ‘’infection & inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant
and graft – breast prosthesis’’ (infectie of ontsteking van overige interne prothese,
implant of greffe)
ND: 041.12‘’methicillin resistant staphylococcus aureus infection in conditions classified
elsewhere and of unspecified site’’ (MRSA)(methicillineresitente stafyloccocus aureus
bij elders geklassificeerde aandoeningen en van niet gespecificeerde site)
Opmerking: infecties van perifere vasculaire katheters worden gecodeerd d.m.v. “996.62 Infection
and inflammatory reaction due to other vascular device, implant, and graft” (infectie of onsteking van
andere vasculaire interne prothese, implant en greffe) terwijl infecties van centraal veneuze katheters
met de code “999.31 Complications of medical care, NEC, infection due to central venous catheter”
(infectie door centraal veneuze catheter) gecodeerd worden.
Andere complicaties bevinden zich in subcategorie 996.7 (aspecifiek, embolen, fibrose, bloeding,
pijn, stenose, trombose). Een bijkomende code ter specificatie van de pijn, evenals een V-code ter
specificatie van de gewrichtsprothese moet toegevoegd worden.
Code 996.72 (Other complications due to other cardiac device, implant, and graft) (overige complicaties
van andere cardiale interne prothese, implant of greffe) bevat onder andere de occlusies van coronaire
overbruggingen en stentstenosen die niet te wijten zijn aan atherosclerose. In het geval van
atherosclerose worden de codes van subcategorie 414.0 gebruikt.
Subcategorie 996.8 (Complications of transplanted organ) (complicaties van een getransplanteerd
orgaan) is voorbehouden voor complicaties van transplantaten en afstotingen.
Deze codes worden enkel toegekend indien door de complicatie de functie van het getransplanteerde
orgaan aangetast wordt. Bij deze codes is een bijkomende code verplicht ter identificatie van de
complicatie.
Voorbeeld 17d 4: Opname voor een myeloproliferatief syndroom na intestinale transplantatie
HD: 996.87 "Complications of transplanted organ, intestine" (Complicaties van een getransplanteerd
orgaan, darm)
ND: 238.77 "Post-transplant lymphoproliferative disorder" (PTLD)’’ [Lymfoproliferatieve
posttransplantatie ziekte (PTLD)]

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

398

Vooraf bestaande pathologieën, of pathologieën die zich na de transplantatie manifesteren, worden pas
aanzien als een complicatie van zodra de fysiologische werking van het transplantorgaan aangetast
wordt. Chirurgische complicaties die geen weerslag hebben op de fysiologische functie van het
transplantorgaan, worden met de specifieke code voor chirurgische complicatie gecodeerd.
Voorbeeld 17d 5: opname voor postoperatieve infectie van de chirurgische wonde van een
niertransplantatie.
HD: 998.59 ‘’Other postoperative infection’’ (Andere postoperatieve infectie)
ND: V42.0 ‘’organ replaced by transplant, kidney’’ (orgaan of weefsel dat door transplantatie
vervangen is, nier)
ND: code ter specificatie van de infectie
Het blijven bestaan van een (partieel) gedaalde nierfunctie na een niertransplantatie, wordt niet aanzien
als een complicatie. Slechts indien de behandelende arts dit duidelijk in het medische dossier als
complicatie beschrijft, mag deze als dusdanig gecodeerd worden.
Het ontstaan van een neoplasma in een transplantorgaan, wordt aanzien als een
transplantcomplicatie.

6. Complicaties die een specifiek systeem treffen en die niet elders worden
geclassificeerd
Complicaties die een specifiek systeem aantasten, worden gecodeerd met de codes uit categorie 997.
Gewoonlijk wordt een bijkomende code toegevoegd om de pathologie in kwestie te preciseren (use
additional code to identify…). Deze codes uit categorie 997 zijn echter vaak niet specifiek en worden
slechts gebruikt indien er via de index geen meer specifieke code gevonden wordt. Deze codes mogen
slechts gebruikt worden indien de behandelende arts aangeeft dat het een complicatie is.
De pneumonie geassocieerd aan kunstmatige ventilatie wordt door de code 997.31 “Ventilator
associated pneumonia” (ventilator geassocieerde longontsteking) weergegeven en dit uitsluitend
wanneer de behandelende arts een duidelijke link legt tussen de beademing en de pneumonie. Indien
de kiem gekend is, moet deze ook gecodeerd worden. Er wordt echter geen code uit de categorieën
480-484 toegevoegd om het type pneumonie te specificeren. Bijkomende pathologieën zoals een abces
en/of een empyeem mogen wel toegevoegd worden ter specificatie van de code 997.31.
De code 997.31 mag samen met een code uit 480-484 gecodeerd worden indien de patient opgenomen
werd voor pneumonie en daarna later tijdens de opname een pneumonie geassocieerd aan kunstmatige
ventilatie ontwikkelt. Indien een geventileerde patiënt een pneumonie ontwikkelt en/of het dossier niet
voldoende informatie verschaft om dit te coderen als een “ventilator associated pneumonia”, dan moet
dit nagevraagd worden aan de behandelende arts.
Cardiale complicaties die zich voordoen tijdens een ingreep of als onmiddellijk gevolg van een ingreep
worden gecodeerd met de code 997.1 ‘’Cardiac complications’’ (Cardiale complicaties).
Complicaties op lange termijn van hartchirurgie zelf worden gecodeerd door 429.4 ‘’Functional
disturbances following cardiac surgery’’ (Functionele stoornissen volgend op hartchirurgie).
Code 429.4 wordt gebruikt ter codering van problemen toe te schrijven aan cardiale chirurgie die in een
vorige zorgepisode uitgevoerd werd.
Voorbeeld 17d 6: cardiaal arrest na retropubische prostatectomie volgens Millin, voor een goedaardige
cystadenoma, waarvoor succesvolle reanimatie op de ontwaakzaal.
HD: 600.3 ‘’cyst of prostate’’ (prostaatcyste)
ND: 997.1 ‘’cardiac complication’’ (cardiale complicaties)
ND: 427.5 ‘’cardiac arrest’’ (hartstilstand)
ND: M844.00 “cystadenoma”
Pr: 60.4 “retropubic prostatectomy” (retropubische prostatectomie)
Voorbeeld 17d-07: voorkamer-fibrillatie veroorzaakt door een ovariëctomie ter behandeling van ovarieel
carinoma.
HD: 183.0 ‘’malignant neoplasm of ovary’’ (maligne neoplasma van ovarium)
ND: 997.1 ‘’cardiac complication’’ (cardiale complicatie)
HD: 427.31 ‘’atrial fibrillation’’ (atriumfibrilleren)
ND: M847.03 “mucinous cystadenocarcinoma”
Pr: 65.49 “other unilateral salpingo-oophorectomy’’(Andere enkelzijdige salpingo-oöphorectomie
(ovariectomie))
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Complicaties in verband met amputatiestompen worden gecodeerd in subcategorie 997.6.
(Amputation stump complication) (amputatiestomp complicatie). De codes van subcategorieën V49.6
en V49.7 laten toe het niveau van de amputatie te preciseren. Indien, bij een infectie, de kiem gekend
is, dan moet deze bijgecodeerd worden.

7. Andere complicaties van interventies die niet elders worden geclassificeerd
De codes van categorie 998 maken het mogelijk verschillende heelkundige complicaties te registreren
zoals postoperatieve shock, postoperatieve bloedingen, peroperatieve laceraties, het loslaten van
wondhechtingen, de aanwezigheid van een vreemd lichaam, postoperatieve infecties en fistels.
Aangezien deze codes specifiek zijn, worden geen bijkomende codes ter verduidelijking van het
probleem toegevoegd.
Enkel de codes 998.5x, postoperatieve infecties, kunnen gespecifieerd worden door het bijvoegen van
een code voor de infectie en/of een code voor het organisme.
De code “998.6 Persistent postoperative fistula, not elsewhere classified” (persisterende
postoperatieve fistel niet elders geklassificeerd) wordt enkel gebruikt indien er in het medisch dossier
geen bijkomende informatie aangetroffen wordt omtrent de fistel. Gelijklopend wordt deze code gebruikt
indien er geen bijkomende informatie omtrent de oorsprong en de anatomische lokalisatie in het dossier
wordt aangetroffen.
Inclusies werden toegevoegd aan de codes 998.31 "Disruption of internal operation (surgical) wound"
(Ruptuur van inwendige operatie- (chirurgische) wonde) en 998.32 "Disruption of external operation
(surgical) wound" (Ruptuur van uitwendige operatie (chirurgische) wonde). Deze laten een beter
onderscheid in gebruik tussen de twee codes toe.
Het secondair loslaten van de hechtingen van een traumatische wonde wordt gecodeerd met de code
998.33 “Disruption of traumatic injury wound repair” (disruptie van sutuur van traumatische wonde).

8. Medische zorgcomplicaties die niet elders worden geclassificeerd
De codes van categorie 999 maken de registratie van onder andere de complicaties in verband met
infusen en transfusies mogelijk. Bijkomende codes voor de complicatie en de kiemen moeten
toegevoegd worden. Subcategorie “999.8 Other infusion and transfusion reaction” (Andere transfusie
reacties) dient gebruikt te worden voor de codering van transfusiereacties. Codes 999.6 en 999.7
worden gebruikt om incompatibiliteit van bloedproducten te coderen.
Voorbeel 17d 8: ontwikkelen van een flebitis van de arm op een perfusie.
HD: 999.2 ‘‘other vascular complication of medical care not elsewhere classified’’ (andere
vaatcomplicaties van medische zorgen niet elders geklassificeerd)
ND: 451.84 “Phlebitis and thrombophlebitis of upper extremities, unspecified” (flebitis en
tromboflebitis van bovenste extremiteiten, niet-gespecificeerd).

9. Complicaties en latere zorgen
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen zorgcomplicaties en opnames voor nazorg
Opnames voor “aftercare” zijn steeds gepland en vormen de normale evolutie van bepaalde
behandelingen.

10. Complicaties en postoperatieve status
De zorgcomplicatie is geen ‘postoperatieve status’. Deze twee codegroepen zijn niet compatibel. Als er
zich een complicatie van colostomie voordoet, mag de code van "colostomiedrager" niet worden
toegevoegd. Codering van een complicatie heeft voorrang op het gebruik van een status code.
In aanwezigheid van een complicatie van orthopedische aard moet echter wel een code voor drager van
prothese of amputatiestatus worden toegevoegd om de anatomische locatie van de complicatie te
preciseren.
Voorbeeld 17d 9: opname omwille van infectie van de colostomie:
HD: 569.61 ‘’infection of colostomy or enterostomy’’ (infectie van colostomie of enterostomie)
Een bijkomende V-code ter specificatie van de status colostomie is overbodig!
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11. Opmerking
De onvrijwillige wegname van een bepaald weefsel/orgaan wordt niet aanzien als een complicatie en
wordt ook niet gecodeerd. Bijvoorbeeld: indien een thyroidectomie wordt uitgevoerd, wordt geen
bijkomende code voor een parathyroidectomie toegevoegd!

12. Samenvatting
De term “postoperatief” is een tijdsaanduiding en geeft geen informatie over de oorzaak
(ingreep/verzorging) en het gevolg. Dit begrip is dus niet voldoende om een aandoening als complicatie
te beschouwen!
De term “complicatie” dient niet als dusdanig in het medisch dossier vermeld te worden om een
complicatie te coderen. Er moet echter wel een duidelijke link gelegd worden tussen de
ingreep/verzorging en het probleem om dit als complicatie hiervan te coderen!
De afwezigheid van “use additional code” of de aanwezigheid van “include” wil niet automatisch zeggen
dat er geen bijkomende codes mogen gegeven worden ter specificatie van het probleem. Een
bijkomende code mag echter enkel gegeven worden indien deze bijkomende informatie verschaft over
het probleem. Indien de complicatiecode zeer specifiek het probleem weergeeft, is het coderen van een
bijkomende code verboden.
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Aanvullende classificaties
Codes V en E
Naast de classificatie van de ziektes en procedures, levert ICD-9-CM nog 2 bijkomende classificaties:



V-codes voor factoren die de gezondheidstoestand en de contacten van de patiënt met de
gezondheidsdiensten beïnvloeden
E-codes voor externe oorzaken van trauma’s en intoxicatie.

1. Algemeen
De V-codes worden opgezocht in de alfabetische lijst door te refereren aan termen zoals “Admission
for, examination, history of, observation for, aftercare en status of” (Opname voor, onderzoek, voorgeschiedenis van, observatie voor, nazorg, status na).
De V-codes kunnen ofwel als hoofddiagnose, ofwel als nevendiagnose gebruikt worden.
Codes in het groen worden verplicht als hoofddiagnose gebruikt.
Codes in het paars worden verplicht als nevendiagnose gebruikt
De E-codes worden opgezocht in het gedeelte van de alfabetische lijst, dat gewijd is aan externe oorzaken (sectie 3 van de alfabetische lijst). De E-codes die nodig zijn voor de codering van de intoxicaties
en bijwerkingen van geneesmiddelen, bevinden zich in de tabel met producten en geneesmiddelen
(sectie 2 van de alfabetische lijst).
Ze worden uitsluitend als nevendiagnose gebruikt.
De V-codes worden aangeduid als hoofddiagnose wanneer:
 De patiënt wordt opgenomen voor een specifieke aanvullende behandeling van een pathologie
of van een volledig genezen trauma [bijvoorbeeld verwijdering van orthopedisch materiaal
(schroeven)].
 De patiënt wordt enkel opgenomen voor een bijzondere behandeling zoals chemotherapie, radiotherapie of dialyse
 De patiënten zijn niet ziek, maar moeten om bepaalde redenen, zoals bijvoorbeeld orgaandonoren, worden gehospitaliseerd.
 Verblijf van de pasgeborenen na de bevalling
De V-codes worden vermeld als nevendiagnose:
 Voor de persoonlijke antecedenten
 familiale antecedenten
 de status na…
 het resultaat van de bevalling.

2. Contact met of blootstelling aan (V01 – V87.0 tot en met V87.3)
Categorie V01 (contact with or exposure to communicable diseases) bevat codes die contact of
blootstelling aan infectieuze aandoeningen beschrijven.
Codes V87.0 (contact with and (suspected) exposure to hazardous metals) tot V87.3(contact with and
(suspected) exposure to other potentially hazardous substances) worden gebruikt om contacten of
blootstelling aan externe agentia te coderen.

3. Drager of verdacht drager van infectieziekte (“Carrier or suspected carrier of
infectious diseases”) (V02)
De status van ‘drager’ betekent dat een persoon drager is van een kiem, maar dat hij geen enkel teken
van de overeenkomstige pathologie (bijvoorbeeld infectie) vertoont. Hij kan deze kiem echter wel
doorgeven.
Een drager van het hepatitis virus, heeft het virus in zijn bloed en is dus potentieel besmettelijk. Voor
hepatitis B schat men dat +/- 10% van de geïnfecteerde patiënten later een drager wordt. Voor hepatitis
C infectie zou dit 50% zijn.
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Bij een zwangere dame kan de aanwezigheid van een streptococcus groep B in de vagina de
bevalling compliceren. Indien ze enkel draagster is, wordt dit gecodeerd met de code “648.9x Other
current conditions classifiable elsewhere of pregnancy” (Andere actuele aandoeningen tijdens de
zwangerschap, elders geclassificeerd) aangevuld door V02.51 “Carrier or suspected carrier of Group B
streptococcus” (drager of persoon verdacht van het dragen van streptokokken, groep B). Deze codes
worden eveneens toegekend als de dame preventief antibiotica toegediend krijgt (cf. hoofdstuk
zwangerschap).
Wanneer een pasgeborene in contact is gekomen met een streptococcus groep B, maar het
microbiologisch onderzoek is negatief, dan wordt de code “V29.0 Observation and evaluation of
newborns and infants for suspected infectious condition not found’’ (observatie i.v.m. verdenking op
infectieuze aandoening) gecodeerd
Dit geldt als nevendiagnose tijdens het geboorteverblijf. Indien de pasgeborene nadien gehospitaliseerd
wordt om dit te onderzoeken, wordt de V29.0 code als hoofddiagnose gecodeerd en dit indien er geen
symptomen aanwezig zijn.
Indien het onderzoek positief is, maar er wordt geen infectie vastgesteld dan wordt de code “V02.51
Carrier or suspected carrier of Group B streptococcus” (drager of persoon verdacht van het dagen van
streptokokken, groep B) gecodeerd.
Indien er echter wel een infectiehaard met deze kiem gediagnosticeerd wordt, dan moet de
overeenkomstige code meegegeven worden.
De aanwezigheid van immunoglobuline G in het bloed (IgG) duidt op een voorgaande bacteriële of
virale infectie. Deze geeft geen enkele informatie over een mogelijke aanwezigheid van de kiem/virus.
Het coderen van IgG door middel van V02.x codes is daarom niet toegestaan.
De aanwezigheid van MRSA of MSSA zou aanwezig zijn ter hoogte van de neus of de huid bij 1 à 2%
van de bevolking zonder pathologie. Dit duidt eveneens op een dragerschap en wordt met de codes
“V02.53 (Carrier or suspected carrier of methicillin susceptible Staphylococcus aureus” (drager of
vermoedelijke drager van methicilline gevoelige Staphylococcus aureus (MSSA) en “V02.54 Carrier or
suspected carrier of methicillin resistant Staphylococcus aureus ” (drager of vermoedelijke drager van
methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) gecodeerd.

4. Profylactisch gebruik van producten met effect op oestrogeenreceptoren en
oestrogeen waarde (‘‘Prophylactic use of agents affecting estrogen receptors
and estrogen levels’’) (V07.5)
Deze subcategorie werd gecreëerd teneinde de hormonale therapie, gebruikt als behandeling bij bepaalde neoplasmata, te coderen. Bijvoorbeeld de behandeling met tamoxifen moet gecodeerd worden
met V07.51 "Use of selective estrogen receptor modulators (SERMs)" (Gebruik van selectieve
oestrogeenreceptor modulatoren).

5. Asymptomatische Human Immunodeficiency virus (HIV) infectiestatus
(“Asymptomatic Human Immunodeficiency virus (HIV) infection status”) (V08)
Deze code wijst erop dat de patiënt een positieve HIV-test heeft, maar geen enkel teken van de ziekte
vertoont.

6. Infectie met geneesmiddelenresistente kiemen (“Infection with drug-resistant
microorganisms”) (V09)
De patiënt vertoont een infectie, die resistent is aan bepaalde medicamenteuze behandelingen. De
code van de infectie moet eerst worden vermeld, gevolgd door de code die de resistentie van de kiem
preciseert.
Dit betekent geenszins dat de resultaten van elk van de tests uitgevoerd tijdens de realisatie van een
antibiogram moeten worden geregistreerd met deze codes. Alleen de resistenties die worden vermeld
door de clinicus, worden gecodeerd.
Voorbeeld V 1 : patiënt met een impetigo resistent aan penicilline
HD: 684 ‘’impetigo’’ (impetigo)
ND: V09.0 ‘’infection with microorganisms resistant to penicillins" (infectie met microorganismen resisten tegen penicilline)
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7. Antecedenten (Voorgeschiedenis) (‘‘Personal and family history’’) (V10-19)
De codes van categorieën V10-V15 (Antecedenten van) mogen alleen worden gebruikt wanneer de
pathologie niet meer aanwezig is. Als de pathologie nog aanwezig is, als de patiënt nog in behandeling
is of als er complicaties zijn, dan moeten deze pathologieën worden gecodeerd en mogen de V-codes
niet worden gebruikt. Deze codes worden nooit vermeld als hoofddiagnose.
Persoonlijke voorgeschiedenis van medische problemen kan gecodeerd worden door middel van de
codes V10 tot V13.59.
Persoonlijke voorgeschiedenis van een congenitaal defect (chirurgisch behandeld) wordt gecodeerd
d.m.v. V13.6x (Personal history of congenital malformations) (persoonlijke anamnese met congenitale
misvormingen).
Voorgeschiedenis van allergische reacties op medicatie of niet-medicamenteuze stoffen worden met de
codes V14.x en V15.x gecodeerd
De antecedenten van hartchirurgie en chirurgie van de grote vaten worden gecodeerd met V15.1
“Other personal history presenting hazards to health, surgery to heart and great vessels” (Andere
risicofactor voor de gezondheid in de persoonlijke anamnese, chirurgie aan hart en grote vaten).
Onder grote vaten verstaan we de thoracale en abdominale aorta, de vena cava superior en inferior
en de pulmonale venen en arteriën.
Uitzondering voor antecedenten van aortocoronaire bypass (V45.81), harttransplantatie (V42.1),
vervanging van hartkleppen (V42.2, V43.3), angioplastie (V45.82), ondersteuning hart (V43.2X),
vasculaire ent (V43.4) cardiaal apparaat in situ (pacemaker, defibrillator, ..) (V45.0x).
Voorgeschiedenis van ablatie bij aberrante hartgeleiding met intermittente tachycardie (bundel van Kent
bij Wolf-Parkinson-White-Syndroom) wordt gecodeerd met de code V45.89 “Other postprocedural
status” (Andere postprocedurele status, andere).
Subcategorie V15.2 ‘’Surgery to other organs’’, werd als volgt onderverdeeld:
V15.21 ‘’Personal history of undergoing in utero procedure during pregnancy’’ (Persoonlijke
voorgeschiedenis van in utero procedure tijdens de zwangerschap)
V15.22 ‘’Personal history of undergoing in utero procedure while fetus’’ (Persoonlijke
voorgeschiedenis van in utero procedure tijdens het foetale leven)
V15.29 ‘’Surgery to other organs’’ (Voorgeschiedenis van chirurgie ter hoogte van andere organen)
Code V15.29 mag enkel gebruikt worden wanneer er een operatie aan de lever, longen, hersenen of
nieren is in de voorgeschiedenis.
Indien de patiënt een status post vertoont die kan gecodeerd worden door de codes V42.0 t.e.m. V43.8
of een meer nauwkeurige V code zoals bijv. V45.x, dan mag de code V15.29 niet meer toegekend
worden.
Voorbeeld V 2: persoonlijke voorgeschiedenis van pneumectomie omwille van longcarcinoom
V45.76 ‘’Acquired absence of organ, lung’’ (verworven afwezigheid van long)
V10.11 ‘’Personal history of malignant neoplasm, bronchus and lung’’(persoonlijke
anamnese met maligne neoplasma, bronchus en long)
Voorbeeld V 3: persoonlijke voorgeschiedenis van laryngectomie met glossectomie en tracheostomie
omwille van larynxcarcinoom
V10.21 ‘Personal history of malignant neoplasm, larynx’’(persoonlijke anamnese met
maligne neoplasma, farynx)
V44.0 ‘’Artificial opening status, tracheostomy’’ (status met een kunstmatige
lichaamsopening, tracheostomie).
Code V15.88 ‘’Personal history of fall’’ (Persoonlijke anamnese van geschiedenis van vallen) dient
gebruikt te worden voor het coderen van patiënten die in het verleden gevallen zijn en een verhoogd
valrisico hebben op heden of in de toekomst.
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Bepaalde chronische aandoeningen, bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, geven aanleiding tot een
verhoogd valrisico. Dit verhoogd valrisico op zich, zonder een effectief probleem van (recidiverend)
vallen, wordt niet gecodeerd met de code V15.88. Indien er enkel een verhoogd risico op vallen is, dan
wordt alleen de chronische onderliggende aandoening gecodeerd. Indien er echter bij deze patiënten
wel effectief een probleem van herhaaldelijk vallen bestaat, en de patiënt hiervoor opgenomen wordt,
dan wordt de onderliggende oorzakelijke pathologie (bijvoorbeeld ziekte van Parkinson) als
hoofddiagnose geplaatst, en de code V15.88 als nevendiagnose. Indien een patiënt met recidiverend
vallen opgenomen wordt met letsels, dan worden de letsels als hoofddiagnose vermeld, en de code
V15.88 als nevendiagnose.
Indien een patiënt opgenomen wordt voor verder onderzoek voor recidiverend vallen en er zijn geen
letsels door de val, en er wordt geen onderliggende oorzakelijke pathologie gevonden, dan wordt de
code V15.88 als hoofddiagnose gecodeerd.
V15.88 mag dus zowel als hoofddiagnose (opname omwille van frequent vallen, zonder letsels of
zonder dat er een oorzaak van het vallen gevonden wordt) en als nevendiagnose gebruikt worden.
Een familiale voorgeschiedenis (V16-V19) kan aanleiding geven tot opname. Deze codes worden
echter nooit als hoofddiagnosen gebruikt!
Voorbeelden V 4: een patiënte wordt gehospitaliseerd voor de profylactische verwijdering van een
ovarium, omdat er familiale antecedenten zijn van ovariumkanker.
HD: V50.42 “Prophylactic organ removal, ovary” (Profylactische orgaanverwijdering, ovarium)
ND: V16.41 “Family history of malignant neoplasm, ovary” (Familiale voorgeschiedenis van
maligne neoplasma, ovarium)
P: 65.53 “Laparoscopic removal of both ovaries at same operative episode” (Laparoscopische
verwijdering van beide ovaria in één tijd)
Voorbeeld V 5: een pasgeborene van een moeder met diabetes is opgenomen, maar het kind vertoont
geen enkele manifestatie van de ziekte
HD: V30.00 “Single liveborn, born in hospital, delivered without mention of cesarean delivery”
(Enige levendgeborene, geboren in het ziekenhuis zonder vermelding van
keizersnede)
ND: V18.0 “Family history of diabetes mellitus” (Familiale voorgeschiedenis van diabetes mellitus)

8. Laag geboortegewicht (“Low birth weight status”) [V21.3]
De codes van deze categorie maken het mogelijk om een status van laag geboortegewicht te identificeren. Deze codes kunnen interessante aanvullende informatie verstrekken over patiënten waarvan
de huidige gezondheidstoestand wordt beïnvloed door dit lage geboortegewicht. Deze codes mogen
alleen worden gebruikt als de patiënt de oorspronkelijke pathologie niet meer vertoont, maar er wel de
gevolgen van draagt. De codes 760 tot 779 moeten worden gebruikt als de patiënt deze
gezondheidstoestand nog vertoont. De status V-codes zijn dan niet van toepassing. Er is geen
leeftijdsgrens voor het gebruik van deze V-codes na de perinatale periode .

9. Resultaat van bevalling (“Outcome of delivery”) [V27]
De codes van deze categorie moeten als nevendiagnose worden vermeld in het dossier van de moeder.
Ze maken het mogelijk om het resultaat van de bevalling te preciseren.

10. Negatieve observatie van een pasgeborene (V29)
Deze codes worden gebruikt voor de pasgeborenen en dit gedurende een opname tijdens de eerste 28
dagen van het leven. De pasgeborene wordt opgenomen omdat men een aandoening vermoedt, maar
er zijn geen symptomen aanwezig en de aandoening wordt niet bevestigd.
Voorbeeld V 6: pasgeborene (vaginale bevalling) wordt gehospitaliseerd gedurende 6 dagen en dit
omdat de moeder een infectieuze pathologie heeft, die mogelijk het kind besmet heeft. Het kind vertoont
geen symptomen en de resultaten zijn allemaal negatief.
HD: V30.00 ‘’Single liveborn, born in hospital, delivered without mention of caesarean delivery’’
(enkelvoudig levend geborene, geboren in ziekenhuis, geen vermelding van bevalling
via keizersnede).
ND: V29.0 ‘’Observation for suspected infectious condition’’ (observatie ivm. verdenking op
infectieuze aandoening)

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

405

11. Levende pasgeborene overeenkomstig het type van geboorte (“Liveborn
Infant according to type of birth”) [V30]
De codes van deze categorie worden vermeld in de MZG die correspondeert met het verblijf van de
geboorte van het kind. Ze moeten steeds worden vermeld als hoofddiagnose
Voorbeeld V 7 : Een kind dat wordt geboren via een keizersnede verblijft 12 dagen in het ziekenhuis
omdat zijn moeder complicaties heeft ontwikkeld. Deze complicaties hebben geen invloed op de
pasgeborene.
HD: V30.01 ”Single liveborn, born in hospital, delivered with mention of cesarean delivery (Enig
levendgeborene, geboren in het ziekenhuis via keizersnede)
ND: V20.1 ”Other healthy infant or child receiving care” (Andere gezonde pasgeborene of kind
dat zorg ontvangt)
De codes V3x.2, die aanduiden dat een kind geboren werd buiten het ziekenhuis en nadien niet werd
gehospitaliseerd, worden nooit gebruikt.

12. Status (“Status”) [V40 -V49]
De codes van categorieën V40-V49 preciseren bepaalde huidige problemen die de gezondheidstoestand van de patiënt kunnen beïnvloeden en ervoor zorgen dat er meer medische en verpleegkundige
zorgen nodig zijn. Deze mogen enkel gecodeerd worden indien de behandelende arts deze als
probleem vermeldt. Deze codes verwijzen meestal naar een chirurgische ingreep in het verleden en/of
een trauma of andere pathologie. De oorspronkelijke pathologie mag hierbij niet meer gecodeerd
worden.
Deze codes zijn overbodig als de code van de pathologie de status informatie reeds bevat!
Voorbeeld V 8: opname voor hepatitis door Cytomegalievirus bij patiënt met transplantlever.
HD: 996.82 ‘’Complications of transplanted organ, liver’’ (complicaties van een getransplanteerde
lever)
ND: 078.5 ‘’Cytomegaloviral infection’’ (cytomegalovirusinfectie)
573.1 ‘’Hepatitis in viral diseases classified elsewhere’’ (hepatitis bij elders geclassificeerde
virusziekten)
De code V42.7 ‘’Organ replaced by transplant, liver’’ wordt niet toegevoegd, want is overbodig!
Als de code van de pathologie geen status informatie bevat, dan kan de V-code worden
toegevoegd.
Voorbeeld V 9: opname voor infectie heupprothese
HD: 996.66 ‘’Infection due to internal joint prosthesis’’ (infectie of ontsteking van interne
gewrichtsprothese)
ND: V43.64 ‘’Organ replaced, joint, hip” (een orgaan of weefsel dat op een andere wijze dan
transplantatie vervangen is, heup)
Voorbeeld V 10: opname voor een totale gastrectomie met intestinale interpositie omwille van een
maagneoplasma ter hoogte van de cardia. De patiënt onderging eerder een splenectomie.
ND: 151.0 ‘’Malignant neoplasm of stomach, cardia ’’(maligne neoplasma van cardia)
ND: V45.79 ‘’Other acquired absence of organ’’ (overage verworven afwezigheid van organ)
Proc: 43.91 ‘’Total gastrectomy with intestinal interposition’’(totale gastrectomie met
darminterpositie – interpositie van een darmlis)
Categorie V40 “Mental and behavioral problems” evenals categorie V41 “Problems with special
senses and other special functions” wordt slechts gebruikt in afwezigheid van meer specifieke
symptomen en/of pathologieën.
Categorie V42 “Organ or tissue replaced by transplant” wordt gebruikt om zowel de homologe als de
heterologe transplantatiesstatus weer te geven..
Opgelet: deze codes worden niet toegevoegd bij een acute pathologie als infectie van het transplant (is
redundant)!
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Code V45.87 “Transplanted organ removal status” (status van wegname van getransplanteerd
orgaan) wordt gecodeerd wanneer een transplantorgaan, omwille van complicatie/falen/infectie/
afstoting …, verwijderd werd en dit tijdens een vorige opname.
Patiënten die wachten op een transplant kunnen gecodeerd worden met de code V49.83 “Awaiting
organ transplant status” (wachten op orgaantransplantatie). Deze code mag enkel toegekend worden
wanneer de patiënt op een wachtlijst is ingeschreven!.
De categorie V44 “Artificial opening status” wordt toegekend indien er een artificiële opening is, maar
deze geen extra medische zorgen nodig heeft. Indien er echter medische zorgen hierop uitgevoerd
wordt, dan moet een code uit categorie V55 “Attention to artificial openings” gebruikt worden. Deze
codes sluiten elkaar uit! De verpleegkundigen handelingen aan een stoma worden gescoord in VG-MZG
en niet in MG-MZG. Hiervoor kan een code uit de V44 reeks meegegeven worden in MG-MZG.
V-Codes in functie van de transfer tussen specialismen en ziekenhuizen
Statuscodes zijn niet van toepassing op de ingreep die de patiënt heeft ondergaan binnen hetzelfde
gezondheidszorgtraject, m.a.w. zolang de patiënt het gezondheidszorgmilieu niet heeft verlaten.
Enige uitzondering op deze regel is een opname of transfer voor revalidatie (conform de bepalingen
beschreven in § 15) waar de gepaste statuscode(s) gecodeerd moet(en) worden. Zie ook § 16.
Voor uitgewerkte voorbeelden verwijzen wij naar hoofdstukken 7 « Aandoeningen van het circulatoir
systeem » en 17a « Trauma's en ongevallenletsels ».
Patiënt wordt opgenomen in ziekenhuis 1 voor een aortaklepvervanging en postoperatief getransfereerd
voor herstel naar ziekenhuis 2. Aangezien de patiënt het gezonheidszorgmilieu niet verlaten heeft zijn
de codes V42.2 en V 43.3 niet van toepassing in ziekenhuis 2.
Patiënt wordt opgenomen in ziekenhuis 2 met vervolgens transfer naar ziekenhuis 1 voor een
aortaklepvervanging en vervolgens 3 dagen postoperatief transfer voor herstel naar ziekenhuis 2. In
ziekenhuis 2 krijgt de patiënt een nieuw verblijfsnummer, aangezien hij administratief ontslagen werd.
Hij heeft echter het gezondheidszorgmilieu niet verlaten. Om die reden zijn de statuscodes V42.2 en
V43.3 niet toegestaan in ziekenhuis 2
Patiënt wordt opgenomen in ziekenhuis 2, vervolgens transfer naar ziekenhuis 1 voor
aortaklepvervanging en uiteindelijk getransfereerd naar ziekenhuis 2 voor revalidatie. Aangezien het
hier om revalidatie gaat, zijn de codes V 42.2 en V 43.3 in ziekenhuis 2 toegestaan.
Dialyseproblematiek:
De code V45.11 “Renal dialysis status” (status van renale dialyse) wordt als nevendiagnose gebruikt
voor patiënten die regelmatig nierdialyse moeten ondergaan en dit zowel voor peritoneale en de
klassieke hemodialyse therapie. Deze code wordt enkel als nevendiagnose gebruikt voor een
gedialyseerd patiënt, onafhankelijk van de reden van opname. Deze code geeft ook weer dat de patiënt
een arterioveneuze shunt heeft.
Een opname specifiek voor dialyse wordt gecodeerd door “V56.0 Extracorporeal dialysis” (nazorg
waarbij intermitterende extracorporale dialyse gegeven wordt) indien het gaat om een extra-corporele
dialyse of door “V56.8 other dialysis” (Andere vormen van intermitterende dialyse gegeven wordt)
indien het gaat om een peritoneale of andere dialyse. De codes V45.11 en V56.x sluiten elkaar uit!
Een opname voor specifieke zorgen (toilet, plaatsing, aanpassing, verwijderen, vervangen katheter)
wordt gecodeerd door middel van V56.1 “Fitting and adjustment of extracorporeal dialysis catheter”
(plaatsen en aanpassen van extracorporele dialysekatheter) en V56.2 “Fitting and adjustment of
peritoneal dialysis catheter” (plaatsen en aanpassen van peritoneale dialysekatheter).
Bij aanwezigheid van een complicatie (infectieus of mechanisch) worden de V codes niet meer gebruikt
en worden deze vervangen door de codes uit categorie 996.
Indien de patiënt de dialysebehandeling niet goed volgt (non-compliance) dan wordt dit gecodeerd door
V45.12 ‘’noncompliance with renal dialysis’’ (gebrek aan therapietrouw (non compliance) inzake
nierdialyse).
Het sluiten van een arterioveneuze fistel (na niertransplant) wordt gecodeerd door V58.44 ‘’Aftercare
following organ transplant’’ (nazorg na transplantatie) aangevuld met de code V42.0 ‘’organ transplant,
kidney’’ (een orgaan of weefsel dat door transplantatie vervangen is, nier).
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Patiënt gekend met chronische dialyse, opgenomen voor dialyse.
HD: V56.0 (nazorg waarbij intermitterende extracorporale dialyse gegeven wordt)
ND: nierprobleem
Proc: dialyse
Patiënt gekend met chronische dialyse, opgenomen omwille voor andere pathologie. Tijdens de
opname wordt er geen dialyse uitgevoerd.
HD: pathologie
ND: V45.11
ND: renale pathologie
De verworven afwezigheid van een orgaan wordt gecodeerd met de codes uit subcategorie V45.7
“Acquired absence of organ” (verworven afwezigheid van een orgaan) en V88.0 “Acquired absence
of cervix and uterus” (verworven afwezigheid van cervix en uterus). Deze codes kunnen gecodeerd
worden bij een gedeeltelijke alsook voor een volledige verwijdering van een orgaan, maar worden niet
gebruikt om een voorgeschiedenis van een wegname van een letsel te beschrijven. De congenitale
afwezigheden worden elders geklasseerd.
De code “V45.89 Other postprocedural status” (Andere postoperatieve toestanden) kan gebruikt
worden om de aanwezigheid van een neuropacemaker en/of een cochleair implant te coderen.
Patiënten die met cPAP (continuous positive airway pressure) behandeld worden, kunnen gecodeerd
worden door de code V46.8 ‘’Other enabling machines’’ (afhankelijkheid van andere gespecificeerde
hulpapparatuur).
De code V49.84 ‘’Bed confinement status’’ (bedlegerigheidstatus) duidt aan dat de patiënt bedlegerig
is.

13. Opname voor niet therapeutische procedures (V50)
De categorie V50 wordt gebruikt wanneer patiënten opgenomen worden voor een niet-therapeutische
behandeling, want er is geen medische pathologie aanwezig.
De code “V50.1 Other plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance” (Andere plastische
chirurgie voor in cosmetisch opzicht niet acceptabel uiterlijk) wordt als hoofddiagnose gecodeerd indien
de patiënt omwille van zuivere esthetische chirurgie gehospitaliseerd wordt, inclusief de esthetische
borstingrepen met of zonder prothese.
Voorbeeld V 11: opname voor een esthetische face-lift
HD: V50.1 ‘’Other plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance’’ (Andere plastische
chirurgie voor in cosmetisch opzicht niet acceptabel uiterlijk)
Proc: 86.82 ‘’Facial rhytidectomy’’ (faciale rhydtidectomie)
Voorbeeld V 12: opname voor esthetische borstvergroting:
HD: V50.1 ‘’Other plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance’’ (Andere plastische
chirurgie voor in cosmetisch opzicht niet acceptabel uiterlijk)
Proc: 85.54 ‘’Bilateral breast implant’’ (bilateraal borstimplant)
Code “V50.4x Prophylactic gland removal” (profylactische wegname orgaan) wordt gebruikt wanneer
een gezond orgaan (bijvoorbeeld borst, testis, ovarium, ..) profylactisch verwijderd wordt.
Een verwijdering van een orgaan als behandeling van een carcinoom, wordt niet aanzien als
profylactische verwijdering, maar als een therapeutische interventie (bijvoorbeeld verwijderen testis als
behandeling voor prostaatcarcinoom, verwijderen ovaria als behandeling voor borstcarcinoom) zelfs als
de behandeling van de maligniteit eerder werd uitgevoerd.
Indien de patiënt gehospitaliseerd werd voor een profylactische verwijdering van een orgaan
(bijvoorbeeld ovariectomie bij gekende familiale belasting hiervoor) en het anatomopathologisch
onderzoek toont reeds de aanwezigheid van een ovariumcarcinoom, dan wordt de profylactische
verwijdering (V50.4x) als hoofddiagnose gecodeerd.
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Voorbeeld V 13: opname voor profylactische wegname van de beide borsten omwille van een familiale
voorgeschiedenis van borstcarcinoma en de aanwezigheid van een persoonlijke genetische
voorgeschiktheid hiervoor.
HD: V50.41 ‘’Prophylactic organ removal, breast’’ (profylactische wegname van orgaan, borst)
ND: V16.3 ‘’Family history of malignant neoplasm, breast’’ (familie-anamnese met maligne
neoplasma, mamma)
ND: V84.01 ‘’Genetic susceptibility to malignant neoplasm of breast’’ (genetische susceptibiliteit
voor maligne neoplasma van de borst)
Proc: 85.42 ‘’Bilateral simple mastectomy’’ (eenvoudige bilaterale mastectomie)
Voorbeeld V 14: opname voor bilaterale, laparoscopische (robot-geassisteerde) wegname van de ovaria
(profylactisch). Anatomopathologisch onderzoek toont de aanwezigheid van een ovarieel carcinoma.
HD: V50.42 ‘’Prophylactic organ removal, ovary’’ (profylactische wegname van orgaan, eileider)
ND: V16.41 ‘’Family history of malignant neoplasm, ovary’’ (familie-anamnese met maligne
neoplasma, ovarium)
183.0 ‘’Malignant neoplasm of ovary” (maligne neoplasma van ovarium)
Proc: 65.53 ‘’Laparoscopic removal of both ovaries…’’ (laparoscopisch verwijderen van beide ovaria
tijdens dezelfde operatie)
17.42 ‘’Laparoscopic robotic assisted procedure’’ (laparoscopisch robot geassisteerde
procedure)
Voorbeeld V 15: opname voor epifysiodese om de groei te vertragen
HD: V50.8 ‘’Elective surgery for purposes other than remedying health status, other’’ (Andere
gespecificeerde electieve chirurgie).
Indien er echter een pathologie gekend is die de excessieve groei verklaart (gigantisme, teveel aan
groeihormoon,..) dan wordt deze als hoofddiagnose gecodeerd.
Voorbeeld V16: opname voor partiële ovariectomie omwille van een cyste en een
gelegenheidsappendectomie (laparoscopisch)
HD : 620.2 ‘’Unspecified ovarian cyst’’ (Andere en niet gespecificeerde ovariu cyste)
Proc: 65.24 ‘’Laparoscopic wedge resection of ovary’’
Proc: 47.11 ‘’Laparoscopic incidental appendectomy’’ (laparoscopische incidentele appendectomie)
Voorbeeld V 17: bilaterale orchidectomie na prostatectomie voor carcinoom
HD: 185 ‘’Malignant neoplasm of prostate’’(maligne neoplasma van de prostaat)
Proc: 62.41 ‘’Removal of both testes at same operative episode” (verwijderen van beide testis
tijdens dezelfde operatie)
De preventieve verwijdering van tanden voor het plaatsen van een hartklep en/of chemo of
radiotherapie, wordt eveneens aanzien als een profylactische ingreep, want er is geen tandprobleem
aanwezig dat kan gecodeerd worden.

14. Opnames voor nazorg en specifieke procedures [V51 -V58]
Wanneer de oorspronkelijke behandeling van een pathologie of een trauma volledig is afgerond, maar
de patiënt nog verzorging moet krijgen tijdens de genezingsfase of voor de behandeling van de
gevolgen van de pathologie, dan worden de codes V51-V58 gebruikt. Gewoonlijk gaat het om geplande
zorgen. De enige uitzonderingen op deze regel hebben betrekking op de dialyse (V56.x), de radiotherapie (V58.0), chemotherapie (V58.11) en immunotherapie (V58.12).
Ook de codes onder subcategorie V58.6x “current drug use” (actueel lange termijn gebruik van
medicatie) zijn zeer specifiek en geven aan dat de patiënt een chronische medicatie gebruikte.
Het coderen van borstprothesen gebruikt bij de reconstructie, kan door de drie volgende codes:
• V51.0 "Encounter for breast reconstruction following mastectomy" (Opname voor
borstreconstructie na mastectomie)
• V52.4 ‘’Fitting and adjustment of breast prosthesis and implant’’ (plaatsen en bijstellen van een
borstprothese en implantaat): deze code wordt eveneens gebruikt wanneer de borstprothese
vervangen wordt door een andere prothese (ander type en/of volume)
• V43.82 ‘’Organ or tissue replaced by other means, breast’’ (ander orgaan of weefsel dat op een
andere wijze dan transplantatie vervangen is, borst).
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Voorbeeld V 18: Een patiënte heeft een borstamputatie voor een neoplasma van de borst gehad en
wordt gehospitaliseerd voor een borstreconstructie (TRAM). Hoe moet een TRAM gecodeerd worden ?
HD: V51.0 "Encounter for breast reconstruction following mastectomy" (Raadpleging
voor reconstructieve borstchirurgie na een mastectomie)
Proc: 85.72 ”Total reconstruction of breast, TRAM, flap, pedicled" (Totale borstreconstructie,
TRAM, gesteelde flap)
De opvolging na een ingreep/procedure (“Aftercare”) wordt gecodeerd met de volgende
(sub)categorieën:
• V54 “Other orthopedic aftercare” (orthopedische nazorg): verwijdering van materiaal, nazorg
voor reeds behandelde fracturen en voor de plaatsing van gewricht prothesen.
• V58.4x “Other aftercare following surgery” (Andere vormen van nazorg na operatie): deze
codes worden gebruikt voor chirurgische nazorg. Een bijkomende “aftercare” code ter
specificatie van reden voor de nazorg mag gecodeerd worden.
• V58.7x “Aftercare following surgery to specified body systems, not elsewhere classified”
(nazorg na operatie aan specifiek systeem): hierin worden de codes verzameld voor nazorg
naar een bepaalde lichaamsstelsel. Een bijkomende “aftercare” code ter specificatie van de
reden voor de nazorg mag gecodeerd worden.
“Aftercare” codes moeten in een bepaalde volgorde gecodeerd worden:
• De codes uit subcategorie V54.1x hebben voorrang op code V58.43, dewelke niet meer
bijgevoegd worden.
• De codes V58.41-44 hebben voorrang op de codes uit subcategorie V58.7x dewelke niet meer
bijgevoegd worden.
De vervanging van een pacemakerbatterij wordt met de code “V53.31 Fitting and adjustment of
cardiac pacemaker” (plaatsen en aanpassen van cardiale pacemaker) gecodeerd.
Voorbeeld V 19: een patiënte van 22 jaar is drager van een pomp met baclofen die 5 jaar eerder werd
ingeplant wegens het Brown-Sequard syndroom. Momenteel werkt de batterij van deze pomp niet meer.
De chirurg heeft de oude pomp verwijderd en vervangen door een nieuwe.
HD: V53.09 “Fitting and adjustment of other devices related to nervous system and special
senses” ((Aanpassen en bijstellen van een ander apparaat gerelateerd aan het
zenuwstelsel en de zintuigen)
ND: 344.89 “Other specified paralytic syndrome” (Ander gespecificeerd paralytisch syndroom)
Proc:
86.06 “Insertion of totally implantable infusion pump” (Insertie van een totale
implanteerbare infusie-pomp)
Voorbeeld V 20: hoe moet de verstopping van een gastrostomiesonde gecodeerd worden?
V55.1 “Attention to gastrostomy” (Aandacht voor gastrostomie)
Als er geen complicatie van de stomie zelf is, is er geen reden om een complicatiecode te gebruiken
(536.4x).
Voorbeeld V 21: een patiënt heeft eerder een anterieure rectale resectie gehad en wordt opgenomen
voor de sluiting van de colostomie. De arts vermeldt dat de sluiting van de colostomie niet eenvoudig
was. Hij heeft immers een sluiting van de colostomie, een darmresectie en een end-to-end anastomose
uitgevoerd. Hoe moet dit gecodeerd worden?
HD: V55.3 “Attention to artificial openings, colostomy” (Aandacht voor artificiële stomata,
colostomie)
ND: V45.72 “Acquired absence of intestine” (Verworven afwezigheid van de darm)
Proc: 46.52 “Closure of stoma of large intestine” (Sluiten van stoma van de dikdarm)
45.79 “Other and unspecified partial excision of large intestine” (Andere en niet
gespecificeerde partiële excisie van de dikke darm)
Voorbeeld V 22: opname voor verwijderen van een externe fixator (llizaroy)
HD: V54.89 ‘’Other orthopedic aftercare’’ (andere gespecificeerde orthopedische nazorg)
Proc: 78.6x ‘’Removal of implanted devices of bone’’ (verwijderen van inwendig fixatiemateriaal)
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Voorbeeld V 23: opname voor verwijderen van maagballon
HD: V53.59 ‘’Fitting and adjustment of other gastrointestinal appliance and device’’
(Plaatsen/bijstellen van ander gastrointestinaal hulpmiddel en toestel)
Proc: 44.94 ‘’Removal of gastric bubble (balloon) (verwijderen van een maagballon)

15. Revalidatie [V57]
Een revalidatie - behandeling is mogelijk in eender welk medisch specialisme.
De codes van categorie V57 mogen alleen worden gebruikt als er sprake is van minstens 60 minuten
revalidatie per dag. Deze revalidatie moet bestaan uit ergotherapie of kinesitherapie, en uit minstens 2
van de volgende technieken: revalidatie door beweging, psychomotorische therapie, elektrostimulatie
voor motorische aandoening of pijnstillende elektrotherapie, mechanotherapie, oefeningen met externe
prothesen (en/of orthesen, en/of complexe technische hulpmiddelen), hydrotherapie in het zwembad.
Het revalidatieplan moet worden vermeld in het dossier van de patiënt.
Een “eenvoudige” kinesitherapiebehandeling is niet voldoende om de codes uit de categorie
“revalidatie” toe te passen. De reden voor de revalidatie (symptoom, pathologie, sequel) wordt als
nevendiagnosen gecodeerd.
Als het gaat om revalidatie van een sequel, dan moet een nevendiagnose preciseren welk sequel de
revalidatie noodzakelijk maakt (de oorspronkelijke pathologie mag niet meer worden gecodeerd).
Code V57.89 “Other specified rehabilitation procedure” (Andere gespecificeerde revalidatie procedures)
wordt enkel gebruikt bij multidisciplinaire behandeling. Indien het om een ander type revalidatie gaat,
moet de specifieke code uit V57 gebruikt worden.
De codes van categorie V57 worden gebruikt als hoofddiagnose wanneer de patiënt wordt opgenomen voor revalidatie. De reden van de revalidatie wordt erna vermeld.
Indien er revalidatie plaats vindt in hetzelfde specialisme in hetzelfde verblijf waarin de
oorspronkelijke pathologie behandeld werd, dan wordt in de MG-MZG codering enkel de procedurecode
toegevoegd en geen V57 code voor dit specialisme!
Wanneer iemand gehospitaliseerd wordt voor de behandeling van een pathologie, wordt deze als
hoofddiagnose gecodeerd in het eerste specialisme. Van zodra er revalidatietherapie gegeven wordt in
een ander specialisme, wordt deze als hoofddiagnose gecodeerd (V57) voor dit specialisme. Bij de
concatenatie van het gehele verblijf, wordt de V57 een nevendiagnose.
Voorbeelden V 24: een patiënt wordt na een voorheen behandeld myocardinfarct enkel opgenomen
voor revalidatie. De revalidatie gebeurt binnen de 8 weken na het begin van het infarct.
HD: V57.89 “Other specified rehabilitation procedure, other” (Andere gespecificeerde revalidatie
procedure, andere)
ND: 410.x2 “Acute myocardial infarction, subsequent episode of care” (Acuut myocardinfarct,
volgende zorgperiode)
Voorbeeld V 25: een patiënt wordt na een voorheen behandeld myocardinfarct enkel opgenomen voor
revalidatie. De revalidatie gebeurt meer dan 8 weken na het begin van het infarct. Hoe moet dit gecodeerd worden?
HD: V57.89 “Other specified rehabilitation procedure, other” (Andere gespecificeerde revalidatie
procedure, andere)
ND: 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Andere gespecificeerde
vormen van chronische ischemische hartaandoeningen)
Voorbeeld V 26: opname voor intensieve fysische revalidatie. Ze wordt overgebracht van een ander
ziekenhuis na behandeling van een CVA. Bij de opname vertoont ze een ernstige ataxie en een troebel
zicht als sequel van het CVA. Hoe moet dit gecodeerd worden?
HD: V57.1 ”Other physical therapy” (Andere fysiotherapie)
ND: 438.84 “Other late effects of cerebrovascular disease, ataxia” (Andere late effecten van een
cerebrovasculaire aandoening, ataxie)
ND: 438.7 “Late effects of cerebrovascular disease, disturbances of vision” (late effecten van
een cerebrovasculaire aandoening, gezichtsstoornis)
ND: 368.8 “Other specified visual disturbances” (Andere gespecificeerde gezichtsstoornis)
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Voorbeeld V 27: een kind van 4 jaar wordt opgenomen na een schedeltrauma als gevolg van een autoongeval. Na de verzorging in de acute fase wordt het overgebracht naar een neurologische revalidatiedienst voor neuromotorische revalidatie, ergotherapie, spraak revalidatie en voedingsadvies. Als
sequel van het trauma houdt de patiënt een ataxie, een atactische spraakstoornis en slikproblemen waarvoor een gastrostomie werd geplaatst, voor de transfer - over. Hoe moet dit gecodeerd worden?
HD: V57.89 Other specified rehabilitation procedure, other” (Andere gespecificeerde revalidatie
procedure, andere)
ND: 781.3 “Lack of coordination” (Gebrek aan coördinatie)
ND: 784.3 “Aphasia” (Afasie)
ND: 783.3 “Feeding difficulties and mismanagement” (Voedingsmoeilijkheden en verkeerde
aanpak)
ND: 905.0 ”Late effect of fracture of skull and face bones” (Late effecten van schedelfractuur en
aangezichtsbeenderen)
ND: E929.0 “Late effects of motor vehicle Accident” (Late effecten van ongeval met motorvoertuig)
ND: V44.1 ”Gastrostomy status” (Status met gastrostomie)
Proc: 93.39 “Other physical therapy” (Andere fysiotherapie)
Proc: 93.75 “Other speech training and therapy” (Andere spraaktraining en -behandeling)
Proc: 93.83 “Occupational therapy” (Bezigheidstherapie)
Voorbeeld V 28: opname van een patiënt, gekend met MS, voor revalidatie.
HD: V57.x ‘Care involving use of rehabilitation procedures’’ (zorg waarbij revalidatie plaats
vindt,..)
ND: 340 ‘’Multiple sclerosis’’ (multipele sclerose)
Voorbeeld V 29: opname omwille van CVA met hemiplegie. Nadien transfer voor revalidatie omwille van
blijvende hemiplegie met faciale paralyse en apraxie.
Voor de neurogie
HD: 434.91 ‘’Cerebral artery occlusion, with cerebral infarction’’ (niet gespecificeerde
afsluiting van cerebrale arterie, met vermelding van infarct van hersenen)
ND: 342.90 ‘’Hemiplegia unspecified, affecting unspecified side’’ (niet gespecificeerde
hemiplegie, aantasting van niet-gespecificeerde zijde)
Voor de revalidatie:
HD: V57.x ‘’Care involving use of rehabilitation procedures’’ (zorg waaronder revalidatie )
ND: 438.20 ‘’Late effect of cerebrovascular disease, hemiplegia…’’(late gevolgen van
cerebrovasculaire ziekte, hemiplegie van niet-gespecificeerde zijde)
ND 438.81 ‘’Late effect of cerebrovascular disease, apraxia’’ (late gevolgen van
cerebrovasculaire ziekte, apraxie)
ND: 438.83 ’’Late effect of cerebrovascular disease, facial weakness’’ (late gevolgen van
cerebrovasculaire ziekte, gezichtszwakte)

16. Transfers tussen specialismen en ziekenhuizen
Een patiënt wordt opgenomen omwille van een fractuur van de femurhals op de dienst orthopedie. Na
de chirurgische behandeling (plaatsen totale heupprothese), wordt hij naar de dienst IZ getransfereerd
en nadien terug naar de dienst orthopedie om te eindigen op een Sp bed voor revalidatie.
Deze specialismen worden als volgt gecodeerd:
ste
1 specialisme orthopedie
HD: fractuur femurhals
2de specialisme Intensieve zorgen
HD: reden van opname op IZ
3de specialisme orthopedie
V54.81; “aftercare following joint replacement”
de
4 specialisme revalidatie
V57.x:“Care involving use of rehabilitation procedures”
ND “V43.64 “Hip organ or tissue replaced by other
means, joint, hip”
De code V43.64 moet in het specialisme revalidatie gecodeerd worden (onafhankelijk van de bedindex),
aangezien dit de reden is waarom de revalidatie plaatsvindt. Deze V-code wordt niet toegekend in de
acute specialismen.
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17. Chemotherapie (“Chemotherapy”) [V58.1]
Subcategorie V58.1 ‘’Encounter for chemotherapy and immunotherapy for neoplastic conditions”
(Raadpleging voor chemotherapie en immunotherapie voor neoplastische aandoeningen) werd
onderverdeeld teneinde een onderscheid te kunnen maken tussen antineoplastische chemotherapie en
immunotherapie.
Wanneer de patiënt uitsluitend wordt opgenomen om zijn chemokuur te krijgen, wordt de code V58.11
vermeld als hoofddiagnose, gevolgd door de code voor het neoplasma als nevendiagnose. Bijkomende
informatie over het gebruik van deze code kan worden gevonden in de hoofdstukken over de keuze van
de hoofddiagnose en de neoplasma's.
Voorbeelden V 30 : een patiënte wordt gehospitaliseerd voor chemotherapie in het kader van
borstkanker.
HD : V58.11 ”Encounter for antineoplastic Chemotherapy” (Antineoplastische chemotherapie)
ND : 174.3 “Malignant neoplasm of breast, lower-inner quadrant” (Maligne neoplasie van de
borst, onderste-binnenste kwadrant)
Voorbeeld V 31: een patiënte heeft borstkanker met botmetastasen. Ze wordt opgenomen voor een
bifosfonatenkuur. Bifosfonaten worden beschouwd als een adjuvante palliatieve therapie voor de
behandeling van botmetastases en mutipel myeloom maar niet als een antineoplastisch geneesmiddel.
HD : “198.5 Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow” (metastasen in bot en
beenmerg)
Code V58.11 “Encounter for antineoplastic chemotherapy” (Opname voor chemotherapie) wordt niet gebruikt als hoofddiagnose omdat bifosfonaten niet wordt beschouwd als een antineoplastisch
geneesmiddel.
Als de patiënt wordt behandeld met radiotherapie en chemo-/immunotherapie, dan wordt ofwel code
V58.0 ofwel code V58.1x als hoofddiagnose geregistreerd, en de andere code als nevendiagnose. De
keuze van de hoofddiagnose (V58.0 ofwel V58.1x) is hier vrij.
Voor de combinatie chemo+immunotherapie is de hoofddiagnose steeds V58.11. De immunotherapie
wordt gecodeerd door middel van een procedurecode (V58.12 zal hier niet gebruikt worden in ND).

18. Langdurig gebruik van medicatie (V58.6x)
Er is geen tijdslimiet voor het gebruik van de codes V58.6 “Encounter for long-term (current) drug
use”.(langdurig gebruik van …) Ze worden gecodeerd indien ze de (dagelijkse) behandeling zijn van de
patiënt en dat deze reeds ingenomen werden voor het huidig verblijf in het ziekenhuis. Het gebruik van
anticoagulantia voor auriculaire fibrillatie wordt gecodeerd met V58.61 “Encounter for long-term (current)
use of anticoagulants” (langdurig gebruik van anticoagulantia) ongeacht of de patiënt heparine of
coumarol inneemt. Deze regel is eveneens geldig wanneer coumarol vervangen wordt door heparine
omwille van een chirurgische ingreep.
In tegenstelling wordt V58.61 niet gebruikt ter codering van de profylaxis van trombo-embolische
aandoeningen in de postoperatieve periode.

19. Personen in contact met de gezondheidszorg onder andere omstandigheden
(“Persons encountering health services in other circumstances”) [V60 -V69]
De codes van deze categorieën laten toe om in de MG-MZG de socio-economische, juridische of familiale aspecten te vermelden die een impact kunnen hebben op het verblijf van de patiënt.
De codes uit subcategorie V61.0 zijn verder uitgesplitst teneinde en betere codering te bekomen van de
familiale levensomstandigheden van de patiënten.
Voorbeeld V-32: Een patiënte wordt opgenomen in het ziekenhuis wegens seniele dementie en
verschillende andere pathologieën: diabetes zonder verdere precisering, infectie van de urinewegen
en vaginale candidose. Er wordt een hersenscan gemaakt. De analyse van het medisch dossier toont
aan dat al deze pathologieën chronisch zijn. De patiënte wordt gehospitaliseerd veeleer op aandringen
van de familie dan wegens acute pathologie.
HD = : 290.0 “Senile dementia, uncomplicated” (Seniele dementia zonder complicatie)
ND = 250.00 “Diabetes mellitus without mention of complication, type 2” (Diabetes mellitus, type
2, zonder vermelding van complicaties)
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599.0 = “Urinary tract infection, site not specified” (Urinaire infectie, lokalisatie niet
gespecificeerd)
112.1 = “Candidiasis of vulva and vagina” (Candidase van vulva en vagina)
V61.8 = “Other specified family circumstances” (Andere gespecificeerde familiale
omstandigheden)
In dit geval wordt code V61.8 niet vermeld als hoofddiagnose, omdat er sprake is van een evaluatie van
de hersenpathologie.
Men vindt tevens in categorie V64 de codes die moeten worden toegevoegd wanneer een procedure
niet kon worden uitgevoerd of wanneer een gesloten procedure (laparoscopie, thoracoscopie of arthroscopie) werd omgezet in open chirurgie (zie hoofdstuk Procedures §9-10).

20. Sociale opname (V65.0) en (V60.4)
De code V65.0 “Healthy person accompanying sick person” (gezonde personen die een zieke
begeleiden) wordt gebruikt indien een gezond persoon samen met een ziek persoon opgenomen wordt.
In bepaalde gevallen wordt een chronische zieke patiënt opgenomen omwille van het feit dat zijn/haar
verzorger(ster) niet meer kan instaan voor de nodige zorgen. Indien dit de reden van opname is, wordt
de code V60.4 “No other household member able to render care” (geen ander lid van het gezin dat in
staat is verzorging te geven) toegekend als hoofddiagnose. Als nevendiagnosen worden de chronische
aandoeningen gecodeerd. V60.4 wordt door de FOD VVVL als hoofddiagnose aanvaardt, ook als staat
deze in het ICD-9-CM handboek aangeduid als enkel te gebruiken als nevendiagnose.

21. Opname voor educatie (V65.4)
Patiënt wordt gehospitaliseerd om een bepaalde techniek of handelingen aan te leren die hem/haar in
staat zullen stellen om zichzelf te verzorgen.
Voorbeeld V-33 :opname voor aanleren van zelf-sondering via suprapubische katheter en dit omwille
van een neurogene, atone urineblaas (suprapubische katheter reeds aanwezig)
HD: V65.49 ‘’Other specified counseling’’ (Andere gespecificeerde advisering)
ND: 596.54 ‘’Neurogenic bladder’’ (paralyse van de blaas)
ND: V44.59 ‘’Artificial opening status, other cystostomy’’(status met een kunstmatige
lichaamsopening, cystostomie)

22. Contact voor palliatieve zorg (“Encounter for palliative care”) [V66.7]
Wanneer de patiënt wordt opgenomen voor palliatieve zorgen, wordt de terminale pathologie vermeld
als hoofddiagnose. Code V66.7 wordt vermeld als nevendiagnose om te preciseren dat het gaat om
palliatieve zorgen.
De palliatieve zorgen zijn een alternatief voor de agressieve curatieve behandeling, wanneer de patiënt
in de terminale fase van zijn pathologie zit. De zorgen worden dan gericht op de behandeling van de
pijn en de andere symptomen van de pathologie. Het gebruik van deze codes is niet gerelateerd aan
het leven in een palliatieve zorg unit, maar aan de aard van de zorg voor de patiënt.
In dit geval ‘’moet de ziekte ongeneeslijk zijn, de zorgen moeten bestaan uit een controle van de symptomen, een behandeling van de pijn, psychologische begeleiding, voorbereiding en begeleiding van het
rouwproces. Het zorgprogramma moet voorkomen in het dossier van de patiënt’’.

23. Follow-up onderzoek (“Follow-up examination”) [V67]
De codes uit categorie V67 worden gebruikt, wanneer de patiënt opgenomen wordt voor controle
onderzoek nadat de initiële behandeling van een pathologie of een trauma beëindigd is. Ze worden als
hoofddiagnose geplaatst, wanneer deze oppuntstelling negatief is (geen letsels of een letsel dat geen
verband heeft met de oorspronkelijke pathologie).
In geval van recidief of uitbreiding van de pathologie of in geval dat er een letsel gevonden wordt dat
gerelateerd is aan de oorspronkelijke pathologie dan worden deze als hoofddiagnose vermeld en
worden de codes van categorie V67 niet meer gebruikt.
Voorbeelden V 34 : patiënt die 3 jaar geleden geopereerd werd voor een colonneoplasie, op heden
zonder symptomen. Het onderzoek is negatief.
HD: V67.09 ‘’Following other surgery’’ (Follow –up van andere chirurgie)
ND: V10.05 ‘’Personal history of malignant neoplasm, large intestine’’ (Persoonlijke
voorgeschiedenis van maligne neoplasie, dikke darm)
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Voorbeeld V 35: patiënt die 3 jaar geleden geopereerd werd voor een colonneoplasie, op heden zonder
symptomen. Het onderzoek toont een diverticulose van het colon aan.
HD: V67.09 ‘’Following other surgery’’ (Follow –up van andere chirurgie)
ND: 562.10 ‘’Diverticulosis of colon (without mention of hemorrhage) (Diverticulose van het colon
zonder vermelding van bloeding)
ND:V10.05 ‘’Personal history of malignant neoplasm, large intestine’’ (Persoonlijke
voorgeschiedenis van maligne neoplasie, dikke darm)
= diverticulose is hier een letsel zonder verband met de oorspronkelijke pathologie
Voorbeeld V 36: patiënt die 3 jaar geleden geopereerd werd voor een colonneoplasie, op heden zonder
symptomen. Het onderzoek toont een recidief van het coloncarcinoom aan.
HD: 153.2 ‘’Malignant neoplasm of descending colon’’
(Maligne neoplasie van het colon descendens)
ND: V10.05 ‘’Personal history of malignant neoplasm, large intestine’’ (Persoonlijke voorgeschiedenis van maligne neoplasie, dikke darm)
Opmerking : het komt voor dat het ziekenfonds voor de verlenging van de terugbetaling van bepaalde
behandelingen (cPap, zuurstoftherapie) eist dat de patiënt in het ziekenhuis opgenomen wordt voor een
controle. In het algemeen gaat het hier over zeer korte opnames. In deze specifieke gevallen moet de
code V70.3 ‘’Other medical examination for administrative purposes’’ (Ander medisch onderzoek voor
administratieve doeleinden)als hoofddiagnose geplaatst worden en niet een V67 code.

24. Opname voor klinische studie (V70.7)
Deze code kan zowel als hoofd en als nevendiagnose gecodeerd worden.
• Indien een patiënt deelneemt aan een klinische studie, zonder beduidende pathologie: codeer
V70.7 als hoofddiagnose
• Indien een patiënt gekend is met een te behandelen pathologie (bv neoplasie) en hiervoor in
een klinische studie wordt opgenomen: codeer de pathologie als hoofddiagnose en V70.7 als
nevendiagnose.

25. Observatie en evaluatie voor verdachte conditie, niet bevestigd
(“Observation and evaluation for suspected conditions not found”) [V71]
De codes van categorie V71 worden gebruikt voor patiënten die een pathologie zouden kunnen hebben
en die geen enkel teken of symptoom vertonen en voor wie een oppuntstelling gewenst wordt. Deze
codes worden ook gebruikt na een ongeval of na een ander voorval die een gezondheidsprobleem
zouden kunnen veroorzaken.
De observatie laat niet toe een bepaalde diagnose in het licht te stellen, er kan geen enkele diagnostische hypothese geformuleerd worden en er is geen enkele behandeling vereist. De codes van categorie
V71.x worden dus gereserveerd voor negatieve observaties.
Opgelet: onderstaande categorieën zijn analoog aan V71 en volgen dezelfde codeerrichtlijnen:
• V29 “Observation and evaluation of newborns and infants for suspected condition not found”:
deze categorie dient gebruikt te worden voor negatieve observaties van kinderen die jonger zijn
dan 29 dagen
• V89 “Suspected maternal and fetal conditions not found”: deze categorie dient gebruikt te
worden voor negatieve observaties bij een zwangere dame.
• V71 voor de overige patiënten
Wanneer de veronderstelde aandoening bevestigd wordt, dan wordt er geen V71 code gebruikt. Als er
geen diagnose kan weerhouden worden, maar er wel tekens/symptomen aanwezig zijn, die een
verband zouden kunnen hebben met de aanvankelijk vermoede pathologie, dan worden deze symptomen gecodeerd, en worden de codes V71 niet gebruikt.
De codes van categorie V71 worden uitsluitend als hoofddiagnose gebruikt. Ze worden gewoonlijk
alleen gebruikt, uitgezonderd wanneer chronische pathologieën zorgen vereisen tijdens de hospitalisatie
of wanneer er minieme traumatische letseltjes (die op zich geen opname verrechtvaardigen, maar die
aan de criteria van nevendiagnose voldoen voor wat betreft de registratie ) aanwezig zijn.
De V71 codes zouden slechts zelden mogen gebruikt worden.
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Voorbeelden V 37: een cancerofobe patiënt van 60 jaar wordt uit voorzorgsmaatregel opgenomen voor
een colonoscopie om een neo van het colon uit te sluiten. De observatie is negatief en er wordt geen
diagnose gesteld.
HD: V71.1 ‘’Observation for suspected neoplasm’’ (Observatie voor vermoeden van kanker)
Voorbeeld V 38: een patiënt wordt opgenomen voor observatie en oppuntstelling omwille van een
vermoeden van intracranieel trauma na een auto-ongeval. Er wordt geen enkel intracranieel trauma aan
het licht gebracht.
HD: V71.4 ‘’Observation following other accident’’ (Observatie na een ongeval, ander)
Voorbeeld V 39: een patiënt wordt verwezen voor een vermoeden van een mentale pathologie. Er wordt
geen enkele mentale pathologie gevonden en geen enkele andere pathologie wordt aan het licht
gebracht.
HD: V71.09 ‘’Observation for other suspected mental condition” (Observatie voor vermoeden
van mentale stoornis, andere)
Voorbeeld V 40: een kind van minder dan 28 dagen wordt opgenomen voor een polysomnografie en
het resultaat van het onderzoek is negatief.
HD: V29.8 ‘’Observation for other specified suspected condition’’ (Observatie voor andere
gespecificeerde vermoede conditie)
Voorbeeld V 41 1: een patiënt wordt naar het ziekenhuis voor onderzoeken verwezen omwille van een
positieve intradermoreactie. Er wordt geen tuberculose aan de licht gebracht.
HD: 795.5
“Nonspecific reaction to tuberculin skin test without active tuberculosis”
Voorbeeld V 41 2: patiënt wordt gehospitaliseerd voor uitsluiten van tbc-infectie (vriend is positief).
Onderzoek is negatief.
HD: V71.2 Observation for suspected tuberculosis (observatie in verband met verdenking op
tuberculose).
Voorbeeld V 42: opname voor vermoeden van hersenschudding (geen symptomen aanwezig) en dit
ten gevolge van een verkeersongeval. Aanwezigheid van een huidwonde, die de hospitalisatie echter
niet verantwoord. De neurologische observatie is negatief.
HD: V71.4 ‘’Observation following other accident’’ (observatie van een ander ongeval)
ND: 914.0 ‘’Abrasion or friction burn without mention of infection, hand” (schaafwonde van de
hand en behalve alleen vingers, zonder vermelding van infectie)
Opmerking: de huidwonde is niet de reden voor de opname, wel de neurologische observatie voor de
hersenschudding
Voorbeeld V 43: opname na een verkeersongeval waarbij de patiënt met zijn voorhoofd tegen de
voorzijde van een wagen botste. De patiënt vertoont hevige hoofdpijn en een huidwonde ter hoogte van
het voorhoofd die door middel van suturen behandeld wordt. Opname ter uitsluiting van een cerebraal
letsel. De neurologische observatie is negatief.
HD: 339.2 ’’Acute post-traumatic headache” (acute post-traumatische hoofdpijn)
ND: 873.42 ‘’Open wound, uncomplicated, forehead (open wonde van voorhoofd, zonder
vemelding van complicatie)
Proc:86.59 ‘’Closure of skin & subcutaneous tissue of other sites” (hechten van huid en
onderhuids weefsel behalve de hoofdhuid, andere lokalisaties)
Opmerking: de hoofdpijn kan duiden op een neurologisch letsel, reden waarvoor de patiënt
gehospitaliseerd wordt; de hoofdwonde aan het voorhoofd is niet de reden voor de opname. Aangezien
de observatie negatief is, wordt het symptoom als hoofddiagnose gecodeerd.

26. Bijzondere oppuntstellingen en onderzoeken (“Special investigations and
examinations”) [V72]
Aan de hand van de codes van categorie V72.8 kunnen de hospitalisaties voor preoperatieve oppuntstelling worden gecodeerd. Deze codes worden gebruikt wanneer de patiënt enkel wordt opgenomen
voor de preoperatieve oppuntstelling en moeten niet worden vermeld voor patiënten die worden geopereerd tijdens hetzelfde ziekenhuisverblijf..
Wanneer deze codes worden gebruikt, worden ze vermeld als hoofddiagnose, gevolgd door de code
van de pathologie waarvoor een interventie is gepland. De resultaten van de oppuntstelling moeten
worden vermeld als nevendiagnose.
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27. Screening testen (‘‘Screening’’) [V73-V82]
De screening of ‘’opsporing’’ bestaat uit het uitvoeren van diagnostische onderzoeken bij personen
die schijnbaar in goede gezondheid verkeren en geen tekens/symptomen van ziekte vertonen, met het
doel om vroegtijdig bepaalde ziektes te ontdekken en te behandelen. De screening richt zich op:
• alle meerdere individuen van een gegeven bevolkingscategorie (bijvoorbeeld de neonati voor
het opsporen van fenylketonurie)
• een beperkte groep die risicofactoren voor een ziekte vertoont (bijvoorbeeld een familie
waarvan één van de leden een familiale adenomateuze polypose met verhoogde vatbaarheid
voor colonkanker vertoont)
• een individu uit een risicogroep (bijvoorbeeld een individu met een familiale voorgeschiedenis
van kanker).
Voorbeeld V 44: een patiënte van 35 jaar heeft een familiale voorgeschiedenis voor borstkanker, maar
vertoont geen enkel symptoom. In dit kader moet ze een screeningsmammografie ondergaan. De
mammografie is normaal
HD: V76.12 “Other screening mammogram” (Andere screeningsmammografie)
ND: V16.3 “Family history of malignant neoplasm, breast” (Familiale voorgeschiedenis van
maligne neoplasie, borst)
Voorbeeld V 45: een patiënte van 35 jaar neemt deel aan een opsporingsprogramma georganiseerd
door de overheid. De mammografie is normaal.
HD: V76.12 “Other screening mammogram” (Andere screeningsmammografie )
Voorbeeld V 46: een andere patiënte neemt deel aan hetzelfde programma. De mammografie toont
micro-calcificaties in beide borsten.
HD: V76.12 “Other screening mammogram” (Andere screeningsmammografie)
ND: 793.81 ‘’Mammographic microcalcification’’ (Mammografische microcalcificatie)
Als een pathologie aan het licht gebracht wordt, dan wordt de V-code als eerste geplaatst, en
wordt de pathologie als tweede geplaatst.
Voorbeeld V 47: patiënt wordt opgenomen voor colonoscopie, deze wordt verricht omwille van een
broer overleden ten gevolge van een coloncarcinoom. Het onderzoek toont een letsel van de colon
sigmoideum dat d.m.v. anatomopathologisch onderzoek als carcinoom bevestigd wordt.
HD: V76.51 “Special screening for malignant neoplasms, colon’’ (specifieke screening op
maligne neoplasmata van darmen, colon)
ND: 153.3 ‘’Malignant neoplasm of sigmoid colon’’ (maligne neoplasma van colon sigmoideum)
ND: V16.0 ‘’Family history of malignant neoplasm, Gastrointestinal tract’’ (familieanamnese met
maligne neoplasma, spijsverteringskanaal)
Proc: 45.25 ‘’Closed biopsy of large intestine’’ (gesloten endoscopische dikdarmbiopsie)
Onderzoeken die uitgevoerd worden om een vermoede diagnose te bevestigen of te ontkrachten zijn
geen screening/opsporing. Het is het teken/symptoom dat de reden voor de observatie is, dat
gecodeerd wordt. Als de vermoedelijke diagnose wordt bevestigd, zullen we geen code V71 gebruiken.

28. Andere codes [V83-V89]
Nieuwe categorieën werden aangemaakt om een precisering van een genetische status, van een
genetische vatbaarheid, van de BMI te kunnen weergeven (zowel bij volwassenen als bij kinderen), om
de aanwezigheid van oestrogeenreceptoren weer te geven bij borstkanker, om de blootstelling aan
toxische producten te coderen, om de verworven afwezigheid van de uterus en/of de cervix te coderen
en om bepaalde obstetrische problemen, die niet bevestigd werden, te coderen.
De bewuste categorieën zijn :
V83-84 ‘’Genetics’’ (Genetica)
V85 ‘’Body Mass Index” (Body Mass Index)
V86 ‘’Estrogen receptor status” (Oestrogeen receptor status)
V87 ‘’Other specified personal exposures and history presenting hazards to health” (Andere
gespecificeerde persoonlijke blootstelling die een risico voor de gezondheid kan inhouden)
V88 ‘’Acquired absence of other organs and tissue” (Andere verworven afwezigheid van organen
en weefsel)
V89 ‘’Other suspected conditions not found” (Andere vermoede pathologieën, niet gevonden)

Handboek ICD-9-CM Codering
2013 officiële versie

417

29. Algemene voorbeelden: pathologie versus negatieve observatie versus
blootstelling
1. Een patiënt van 45 jaar wordt gehospitaliseerd voor koorts, rillingen en droge hoest. Hij komt terug
van een zakenreis. De diagnose die wordt gesteld is die van pneumonie door SARS.
HD: 480.3 “Pneumonia due to SARS-associated coronavirus”
(Pneumonie te wijten aan SARS-geassociëerd coronavirus)
2. Een dame van 55 jaar komt binnen via spoedgevallen wegens mogelijke blootstelling aan SARS. Ze
komt terug van een reis naar Singapore en de passagier die naast haar zat, hoestte. Het onderzoekt wijst niets uit.
HD: V71.83 “Observation and evaluation for suspected exposure to other biological agent”
(Observatie en evaluatie voor verdenking van blootstelling aan een ander biologisch agens)
3. Een verpleegster die op de spoedgevallendienst werkt, heeft een patiënt behandeld waarbij een
diagnose van SARS werd gesteld. Deze verpleegster wordt opgenomen en enkele dagen in isolement geplaatst. Gelukkig ontwikkelt ze geen SARS.
HD: V01.82 “Exposure to SARS-associated coronavirus”
(Blootstelling aan SARS geassociëerd coronavirus)
Het gaat om een persoon die in contact is gekomen met het virus. De codes van categorie V71 worden
niet gebruikt voor personen die in contact zijn gekomen met het virus, maar wel voor personen bij wie
men SARS heeft vermoed.

30. Schematische voorstelling
FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Pathologie -

HD = symptoom

Pathologie +

HD = pathologie

Symptomen +

Pathologie -

HD = V73-82

Pathologie +

HD = V73-82 +
Pathologie (ND)

Pathologie -

HD = V71/
V29/V89

Pathologie +

HD = pathologie

“Screening”
Symptomen -

“Observatie”

31. V codes and categories acceptable only as the first listed (HOOFDDIAGNOSE)
V20
V22.0
V22.1
V24

Health supervision of infant or child
Supervision of normal first pregnancy
Supervision of other normal pregnancy
Postpartum care and examination
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V26.81
V29

V30-V39
V46.12
V46.13
V56.0
V57
V58.0
V58.1x

V59.x
V66.x
V68.x
V70.x
V71.x

V24.0
Postpartum care & examination immediately after delivery
V24.1
Postpartum care & examination of lactating mother
V24.2
Routine postpartum follow up
other specified procreative management, encounter for assisted reproductive fertility
procedure cycle
Observation & evaluation of newborn for suspected conditions not found
V29.0
Observation for suspected infectious condition
Exception: A code from the V30-39 may be sequenced before
the V29 if it is the newborn record.
Live born infants according to type of birth
Encounter for respirator dependence during power failure
Encounter for weaning from respirator
Aftercare involving extracorporeal dialysis
Care involving use of rehabilitation procedures
Radiotherapy
Encounter for antineoplastic chemotherapy & immunotherapy
V58.11
Encounter for antineoplastic chemotherapy
V58.12
Encounter for immunotherapy for neoplastic conditions
Donors
Convalescence and palliative care
Exception: V66.7 Palliative care
Encounters for administrative purposes
General medical examination
Exception: V70.7 Examination of patient in clinical trial
Observation and evaluation for suspected conditions not found

Additional Only (NEVENDIAGNOSEN) : Categories and subcategories only used only as additional codes;
cannot be primary diagnosis.
V07.4
V07.5x
V07.4
V07.5x
V09.x
V13.61
V14.x
V15.x

Hormone replacement therapy (postmenopausal)
use of agents affecting estrogen receptors and estrogen levels
Hormone replacement therapy (postmenopausal)
use of agents affecting estrogen receptors and estrogen levels
Infection with drug-resistant microorganisms
Hypospadias
Personal history of allergy to medicinal agents
Other personal history presenting hazards to health
Exceptions V15.7 Personal history of contraception & V15.88 History of fall
V21.x
Constitutional state in development
V22.2
Pregnant state, incidental
V26.5x
Sterilization status
V27.x
Outcome of delivery
V42.x
Organ or tissue replaced by transplant
V43.x
Organ or tissue replaced by other means
Exception: V43.22 Fully implantable artificial heart status
V44.x
Artificial opening status
V45.x
Other postsurgical states
Exception: Subcategory V45.7x Acquired absence of organ
V46.x Other dependence on machines
Exception:
V46.12 Encounter for respirator dependence during power
failure
V46.13 Encounter for weaning from respirator
V46.14 Mechanical complication of respirator
V46.9 Unspecified machine dependence
V49.82
Dental sealant status
V49.83
Awaiting organ transplant status
V58.6x
Long term (current) drug use
V60.x
Housing, household, and economic circumstances
V62.x
Other psychosocial circumstances
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V64.x
V66.7
V84
V85
V86
V87.4x
V88.0x

Persons encountering health services for specified procedures, not carried out
Encounter for palliative care
Genetic susceptibility disease
Body mass index
Estrogen receptor status
Personal history of drug therapy
Aquired absence of cervix and uterus

First or Additional: Categories or subcategories that may be used either as first or additional codes:
V01.x
V02.x
V03.x à V06.x
V07.x

Contact with or exposure to communicable disease
Carrier or suspected carrier of infectious diseases
Need for prophylactic vaccination and inoculations
Need for isolation and other prophylactic measures
Exception: V07.4 hormone replacement therapy (postmenopausal)
V07.5 use of agents affecting estrogen receptors and estrogen levels
V08.x
Asymptomatic HIV infection status
V10.x
Personal history of malignant neoplasm
V11.x
Personal history of mental disorder
V12.x
Personal history of certain other diseases
V13.x
Personal history of other diseases
Exception: V13.61 Personal history of congenital malformations, hypospadias
V15.53
personal history of retained foreign body fully removed
V15.80
history of failed moderate sedation
V15.9
unspecified personal history presenting hazards to health
V15.88
History of fall
V16.x à V19.x Family history of disease
V23.x
Supervision of high-risk pregnancy
V25.x
Encounter for contraceptive management
V26.x
Procreative management
Exception: V26.5x Sterilization status
V28.x
Antenatal screening
V40.x
Mental and behavioral problems
V41.x
Problems with special senses and other special functions
V43.22
Heart replaced by fully implantable artificial heart
V45.7x
Acquired absence of organ
V46.14
Mechanical complication of respirator
V46.9
Unspecified machine dependence
V47.x
Other problems with internal organs
V48.x
Problems with head, neck, and trunk
V49.x
Other conditions influencing health status
Exceptions
V49.82 Dental sealant status
V49.83 Awaiting organ transplant status
V49.85 dual sensory impairment
V50.x
Elective surgery for purposes other than remedying health status
V51.8
other aftercare involving the use of plastic surgery
V52.x
Fitting and adjustment of prosthetic device and implant of devices
V53.x
Fitting and adjustment of other device
V54.x
Other orthopedic aftercare
V55.x
Attention to artificial openings
V56.x
Encounter for dialysis and dialysis catheter care
Exception:V56.0 Aftercare involving extracorporeal dialysis
V58.2
Blood transfusion, without reported diagnosis?
V58.3x
Attention to surgical dressings and sutures
V58.4x
Other specified aftercare following surgery
V58.5
Orthodontics
V58.7
Aftercare following surgery to specified body systems, not elsewhere classified
V58.8x
Other specified procedures and aftercare
V58.9
Unspecified aftercare
V61.x
Other family circumstances
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V62.85
other psychological or physical stress, homicidal ideation
V63.x
Unavailability of other medical facilities for care
V65.x
Other persons seeking consultation
V67.x
Follow-up examination
V69.x
Problems related to style
V70.7
Examination of patient in clinical trial
V72.x
Special investigations and examinations
V73x tot V82.x Special screening examination
V83.x
Genetic carrier status
V87.x
Other specified personal exposures and history presenting hazards to health
Exception: V87.4x personal history of drug therapy
V88.1x
Acquired absence of pancreas
V89.x
Other suspected conditions not found
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E – codes
1. Inleiding
E-codes laten toe om externe oorzaken van traumata en intoxicaties weer te geven. Deze gegevens
laten een evaluatie toe van uitgevoerde preventiemaatregelen.
Tevens kunnen op deze manier de oorzaak, intentie en de plaats van het trauma en de intoxicatie
weergegeven worden.
Elke categorie E-codes bevat een “unspecified” code: deze wordt in de MG-MZG niet gebruikt. Indien
de activiteit, plaats gebeuren of andere specificaties die met een E-code weergegeven worden, niet
gekend is in het medisch dossier, dan wordt deze niet gecodeerd. E-codes zijn echter wel verplicht in de
MG-MZG codering!

2. Status van het “slachtoffer” (E000)
Met deze codes kan weergegeven worden of het probleem ontstaan is terwijl de patiënt een civiele,
militaire, vrijwillige, student, … activiteit aan het uitvoeren was.
E000.9 ’’unspecified external cause status’’ (niet-gespecificeerde status van externe oorzaak) wordt
nooit gecodeerd.

3. Type activiteit (E001-E030)
Deze codes geven de mogelijkheid om het type activiteit te coderen: wandelen, dansen, verzorgen
dieren, ijshockey, yoga, rugby, …
E030 ’’unspecified activity” (niet-gespecificeerde activiteit) wordt nooit gecodeerd.

4. Transportongelukken (E800-E848)
Deze codes laten toe om de voertuigen evenals de status van de slachtoffers te beschrijven. Meerdere
combinaties zijn mogelijk voor het vijfde cijfer.
Voor de voertuigen maakt men het volgende onderscheid:
• Ongevallen door spoorvoertuigen
• Ongevallen door motorvoertuigen, verkeersongevallen
• Ongevallen door motorvoertuigen, niet verkeersongevallen
• Niet gemotoriseerde ongevallen op de wegen (te paard, per fiets,…)
• Ongevallen door watervaartuigen
• Ongevallen door lucht- en ruimtevaartuigen
• Ongevallen door andere voertuigen
Voor de personen wordt er onderscheid gemaakt tussen voetganger, passagier, conducteur, zwemmer,
dokwerkers, parachutisten, astronauten …
Een restletsel van een ongeval veroorzaakt door een gemotoriseerd voertuig wordt met de code E929.0
“Late effects of motor vehicle accident” (late gevolgen van een ongeval met een motorvoertuig)
weergegeven.
Een restletsel van een ongeval veroorzaakt door een ander transportmiddel wordt met de code E929.1
“Late effects of other transport accident” (late gevolgen van andere vervoersongevallen) weergegeven.

5. Plaatsbeschrijving E849
Met deze codes is het mogelijk om de plaats van feiten te omschrijven: thuis, boerderij, sportzaal, …
Indien de plaats niet gekend is, dan wordt er geen code meegegeven. Met andere woorden de code
E849.9 “Unspecified place of occurrence” (niet gespecificeerde plaats) wordt nooit gecodeerd.

6. Accidentele intoxicatie door middel van medicatie(s) / andere biologische
substanties E850 – E858
Met deze codes kan het product, verantwoordelijk voor de intoxicatie, gecodeerd worden: analgetica,
barbituraten, antibiotica, sedativa, hormonen, mineralen…
Intoxicatie kan verschillende oorzaken hebben: overdosering medicatie, verkeerde dosering,
onbedoelde inname van drugs…
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Restletsels die het gevolg zijn van een accidentele intoxicatie worden gecodeerd door E929.2 “Late
effects of accidental poisoning” (late gevolgen van niet-opzettelijke vergiftiging).

7. Accidentele intoxicatie door middel van vaste stoffen, vloeistoffen, gas en
dampen E860 – E869
Met deze codes kan het product, verantwoordelijk voor de intoxicatie, gecodeerd worden: alcohol,
solventen, insecticiden, herbiciden, planten, metalen, freon, zeep, lak, schelpen, uitlaatgassen,…
Deze substanties/stoffen worden niet gebruikt als medicatie.
Restletsels die het gevolg zijn van een accidentele intoxicatie worden gecodeerd door E929.2 “Late
effects of accidental poisoning” (late gevolgen van niet-opzettelijke vergiftigingen).

8. Problemen ontstaan tijdens een medische/chirurgische behandeling E870 –
E876
De volgende problemen kunnen gecodeerd worden:
snijwonden, doorboren, perforatie of bloeding tijdens de behandeling
vreemd voorwerp achtergelaten in het lichaam
sterilisatie fout
verkeerde dosis
mechanisch defect van een instrument of toestel gedurende een ingreep
transfusie of intraveneuze toediening van gecontamineerde of geïnfecteerde vloeistoffen
andere diverse fouten (verkeerde kant geopereerd)
Codes voor het coderen van restletsels zijn voor deze problemen niet voorhanden!

9. Abnormale reactie op een medische/chirurgische behandeling E878 – E879
De volgende “abnormale” reacties worden bedoeld:
verplaatsen of dysfunctie van prothese
hepato-renale decompensatie postoperatief,…
malfunctie van een stomie
postoperatieve darmobstructie
afstoting transplant orgaan
De betrokken handelingen zijn:
Transplantchirurgie
Chirurgie voor prothetische implantaten (pacemaker, hartkleppen, hersenen elektrode)
implantatie ander materiaal (pacemaker, hartklep, cerebrale elektrode,..),
chirurgie met anastomose, bypass of greffe;
ingreep aan kunstmatige openingen (stomie)
reconstructieve chirurgie
amputatie van een lidmaat
wegname van een orgaan
cardiale katheterisatie
renale dialyse
radiologische en radiotherapeutische procedures
aspiratie van vloeistof (lumbaal punctie, thoracocentese, ..)
inbrengen gastro-duodenale sonde
urinaire katheterisatie
bloedafname
transfusie.
Een code voor specificatie van een restletsel is niet voorhanden.

10. Accidentele val E880 - E888
Alle types van val worden beschreven: val van een ladder, lift, stoel, skateboard, ski, klif, …
Indien er sprake is van een restletsel van een accidentele val dient de code E929.3 “Late effects of
accidental fall” (late gevolgen van niet-opzettelijke val) gebruikt te worden.
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V15.88 “Personal history of fall” (persoonlijke anamnese van geschiedenis van vallen) duidt zowel op
een risico op vallen als op voorgeschiedenis van vallen.

11. Ongeval door vuur en vlammen E890 – E899
Met deze codes kan het type en de plaats van het ongeval weergegeven worden:
verwondingen ontstaan in privé-woonst (huis, appartement, garage,..),
in een ander gebouw (kerk, ziekenhuis, hotel, school,...);
buiten een gebouw (woud, mijn, weide, tunnel,...);
door ontvlammen van kledij,
door ontvlammen van brandbaar materiaal (benzine, paraffine, vet, ...)…
Indien een restletsel hiervan aanwezig is, dient men de code E929.4 “Late effects of accident caused by
fire” (late gevolgen van ongevallen veroorzaakt door vuur) te gebruiken.

12. Ongeval door natuurlijke en omgevingsfactoren E900- E909
Met deze codes kan de oorzaak van de verwondingen gespecificeerd worden:
overmatige hitte (klimaat of warmte opgewekt door menselijke activiteit)
overmatige koude (klimaat of koude opgewekt door menselijke activiteit)
hoge of lage druk of drukverschillen (hoogte, vlucht, duiken)
honger, dorst, verwaarlozing (zonder intentie tot doding)
dodelijke bijtwonden of toxische planten
bijtletsels (dog, kat, haai,…)
elektrocutie door de bliksem
storm, overstroming, tornado
aardbeving, vulkaanuitbarsting, lawine, tsunami
Indien een restletsel hiervan aanwezig is, dient met de code E929.5 “Late effects of accident due to
natural and environmental factors” (late gevolgen van ongevallen door natuurlijke en
omgevingsfactoren) te gebruiken.

13. Ongeval door submersie, stikken en vreemde voorwerpen E910 – E915
Met deze codes kan de oorzaak van de letsels gespecificeerd worden:
verdrinking, submersie, gedurende een sportactiviteit, ..
verstikking door voeding in de luchtwegen
verstikking door plastiekzak, benauwdheid, begraving
Indien een restletsel hiervan aanwezig is, dient met de code E929.8 “Late effects of other accidents”
(late gevolgen van andere gespecificeerde ongevallen) te gebruiken.

14. Andere ongevallen E916 – E928
Deze codes worden gebruikt ter specificatie van andere ongevallen:
door instorten van een gebouw
val van een boom,
verpletterd in de massa
knock-out bij het boksen,
door fabriekswerktuig, landbouwmachine
door scherp voorwerp (naald, zaag, schaar..)
explosie van een hoge druk toestel (gasreservoir, snelkookpan...)
door vuurwapens,
door explosieven (dynamiet, granaat, mijn, ..)
door warmte, corrosief, stoom
door elektrische stroom (huiselijk of andere)
door bestraling (UV, laser, radioactieve isotopen)
door overmatige fysische oefeningen, repetitieve traumata
door andere oorzaak (gewichtloosheid, lawaai, menselijke beet...)
Indien een restletsel hiervan aanwezig is, dient met de code E929.9 “Late effects of unspecified
accident” (late gevolgen van niet gespecificeerd ongeval) of E929.8 “Late effects of other accidents”
(late gevolgen van andere gespecificeerde ongevallen) te gebruiken.
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15. Restletsels van een trauma en accidentele intoxicaties E929
Deze categorie bevat codes die gebruikt worden ter specificatie van een restletsel:
• van een trauma:
E929 “Late effects of accidental injury”
• van zelf toegebrachte verwondingen: E959 “Late effects of self-inflicted injury”
• van verwondingen door derden:
E969 “Late effects of injury purposely inflicted by other
person”
• van legale interventies:
E977 “Late effects of injuries due to legal intervention”
• van onbekende oorsprong:
E989 “Late effects of injury, undetermined whether
accidentally or purposely inflicted”
• van oorlog of terrorisme:
E999 “Late effect of injury due to war operations and
terrorism”
Er zijn echter geen E codes om restletsels van medicamenteuze bijwerkingen en van complicaties van
chirurgische ingrepen te specificeren.

16. Bijwerkingen van medicatie en biologische substanties E930 – E949
Het betreft medicatie die correct toegediend werd als therapie en/of profylaxis, maar die een bijwerking,
zoals een allergie of overgevoeligheid, teweeg hebben gebracht.
Met deze codes kunnen deze medicaties gespecificeerd worden in MG-MZG. Meerdere substanties
kunnen hierin voorkomen: analgetica, barbituraten, sedatieven, antibiotica, hormonen, mineralen,
vaccins,…
Er is geen overeenkomstige code voor een restletsel.

17. Zelfmoord en zelf toegebracht trauma/intoxicatie E950 – E959
Deze codes laten toe de agentia te specificeren die verantwoordelijk zijn voor de letsels:
door vaste en vloeibare substanties (medicatie, chemische agentia,..)
door gassen voor huishoudelijk gebruik
door andere gassen en dampen (uitlaatgas, CO...)
door ophanging, strangulatie en verstikking
door submersie, verdrinking
door vuurwapen, explosieven
door snijdend en perforerend voorwerp
door val van grote hoogte
door andere middelen (elektrocutie,...).
De restletsels worden gecodeerd door de code E959 “Late effects of self-inflicted injury” (late gevolgen
van zelf toegebracht letsel).

18. Moord en trauma/intoxicatie door derden E960 – E969
Deze codes laten toe om de gebruikte methode te specificeren:
door gevecht, verkrachting
door aanslag met corrosief of caustisch product (vitriool)
door vergiftiging
door verhanging, strangulatie
door submersie, verdrinking
door vuurwapen of explosief
door snij of perforatie wapen
door kinder- of oudermishandeling
door ander middel (gooien van een voorwerp, menselijke beet..)
De restletsels worden gecodeerd door de code E969 “Late effects of injury purposely inflicted by other
person” (late gevolgen van door anderen opzettelijk toegebracht letsel).
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19. Trauma ontstaan door een legale interventie E970 – E978
Deze codes laten de toe om de gebruikte methodes te specificeren gebruikt door de politie of
wetspersonen (inclusief leger) voor arrestatie, voor orde handhaving of andere: door gebruik te maken
van
vuurwapens
explosieven
gassen
stomp voorwerp (stokje...)
snijdend or penetrerend voorwerp
andere middelen
De restletsels worden gecodeerd door de code E977
(late gevolgen van letsels door gezagsoptreden).

“Late effects of injuries due to legal intervention”

20. Terrorisme E979
Terrorisme is het illegaal gebruiken van krachten en/of geweld tegen personen of structuren voor
intimidatie of om druk uit te oefen op een regering, de bevolking, of andere met een politiek en/of
sociaal doel.
De restletsels worden gecodeerd met de code E999.1 “Late effect of injury due to terrorism” (late
gevolgen van letsel ten gevolge van terrorisme).

21. Trauma van onbekende oorsprong: accidenteel of vrijwillig E980 – E989
Hieronder worden meerdere trauma/intoxicaties beschreven waarvan de oorsprong niet duidelijk is.
De restletsels worden gecodeerd door de code E989 “Late effects of injury, undetermined whether
accidentally or purposely inflicted” (late gevolgen van letsel, waarvan niet vastgesteld is of het
opzettelijk of niet-opzettelijk is toegebracht).

22. Trauma ontstaan door oorlogsvoering E990 – E999
Met deze codes kunnen trauma gespecificeerd worden bij militairen en civiele bevolking in geval van
oorlog, volksopstand of vredesmissie. Deze kunnen ontstaan zijn door
branden en explosies
kogels en fragment van munitie
explosieven of zee wapens
andere explosie
vernietiging van vliegtuigen
andere conventionele wapen
kernwapen
niet-conventioneel wapen (laser, chemische stoffen, biologische agentia, ...)
munitie die na staken van de vijandelijkheden verblijven (mijnen, bommen, ...)
De restletsels worden gecodeerd door de code E999.0 “Late effect of injury due to war operations”
(late gevolgen van letsel ten gevolge van oorlogshandelingen).
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Procedures: systematische en alfabetische lijst
1. Structuur en indeling van Volume 3
De meeste hoofdstukken van Volume 3 van ICD-9-CM zijn onderverdeeld in anatomische systemen,
uitgezonderd hoofdstuk 13 over de verloskundige procedures, hoofdstuk 16 dat vooral de diagnostische
en therapeutische procedures van niet-chirurgische aard behandelt, en de hoofdstukken 00 en 17. Deze
twee laatste bevatten een heterogene groep aan procedures en interventies met betrekking tot zowat
alle anatomische systemen. Ze wijken af van de normale structuur van ICD-9-CM en werden in gebruik
genomen om nieuwe technieken te kunnen classificeren daar waar er geen plaats meer was in de
desbetreffende hoofdstukken.
De procedurecodes bestaan uit drie of vier cijfers, 2 vóór het decimaalteken (= de categorie), en 1 of 2
erna. Behalve in hoofdstukken 00, 13, 16 en 17 duiden de eerste twee cijfers het systeem of de
anatomische locatie aan, de cijfers na het decimaalteken wijzen op een meer specifieke plaats, het type
of doel van de procedure of op de aangewende operatietechniek. De conventies zijn over het algemeen
dezelfde als deze voor de classificatie van aandoeningen en trauma’s (Volumes 1 en 2), op kleine
verschillen na voor sommige instructies.

2. « Code also… »
Deze instructie wijst op de toekenning van een bijkomende code wanneer de vermelde procedure
samen met een andere wordt toegepast. Dit geldt in twee specifieke situaties:
1. om aan te geven dat de componenten van een procedure afzonderlijk moeten worden gecodeerd of
dat twee procedures worden gezien als onderdeel van één procedure; de uitdrukking is “Code also any
synchronous …” (Codeer ook elke gelijktijdige …)
 in een categorie:
bijv. 32 “Excision of lung and bronchus” (Excisie van long en bronchus)
“Code also any synchronous bronchoplasty” (Codeer ook de gelijktijdige bronchoplastie) 
verwijst naar 33.48
 in een subcategorie:
bijv. 76.7 “Reduction of facial fracture” (Reductie van aangezichtsfractuur)
“Code also any synchronous bone graft / synthetic implant” (Codeer ook de gelijktijdige
botgreffe / synthetisch implantaat)  verwijst naar resp. 76.91 en 76.92
 in een procedurecode:
bijv. 44.68 “Laparoscopic gastroplasty” (Laparoscopische gastroplastie)
“Code also any synchronous laparoscopic gastro-enterostomie” (Codeer ook de gelijktijdige
laparoscopische gastro-enterostomie)  verwijst naar 44.38
2. om aan te geven dat een additionele code moet worden toegekend wanneer sommige aanvullende
ingrepen worden uitgevoerd of wanneer bepaalde apparatuur wordt gebruikt; de uitdrukking is “Code
also any …” (Codeer ook elke …)
 in een categorie:
bijv. 37 “Other operations on heart and pericardium” (Andere ingrepen op hart en pericard)
“Code also any injection or infusion of platelet inhibitor” (Codeer ook de injectie of infusie
van een plaatjesinhibitor)  verwijst naar 99.20
 in een subcategorie:
bijv. 84.7 “Adjunct codes for external fixator devices” (Aanvullende codes voor externe
fixatoren)
“Code also any primary procedure performed” (Codeer ook de uitgevoerde hoofdingreep) 
verwijst naar procedurecodes 78.10, 78.12–3, 78.15, 78.17–9 en 79.00 t.e.m. 79.89
 in een procedurecode:
bijv. 34.22 “Mediastinoscopy” (Mediastinoscopie)
“Code also any lymph node biopsy” (Codeer ook de lymfeklierbiopsie)  verwijst naar
procedurecode 40.11
De noodzaak om codes toe te kennen voor twee procedures die nauw met elkaar verbonden zijn, wordt
soms vermeld in de alfabetische lijst door een schuin gedrukte tekst tussen haakjes die verwijst naar
een tweede trefwoord. Deze conventie wijst erop dat beide codes moeten worden toegekend.
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Bijvoorbeeld:
 Arteriectomy (Arterectomie)
with (met)
graft replacement (vervanging door greffe)
aorta (aorta)
thoracoabdominal (thoracoabdominaal) 38.45 [38.44]
Deze aanwijzing treft men eveneens aan in de tabulaire lijst.
Dit is echter niet altijd het geval. De verplichte koppeling tussen de initiële plaatsing van een cardiale
pacemaker en van de overeenkomstige insertie van één of meerdere elektrodes is niet terug te vinden
in de index van Volume 3.
Bijvoorbeeld voor codes 37.70–4 en 37.80–3:
 Insertion (Plaatsing)
pacemaker (pacemaker)
cardiac (cardiaal)
37.80
Deze laatste aanwijzing is daarentegen wel aanwezig in de tabulaire lijst.

3. Gebruik van de alfabetische lijst
3.1. Opzoeking op trefwoord
De hoofdtermen wijzen op het type procedure zoals:
 “bypass, closure, control, excision, exploration, extraction, graft, implant, incision, insertion,
lysis, operation, removal, reattachment, reconstruction, repair, replacement, resection, revision,
suture, transplant, …”
(bypass, sluiting, controle, excisie, exploratie, extractie, greffe, implantaat, incisie, insertie, lysis,
operatie, verwijdering, reïnsertie, reconstructie, herstel, vervanging, resectie, revisie, hechting,
transplant, …)
Sommige procedures worden opgenomen in de alfabetische lijst volgens hun gebruikelijke naam:
 “appendectomy, glossectomy, pyloroplasty” (appendectomie, glossectomie, pyloroplastie)
Secundaire termen zoals “with, without” (met, zonder) volgen gewoonlijk op de hoofdterm, en termen
zoals “by, for, to” (door middel van, via, voor, naar) worden gewoonlijk alfabetisch gerangschikt. Enkele
voorbeelden zijn:
 “Phlebectomy with anastomosis, unspecified site” (Flebectomie met anastomose, nietgespecificeerde lokalisatie) verwijst naar 38.30 “Resection of vessel with anastomosis”
(Resectie van niet-gespecificeerd bloedvat met anastomose)
 “Repair wound (skin) (without graft)” (Herstel van (huid-)wonde (zonder greffe)) verwijst naar
86.59 “Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites” (Sluiten van huid en onderhuids
weefsel van andere lokalisaties)
 “Hemorroidectomy by crushing” (Hemorroïdectomie door crushing) verwijst naar 49.45 “Ligation
of hemorrhoids” (Onderbinden van hemorroïden)
 “Phrenicectomy for collapse of lung” (Doorhalen van de nervus phrenicus voor longcollaps)
verwijst naar 33.31 “Destruction of phrenic nerve for collapse of lung” (Destructie van de nervus
phrenicus voor longcollaps)
 “Transplant toe to finger, except thumb” (Teentransfer naar vinger, behalve de duim) verwijst
naar 82.81 [84.11] “Transfer of finger, except thumb” [Amputation of toe] (Verplaatsen van een
vinger, behalve de duim [Amputatie van een teen])
Net als voor de diagnosen, worden er voor de procedures crossreferenties gebruikt. Toch wordt vaak
verwezen naar een synoniem of een algemene term om de gepaste code terug te vinden.
Bijvoorbeeld:
 “Chondroplasty – see Arthroplasty” (Chondroplastie – zie artroplastie)

3.2. Eponiemen
Een chirurgische procedure wordt soms aangeduid met een eponiem, meestal de naam van de
chirurg(en) die ze heeft (hebben) ontwikkeld. Ze kan dan op drie manieren worden opgenomen in de
alfabetische lijst:
1. onder het eponiem zelf:
bijv. “Linton operation (varicose vein)” (Lintonoperatie, varices) 38.59
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2. onder de term “Operation”:
bijv. “Operation, Linton (varicose vein)” (Operatie, Linton, varices) 38.59
3. onder de beschrijving van de operatie:
bijv. “Varicotomy, peripheral vessels (lower limb)” verwijst tevens naar
38.59 “Ligation and stripping of varicose veins, lower limb vein” (Ligatuur en stripping
van varices van venen van het onderste lidmaat)
Als er geen trefwoord is onder het eponiem, dan wordt verwezen naar de hoofdterm die de ingreep
beschrijft. Bijvoorbeeld:
 de ingangsterm “Millin’s prostatectomy” (Prostatectomie volgens Millin) bestaat niet, maar wel
de term “Prostatectomy, retropubic” (Retropubische prostatectomie) 60.4

4. Orgaan- of letselexcisie
De verwijdering van een orgaan wordt meestal opgenomen onder de hoofdterm “Excision” (Excisie) of
“Resection” (Resectie). Als er alleen sprake is van resectie van een orgaanletsel, moet men eerst kijken
bij “Excision” (Excisie), dan bij de subterm “Lesion” (Letsel) en vervolgens bij de specifieke term die de
plaats van het letsel aangeeft.
Bijvoorbeeld:
 er is geen trefwoord voor “Excision of colon” (Colonexcisie) onder de zoekterm “Excision”, maar
wel onder: Excision (Excisie)
lesion (letsel)
colon (colon) 45.41
endoscopic NEC (endoscopisch) 45.43

5. Bilaterale procedures
Een bilaterale procedure impliceert twee gescheiden operatievelden: dezelfde procedure wordt op
dezelfde dag uitgevoerd ter hoogte van bijvoorbeeld linker- en rechterbeen. Het gaat hier dus
doorgaans om ingrepen ter hoogte van pare organen.
De plaatsing van twee coronaire stents is daarentegen geen bilaterale procedure, daar er slechts één
operatieveld is (in casu één hart!) en zal maar één keer gecodeerd worden.
Bepaalde codes geven expliciet het bilateraal karakter van de procedure aan, zoals onder meer het
geval voor herniorrafie en ovariëctomie.
Een voorbeeld uit de alfabetische lijst:
 Repair (Herstel)
hernia (hernia)
inguinal (unilateral) (liesbreuk unilateraal) 53.00
bilateral (bilateraal) 53.10
Bij andere procedures is er geen specifieke bilaterale code beschikbaar (gewrichtsprothese, hallux
valgus, varicectomie, …). Toch is deze registratie van belang bij de groepering van de verblijven. Om
die reden is het veld ‘aantal keer dezelfde procedure’ bedoeld in de MG-MZG-registratie.
Voor het correct gebruik van deze indicator, verwijzen we naar de « Registratierichtlijnen MZG »,
domein 5 “Medische gegevens”, bestand “Gegevens over de ingrepen”, veld 16 “aantal keer dezelfde
procedure (dezelfde code) op dezelfde dag”.

6. Chirurgische toegangsweg en sluitingswijze
6.1. Algemene regel
De chirurgische toegang wordt gewoonlijk beschouwd als een vast onderdeel van een procedure die tot
haar einde wordt volbracht. Zowel de alfabetische lijst als de systematische lijst geven vaak aan dat de
code in dit geval moet worden weggelaten: “Omit code” (Code weglaten).
 Laminectomy (decompression) (for exploration) (Andere exploratie en decompressie van het
spinaal kanaal) 03.09
“As operative approach – omit code“ (Als chirurgische toegangsweg – code weglaten)
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Als de procedurecode geen toegangsweg impliceert, moet deze worden toegevoegd wanneer de code
wordt gevolgd door de instructie “Code also” (Codeer ook).
 bijv. 36.06 “Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)” (Insertie van niet-medicatieafgevende coronaire stent)
“Code also any open chest coronary artery angioplasty” (Codeer ook de open thorax coronaire
angioplastie)  verwijst naar 36.03•
Wanneer een procedure niet tot haar einde wordt volbracht, kan men genoodzaakt zijn om de
chirurgische toegangsweg of de uitgevoerde handeling(en) te beschrijven.
•Een lobectomie blijkt niet mogelijk omwille van de uitbreiding van de tumorale pathologie. De ingreep
wordt beperkt tot een exploratieve thoracotomie.
De procedurecode is 34.02 “Exploratory thoracotomy” (Exploratieve thoracotomie).
•Om dezelfde reden is een lobectomie onmogelijk, maar er wordt wel een open biopsie van de tumor
uitgevoerd.
Wij noteren hier 33.28 “Open biopsy of lung” (Open longbiopsie).
Naar analogie met de toegangsweg wordt de sluitingswijze eveneens beschouwd als een vast
onderdeel van de ingreep. Ze wordt bijgevolg niet meegegeven.
Het type anesthesie krijgt geen ICD-9-CM-code, maar wordt in de MG-MZG-registratie wel aangeduid in
een specifiek veld.

6.2. Open versus endoscopische toegangsweg
Sommige procedures kunnen tegenwoordig zowel via klassieke weg als via endoscopische
toegangsweg (laparoscopie, thoracoscopie en artroscopie) worden uitgevoerd. Er bestaan goed
omschreven codes voor elke toegangsweg. Bijvoorbeeld:
 51.22 “Cholecystectomy [by laparotomy]” (Cholecystectomie [via laparotomie])
 51.23 “Laparoscopic cholecystectomy” (Laparoscopische cholecystectomie)
 44.14 “Closed [endoscopic] biopsy of stomach” (Gesloten [endoscopische] biopsie van de
maag)
In andere gevallen is er geen specifieke code om een onderscheid te maken tussen klassieke en
endoscopische benadering. De procedure wordt weerhouden, maar hoe dan ook nooit bijkomend de
toegangsweg (laparoscopie, thoracoscopie, artroscopie). Bijvoorbeeld:
 55.51 “Nephroureterectomy” (Nefro-ureterectomie)
 32.9 “Other excision of lung” (Andere excisie van de long)
 83.63 “Rotator cuff repair” (Herstel van rotatorcuff)
De chirurg beslist soms om een kijkoperatie te converteren naar een open ingreep. Code V64.4x
“Closed surgical procedure converted to open procedure” (Gesloten operatieve ingreep geconverteerd
naar open ingreep) wordt dan als nevendiagnose toegevoegd en de procedure wordt gecodeerd als
klassiek.
Voorbeeld Ad2 1:
Bij een patiënt met belangrijke chirurgische antecedenten wordt een laparoscopische cholecystectomie
omgezet naar een klassieke cholecystectomie omwille van talrijke vergroeiingen die de operatie
bemoeilijken.
MG-MZG-registratie luidt:
1. 574.xx “Cholelithiasis” (Cholelithiase)
2. 568.0 “Peritoneal adhesions (postoperative) (postinfection)” (Peritoneale adhesies
(postoperatief) (postinfectieus))
3. V64.41 “Laparoscopic surgical procedure converted to open procedure” (Laparoscopische
operatieve ingreep geconverteerd naar open ingreep)
4. 51.22 “Cholecystectomy” (Cholecystectomie)
De chirurg kan soms overgaan tot een beperkte pariëtale incisie teneinde een trocart onder visuele
controle in te brengen, bijvoorbeeld in geval van belangrijke adhesies. Dit maakt deel uit van de
laparoscopische techniek en wordt niet afzonderlijk geregistreerd.
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Analoog kan de chirurg een beperkte pariëtale incisie uitvoeren om een orgaan uit de buikholte weg te
nemen of de visu een sutuur ter hoogte van de darm te verrichten. Ook dit maakt volkomen deel uit van
de laparoscopische techniek en vergt geen extra code.
Wanneer een endoscoop door verschillende holle ruimten gaat, moet de code van de endoscopie de
verst gelegen holte vermelden. Bijvoorbeeld:
 een [gastro]duodenoscopie wordt weergegeven met 45.13 “Other endoscopy of small intestine”
(Andere endoscopie van de dundarm)

7. Codering van biopsies
Een biopsie bestaat in het verwijderen van een stukje weefsel voor anatomopathologisch onderzoek.
Het gaat dus steeds om een erg beperkte, gedeeltelijke, niet systematische verwijdering.
Enkele voorbeelden:
 85.12 “Open biopsy of breast” (Open borstbiopsie)
 40.11 “Biopsy of lymphatic structure” (Biopsie van lymfatische structuren)
Een letsel dat wordt verwijderd met therapeutisch oogpunt (excisie) en dat wordt doorgestuurd voor
anatomopathologisch onderzoek, is géén biopsie, zelfs als de term ‘biopsie’ in het medisch dossier
gebruikt wordt.
Voorbeelden hiervan zijn:
 tumorectomie van de borst, d.i. een gedeeltelijke resectie van de borst:
85.21 “Local excision of lesion of breast” (Lokale excisie van een letsel van de borst)
 excisie van een lymfeklier in de okselholte, d.i. de volledige resectie van de lymfeklier:
40.23 “Excision of axillary lymph node” (Excisie van een axillaire lymfeklier)
Er zijn twee soorten biopsies: open en gesloten. Deze begrippen hebben geen betrekking op de
chirurgische toegangsweg, maar op de biopsietechniek zelf.

7.1. Gesloten biopsies
Deze worden hetzij percutaan uitgevoerd door middel van een naald, hetzij door aspiratie, hetzij via
endoscopie. Een naaldbiopsie tijdens een open chirurgische procedure wordt gecodeerd als een
gesloten biopsie. Bijvoorbeeld:
 gastro-enterostomie en naaldbiopsie van de lever, uitgevoerd voor metastase:
44.39 “Other gastro-enterostomie” (Andere gastro-enterostomie zonder gastrectomie)
+ 50.11 “Closed (percutaneous) [needle] biopsy of liver” (Gesloten (percutane) [naald-]
biopsie van de lever)
Sommige biopten worden duidelijk via endoscopie genomen. Specifieke procedurecodes zijn
voorhanden, onder meer:
 48.24
“Closed [endoscopic] biopsy of rectum” (Gesloten [endoscopische] rectumbiopsie)
De alfabetische lijst van de procedures biedt een specifieke code voor de brushbiopsie van enkele
anatomische locaties, bijvoorbeeld:
 33.24
“Closed [endoscopic] biopsy of bronchus – brush biopsy of lung” (Gesloten
[endoscopische] bronchusbiopsie – brush-biopsie van de long)
In andere gevallen wordt de code voor gesloten biopsie van de beschouwde locatie opgetekend.

7.2. Open biopsies
Wanneer een open biopsie wordt uitgevoerd door incisie, zit deze laatste vervat in de biopsiecode.
 45.26
“Open biopsy of large intestine” (Open biopsie van de dikdarm)
Is de incisie impliciet, zoals bij een botbiopsie, dan hoeft er geen code voor huidincisie te worden toegevoegd.
 77.46
“Biopsy of bone, patella” (Botbiopsie van de patella)
Wanneer biopten worden genomen tijdens een ingreep waar tegelijkertijd andere weefsels worden
verwijderd, dan zijn afzonderlijke procedurecodes van toepassing. Een voorbeeld:
 splenectomie en leverbiopsie door wigvormige resectie, uitgevoerd voor cirrose:
41.5 “Total splenectomy” (Totale splenectomie)
+ 50.12 “Open biopsy of liver” (Open leverbiopsie)
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Een exploratieve ingreep kan worden gevolgd door een biopsie. Bijvoorbeeld:
 exploratieve laparoscopie gevolgd door peritoneumbiopsie:
54.21 “Laparoscopy” (Laparoscopie)
+ 54.23 “Biopsy of peritoneum” (Biopsie van het peritoneum)
De chirurg kan ervoor opteren om een chirurgische ingreep uit te voeren na peroperatieve biopsie met
onmiddellijk onderzoek van het weefselstaal. Bijvoorbeeld:
 open biopsie van een borstadenoom voor peroperatief onderzoek, gevolgd door een
tumorectomie:
85.21 “Local excision of lesion of breast” (Lokale excisie van een letsel van de borst)
+ 85.12 “Open biopsy of breast” (Open borstbiopsie)

8. Diagnosen en gecorreleerde procedures
Sommige procedures worden enkel uitgevoerd in combinatie met een wel bepaalde diagnose. Er moet
dan ook over gewaakt worden dat de diagnose die bij deze procedure hoort, effectief gecodeerd wordt.
Twee voorbeelden:
 procedurecode 82.84 “Repair of mallet finger” (Herstel van malletvinger of hamervinger) hoort bij
diagnosecode 736.1 “Mallet finger” (Malletvinger of hamervinger)
 procedurecode 04.43 “Release of carpal tunnel” (Vrijmaken van de carpaaltunnel) hoort bij 354.0
“Carpal tunnel syndrome” (Carpaaltunnelsyndroom)

9. Niet-uitgevoerde procedures
De beslissing om een geplande procedure niet uit te voeren wordt soms genomen na opname van de
patiënt. Een code uit categorie V64 “Persons encountering health services for specific procedures, not
carrried out” (Persoon opgenomen voor een specifieke procedure, die niet werd uitgevoerd) wordt dan
als nevendiagnose toegekend, om op die manier rekening te houden met de reden van de annulering.
Er wordt geen code genoteerd voor de procedure die geannuleerd werd. De oorspronkelijke reden van
opname blijft de hoofddiagnose.
Bij afwezigheid van deze V64-code zou de hoofddiagnose in twijfel kunnen worden getrokken.
Uitstel van de procedure (met enkele dagen) tijdens hetzelfde ziekenhuisverblijf vereist daarentegen
geen code V64.x.
Er zijn drie situaties mogelijk:
1. De patiënt ontwikkelt een aandoening die de procedure contra-indiceert: V64.1 “Surgical or other
procedure not carried out because of contraindication” (Operatieve of andere ingreep niet uitgevoerd
wegens contra-indicatie).
Voorbeeld Ad2 2: Geplande opname voor hysterectomie omwille van een intramuraal leiomyoom. De
patiënte ontwikkelt echter een urineweginfectie met E. coli, waardoor de ingreep tegenaangewezen is.
Correcte codering is:
1. 218.1 “Intramural leiomyoma of uterus” (Intramuraal leiomyoom van de uterus)
2. 599.0 “Urinary tract infection, site not specified” (Urineweginfectie, lokalisatie niet
gespecificeerd)
3. 041.4 “Bacterial infection in conditions classified elsewhere, Escherichia coli” (Bacteriële
infectie in elders geclassificeerde aandoeningen, Escherichia coli)
4. V64.1 “Surgical or other procedure not carried out because of contraindication” (Operatieve
of andere ingreep niet uitgevoerd wegens contra-indicatie)
5. M8890/0 “Leiomyoma NOS” (Leiomyoom, niet anders gespecificeerd)
2. De patiënt weigert plots de geplande procedure: V64.2 “Surgical or other procedure not carried out
because of patient's decision” (Operatieve of andere ingreep niet uitgevoerd wegens beslissing van de
patiënt).
Voorbeeld Ad2 3:
Opname voor lobectomie van de rechterbovenkwab omwille van een alveolair adenocarcinoom van de
long, maar de patiënt beslist om de ingreep uit te stellen om andere behandelingsmogelijkheden te
onderzoeken. We weerhouden:
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1. 162.3

“Malignant neoplasm of upper lobe, bronchus or lung” (Maligne neoplasma van
bovenkwab, bronchus of long)
2. V64.2 “Surgical or other procedure not carried out because of patient's decision” (Operatieve
of andere ingreep niet uitgevoerd wegens beslissing van de patiënt)
3. M8251/3 “Alveolar adenocarcinoma” (Alveolair adenocarcinoom)
3. Een planningsprobleem in het ziekenhuis, wegens ziekte van een personeelslid of door gelijk welke
andere omstandigheid waardoor de procedure moet worden uitgesteld: V64.3 “Procedure not carried
out for other reasons” (Procedure niet uitgevoerd om andere redenen).
Voorbeeld Ad2 4:
Een 40-jarige man komt gepland binnen voor de behandeling van een lumbale spinale stenose, maar
de chirurg die deze ingreep zou uitvoeren heeft een auto-ongeval en er is geen andere geschikte
chirurg beschikbaar. De patiënt verlaat het ziekenhuis en komt drie dagen later terug voor de ingreep.
Voor de huidige opname geldt:
1. 724.02 “Spinal stenosis, lumbar region” (Spinale stenose, regio lumbalis)
2. V64.3 “Procedure not carried out for other reasons” (Procedure niet uitgevoerd om andere
redenen)

10. Onvolledige procedures
De classificatie bevat geen specifieke code voor een procedure die niet volledig wordt uitgevoerd. Wij
registreren wat de clinicus effectief heeft verricht.
Voor de codering van onafgewerkte procedures worden de volgende drie principes in acht genomen:
1. Als er enkel een incisie is gebeurd, gevolgd door sluiting van de operatiewond: incisie van de locatie
coderen.
Voorbeeld Ad2 5:
Opname voor nefrectomie omwille van multipele niercysten rechts, met peroperatief ontstaan van een
acute myocardischemie tijdens de wandincisie. De ingreep wordt uiteraard onderbroken. Infarcering kan
worden voorkomen.
We registreren deze codes:
1. 593.2 “Cyst of kidney, acquired” (Niercyste, verworven)
2. 997.1 “Cardiac complications” (Hartcomplicaties)
3. 411.89 “Other acute and subacute forms of ischemic heart disease, other” (Andere acute en
subacute ischemische cardiopathie, andere)
4. 54.0
“Incision of abdominal wall” (Incisie van de buikwand)
2. Bij een endoscopische procedure kan de endoscoop de beoogde locatie niet bereiken: alleen de
endoscopie coderen.
Voorbeeld Ad2 6:
Interventie voor endoscopische evacuatie van galwegstenen bij een icterische patiënt met cholestase.
De endoscoop gaat langs de maag, maar kan de bulbus duodeni niet passeren omwille van postulcereuze stenose. Correcte codering luidt:
1. 574.51 “Calculus of bile duct without mention of cholecystitis, with obstruction” (Steen van de
galwegen zonder vermelding van cholecystitis, met obstructie)
2. 537.3 “Other obstruction of duodenum” (Andere obstructie van het duodenum)
3. 44.13 “Other gastroscopy” (Andere gastroscopie)
3. Na toegang tot een lichaamsholte: exploratie van die holte coderen.
Voorbeeld Ad2 7:
Een 58-jarige vrouw wordt gehospitaliseerd voor anterieure resectie van het rectum omwille van een
invasief adenocarcinoom. Tijdens de laparotomie stelt de chirurg een grote peritoneale carcinomatose
vast; de curatieve ingreep wordt onderbroken. We noteren in het MG-MZG-record:
1. 154.1 “Malignant neoplasm of rectum” (Maligne neoplasma van het rectum)
2. 197.6 “Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum” (Secundaire
maligne neoplasma in peritoneum en retroperitoneaal weefsel)
3. 54.11 “Exploratory laparotomy” (Exploratieve laparotomie)
4. M8140/3 “Adenocarcinoma NOS” (Adenocarcinoom niet nader omschreven)
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11. Mislukte en ‘vruchteloze’ procedures
Wanneer een procedure is ‘mislukt’, in die zin dat noch het verwachte resultaat, noch alle doelstellingen
werden bereikt, wordt deze toch gecodeerd.
Zo treedt er soms een reocclusie op van de coronairarterie, bijna onmiddellijk na percutane
angioplastie, waardoor moet worden teruggekeerd naar de operatiezaal voor een coronaire
overbrugging. De angioplastie gaf niet het verwachte resultaat, maar moet toch worden opgetekend,
omdat ze werd uitgevoerd. De coronaire overbrugging wordt eveneens meegegeven.
Dezelfde redenering wordt gevolgd wanneer de patiënt niet tevreden is over het resultaat van een
esthetische ingreep, waardoor een heringreep noodzakelijk is.
Een dergelijke mislukte of vruchteloze procedure wordt echter niet beschouwd als een complicatie,
noch als een onvolledige procedure.

12. Codering van shunts
De codes voor shunts zijn terug te vinden in de alfabetische lijst onder de hoofdtermen “Creation”
(Aanleg), “Formation” (Vorming) of “Shunt” (Shunt). Enkele voorbeelden uit de index:
 “Creation, shunt, arteriovenous fistula, for dialysis” (Aanleggen van arterioveneuze fistel voor
dialyse) verwijst naar 39.93 “Insertion of vessel-to-vessel cannula” (Insertie van een bloedvatnaar-bloedvat canule)
 “Formation, shunt, peritoneojugular (type Denver or LeVeen)” (Aanleggen van een peritoneojugulaire shunt) verwijst naar 54.94 “Creation of peritoneovascular shunt” (Aanleggen van een
peritoneovasculaire shunt)
 “Shunt, portacaval” (Portacavale shunt) verwijst naar 39.1 “Intra-abdominal venous shunt”
(Intra-abdominale veneuze shunt)
De ventriculoperitoneale shunt (02.34 “Ventricular shunt to abdominal cavity and organs” (Ventriculaire
shunt naar abdominale ruimte en organen)) wordt geplaatst om het cerebrospinaal vocht af te voeren
naar de peritoneale holte, wanneer de normale doorstroming en afvloei ervan belemmerd is.
Bij revisie van deze shunt moet men weten op welk deel van de shunt wordt ingegrepen. Bij revisie van
de peritoneale locatie is procedurecode 54.95 “Incision of the peritoneum” (Incisie van het peritoneum)
van toepassing. Als het gaat om de ventriculaire locatie, wordt 02.42 “Replacement of ventricular shunt”
(Vervanging van de ventriculaire shunt) aangewend. Als beide locaties worden gereviseerd, worden
beide codes geregistreerd.
Moet de ventriculoperitoneale shunt worden verwijderd wegens een recidiverende infectie, dan wordt
een incisie gemaakt in de huid van de anterieure thoraxwand, wordt de shunt verwijderd en komt er een
aansluiting op een extern drainagesysteem. De code 86.09 “Other incision of skin and subcutaneous
tissue” (Andere incisie van huid en onderhuids weefsel) is dan aangewezen.

13. Codering van stents
Een intravasculaire stent is een metalen buisvormig implantaat met als doel het herstel van de
bloeddoorstroming in een bloedvat te herstellen door deze open te houden en/of te verwijden. Stents
kunnen soms in spoedeisende gevallen worden geplaatst (‘rescue-stenting’).
Een gewone stent kan worden gedrenkt in heparine, d.i. ‘heparin–coated’. De medicatie-afgevende – of
‘drug-eluting’ – stent bevat een actieve stof (zoals sirolimus, taxol of paclitaxel) die op een
gecontroleerde wijze wordt vrijgegeven en die het mogelijk maakt een eventueel recidief van de stenose
tegen te gaan.
Bij de plaatsing van een intravasculaire stent tabel Ad2 1) moet steeds een code voor angioplastie
worden toegevoegd. Het aantal behandelde vaten moet eveneens worden beschreven, alsook het
aantal geplaatste stents en of een ingreep ter hoogte van een vaatbifurcatie werd uitgevoerd. Voor meer
details in dit verband, verwijzen we naar hoofdstuk 7.
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Tabel Ad2 1: Intravasculaire stents bij PTCA en PTA
Coronairarterie

Grote of
perifere
arterie

Angioplastie
Niet-medicatieafgevende
stent

00.66

39.50

00.61

00.61

00.62

36.06

39.90

00.63

00.64

00.65

Medicatieafgevende stent

36.07

Systemische trombolyse
Directe lokale trombolyse
Aantal behandelde
bloedvaten

Aantal geplaatste stents
Ingreep t.h.v. minstens
één vaatbifurcatie

Precerebrale Precerebrale
Cerebrale
arterie:
arterie:
(intracraniële)
a. carotis
a. vertebralis
arteriën
/ a. basilaris

–

–

–

99.10
36.04
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.55
00.60
99.10
–
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

99.10
–
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

99.10
–
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

99.10
–
00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.44

00.44

00.44

00.44

00.44

Er bestaan andere, niet-vasculaire stents (zie ook hoofdstuk 9 « Aandoeningen van het spijsverteringssysteem », § 29):
 de stent van de choledochus – plaatsing via:
o open toegangsweg:
51.43 “Insertion of choledochohepatic tube for decompression” (Inbrengen van een
choledochohepatitische tube voor decompressie)
o endoscopische weg:
51.87 “Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct” (Plaatsen van galwegstent
(tube) via endoscopische toegangsweg)
o transhepatische percutane weg:
51.98 “Other percutaneous procedures on biliary tract” (Andere percutane ingrepen
op de galwegen)
 de stent van de ductus pancreaticus van Wirsung – plaatsing via:
o open toegangsweg:
52.92 “Cannulation of pancreatic duct” (Cannulatie van de ductus pancreaticus)
o endoscopische weg:
52.93 “Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic duct” (Endoscopische
insertie van een stent (tube) in de ductus pancreaticus)
Indien meerdere stents op dezelfde plaats worden ingebracht, wordt slechts één procedurecode
geregistreerd.

14. Stereotactische radiochirurgie
De stereotactische chirurgie wordt gebruikt bij de behandeling van hersenletsels en –tumoren zoals het
acusticusneurinoom, het hypofysair adenoom of het meningioom van de schedelbasis. Ze wordt
eveneens aangewend bij de behandeling van vasculaire misvormingen in de hersenen en bij de
behandeling van functionele stoornissen zoals de ziekte van Parkinson, epilepsie en niet controleerbare
pijnen (bijv. trigeminusneuralgie).
De therapeutische indicaties voor deze techniek zijn letsels die niet toegankelijk zijn via open chirurgie,
medische contra-indicaties voor open chirurgie, oudere of erg jonge patiënten en recidiverende letsels
na open chirurgie of radiotherapie.
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De behandeling begint met de plaatsing van een (metalen) stereotaxiekader (‘stereotactic frame’) om
het hoofd te ondersteunen en te immobiliseren en het te behandelen intracranieel letsel in de drie
ruimtelijke vlakken af te bakenen met een millimeterprecisie. De code 93.59 “Other immobilization,
pressure, and attention to wound” (Andere immobilisatie, drukverband en wondverzorging) geeft deze
plaatsing weer.
Vervolgens wordt de ‘helm’ voor referentieel lokalisatieonderzoek vastgemaakt. Nadat de lokaliseringonderzoeken met CT, MRI en/of arteriografie werden uitgevoerd, wordt de ‘helm’ afgezet, maar het
‘frame’ blijft ter plaatse. Aan de hand van door de computer verwerkte beelden, kan de nodige
stralingsdosis worden bepaald. Het vierde cijfer bij procedurecode 92.3x “Stereotactic radiosurgery”
(Stereotactische radiochirurgie) duidt de stralingsbron aan.

15. Computergeassisteerde chirurgie
Door de vooruitgang van de technologie kan informatica worden ingezet bij diagnosestelling en
behandeling. Dit omvat onder meer ’computed tomography – free navigation’, ‘image-guided navigation’
en ‘imageless navigation’.
De computergeassisteerde chirurgische ingrepen worden geregistreerd met de gewone code voor
diagnose en uitgevoerde procedure, waaraan men een code uit subcategorie 00.3 “Computer assisted
surgery [CAS]” (Computergeassisteerde chirurgie [CAS]) toevoegt. In deze zogenaamde ‘CAS’categorie duidt een vierde cijfer het type beeldvorming aan:
 CT-scan:
00.31 “CAS with CT/CTA”
 magnetische resonantie: 00.32 “CAS with MR/MRA”
 fluoroscopie:
00.33 “CAS with fluoroscopy”
 geen beeldvorming:
00.34 “Imageless CAS”
 multipele datasets:
00.35 “CAS with multiple datasets”
 andere modaliteiten:
00.39 “Other computer assisted surgery – CAS, NOS”
Voorbeeld Ad2 8:
Een patiënt met gevorderde degeneratieve coxartrose krijgt een totale heup-prothese door mini-incisie
onder beeldgeleid navigatiesysteem. Een preoperatieve CAT-scan heeft het mogelijk gemaakt de
patiënt nauwkeurig op de operatietafel te positioneren. De aangewezen codes zijn:
1. 715.35 ”osteoarthrosis, localized, not specified wether primary or secondary, pelvic region and
thigh ” (osteo-artrose, gelokaliseerd, zonder specificatie naargelang primair of secundair, pelvis
en dij)
2. 81.51 “Total hip replacement” (Totale heupprothese)
3. 00.31 “Computer assisted surgery with CT/CTA” (Computergeassisteerde chirurgie met
CT/CTA)

16. Robotgeassisteerde chirurgie
De mini-invasieve chirurgie, tevens telechirurgie, computergeassisteerde robotchirurgie of nog
sleutelgatchirurgie (= ‘keyhole surgery’) genoemd, valt onder de brede noemer ‘robotchirurgie’
(= ‘robotic surgery’). Deze verschilt van de computergeassisteerde heelkunde – subreeks 00.3
“Computer assisted surgery [CAS]” (Computergeassisteerde chirurgie [CAS]) – door het gebruik van
robotarmen voor het verrichten van chirurgische taken zoals excisie of resectie.
Subcategorie 17.4 “Robotic assisted procedures” (Robotgeassisteerde procedures) maakt het mogelijk
deze interventietechniek bijkomend te coderen. De eigenlijke ingreep moet evenwel nog steeds met de
specifieke procedurecode worden weergegeven.
Voorbeeld Ad2 9:
Bij een man van 58 jaar met urinaire obstructie t.g.v. een prostaatadenoom wordt een open,
robotgeassisteerde radicale prostatectomie uitgevoerd.
Codering van de procedures:
1. 60.5
“Radical prostatectomy” (Radicale prostatectomie)
2. 17.41 “Open robotic assisted procedure” (Open robotgeassisteerde procedure)
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Voorbeeld Ad2 10:
Een 60-jarige vrouw met gekende endometriose ondergaat een laparoscopische,
robotgeassisteerde totale hysterectomie
Procedurecodes zijn:
1. 68.41
“Laparoscopic total abdominal hysterectomy” (Laparoscopische totale abdominale
hysterectomie)
2. 17.42
“Laparoscopic robotic assisted procedure” (Laparoscopische robotgeassisteerde
procedure)

15 & 16. CAS versus RAP
Bij RAP – 17.4x “Robotic assisted procedures” (Robotgeassisteerde procedures) – zien we dat de
chirurg …
 op afstand van de operatietafel zit
 joysticks hanteert op zijn console
 robotarmen op afstand bestuurt
 dus geen heelkundige instrumenten rechtstreeks met zijn/haar handen aanraakt
Bij CAS – 00.3x “Computer assisted surgery [CAS]” (Computergeassisteerde chirurgie [CAS]) – zien we
dat de chirurg …
 aan de operatietafel zit
 endoscopische instrumenten hanteert
 hiervoor begeleid wordt door beelden, aanduidingen en eventueel virtuele 3D-reconstructies
van de anatomie van de patiënt
 dus effectief de instrumenten rechtstreeks met zijn/haar handen aanraakt

17. Tumorablatie
De term ‘ablatie’ heeft een specifieke betekenis. Het vormt een alternatief voor de klassieke
chirurgische resectie. Ablatie van tumorweefsel wordt uitgevoerd door middel van warmte, koude
(cryoablatie), een chemische stof, ultragolven, microgolven of radiofrequente golven. ICD-9-CM maakt
geen onderscheid tussen deze verschillende energiebronnen. Daarentegen is het mogelijk om de
toegangsweg aan te duiden: open chirurgie, percutane, thoracoscopische, laparoscopische, andere of
niet-gespecificeerde toegangsweg, en dit voor drie organen: long, lever en nier (cf. tabel Ad2 2).
Deze techniek kan aangewend worden als behandeling voor lokale lesiest of als aanvullende therapie
bij klassieke chirurgie, chemo- of radiotherapie. Een elektrodenaald wordt onder geleide van medische
beeldvorming (CT-scan, echo- of fluoroscopie) tot bij de tumorhaard ingebracht en de lesiel kan door de
gebruikte energiebron vernietigd worden.
Tabel Ad2 2: Ablatie van tumorweefsel
Open toegangsweg
Percutane benadering
Thoracoscopische benadering
Laparoscopische benadering
Andere en niet-gespecificeerde ablatie

Long
32.23
32.24
32.25
–
32.26

Lever
50.23
50.24
–
50.25
50.26

Nier
55.32
55.33
–
55.34
55.35

18. Endoscopie van de maagdarmtractus
Endoscopieën ter visualisatie van de maagdarmtractus worden frequent uitgevoerd. Soms gaat de
specialist tegelijk één of meerdere biopten nemen van de aangetroffen lesies.
Tabel Ad2 3 geeft een overzicht van de beschikbare procedurecodes.
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Tabel Ad2 3: Endoscopie, biopsie en chirurgie

Slokdarm
Maag
Duodenum
Slokdarm – maag –
duodenum [EGD]
Jejunum – ileum
Colon
Rectum – sigmoïd
Anus

Scopie
via
artificiële
opening
42.22
44.12
45.12

Scopie
via
+ gesloten
natuurlijke
biopsie
opening
42.23
42.24
44.13
44.14
45.13
45.14

+ open
biopsie

Endoscopisch
stelpen van
een bloeding

Endoscopisch
verwijderen
van een letsel

42.25
44.15
45.15

42.33
44.43
44.43

42.33
43.41
45.30

–

45.13

45.16

–

–

–

45.12
45.22

45.13
45.23
48.23 /
45.24
49.21

45.14
45.25

45.15
45.26

–
45.43

–
45.43

48.24

48.25

–

–

49.23

49.23

–

49.31

48.22
–

Met het oog op een homogene groepering van de patiënten, is het belangrijk om een duidelijk
onderscheid te maken tussen een biopsie via endoscopische benadering (gesloten biopsie) en een
biopsie via heelkundige toegangsweg (open biopsie) – zie ook § 7.
De virtuele coloscopie krijgt code 88.01 “Computerized axial tomography of abdomen” (CAT-scan van
het abdomen) vermits er geen gebruik wordt gemaakt van een endoscoop.
Ileoscopie door middel van een videocapsule, die de patiënt moet inslikken en tijdens haar transit
beelden van de darmtractus opneemt, coderen we met 45.19 “Other diagnostic procedures on small
intestine” (Andere diagnostische ingrepen op de dundarm) daar er ook geen endoscoop bij te pas komt.
Echo-endoscopie van het bovenste gastro-intestinaal stelsel, met of zonder biopsie, kent geen
combinatiecode. Wij registreren bijgevolg een echografie en voegen een code voor endoscopie (met of
zonder biopsie) toe voor zover dit onderzoek effectief werd verricht, en niet enkel als toegangsweg
moest dienen.

19. Codering van revisies
Het opzoeken van de juiste revisiecode kan via verschillende ingangstermen in de alfabetische lijst.
Voorbeelden zijn: “Revision” (Revisie), “Replacement, revision” (Vervanging, revisie), “Insertion,
revision” (Plaatsing, revisie), enz…
In sommige gevallen bestaat er een specifieke revisiecode, in andere gevallen verwijst ICD-9-CM naar
een meer algemene procedurecode. Een overzicht van een aantal belangrijke revisiecodes is te vinden
in tabellen Ad2 4, Ad2 5 en Ad2 6.
Tabel Ad2 4: Revisie van neurologische procedures

Actie

Indicatie

Plaatsing
Fitting & adjustment
Verwijdering
Vervanging
Mechanische
complicatie
Revisie
Irrigatie
Verwijdering
Heropvulling

VP-shunt

TP-shunt

Intrathecale pomp

drainage

drainage

medicatie

hydrocefalie

syringomyelie

chronische pijn,
spasticiteit

02.34
en andere

03.71
en andere

V53.01

V53.09

V53.09

V53.02

996.2

996.2

996.2

996.2

02.42 / 54.95
02.41
02.43
–

03.97
03.97
03.98
–

03.97
03.97
03.98
V53.09

03.93 / 86.94–8
–
03.94 / 86.05
–
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03.90 (katheter)
86.06 (pomp)

Neurostimulator
elektrische
stimulatie
pijn
(algoneurodystrofie,
postlaminectomieΣ,
perifere neuropathie)
03.93 (elektrode)
86.94–8 (generator)
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Tabel Ad2 5: Revisie van stoma’s van het spijsverteringsstelsel
Plaatsing

Revisie

Overtollige mucosa

Oesofagostomie

42.1x

–

Gastrostomie

43.1x

Enterostomie

46.39
46.32 (scopie / percutaan)
46.39 (laparotomie)
46.2x
46.1x
48.1

42.83 / 42.89
44.68 (laparoscopie)
44.69 (laparotomie)
46.40
46.41

45.33

46.41
46.43
48.79

45.33
45.41
–

Jejunostomie
Ileostomie
Colostomie
Proctostomie

–
–

femorale
kop

femorale
stem

84.57
(cement of
spacer)

996.4x
V43.64

?

?

?

X

X

de 4 andere

X

X

X

X

X

X

X

de 4 andere

X

X

X

X

–

X

X

de 4 andere

–

X

X

X

X

X

X

de 4 andere

–

X

X

–

–

X

X

de 4 andere

–

–

X

X

–

X

X

de 4 andere

–

X

X

X

–

X

X

excludeert

84.57
(cement of
spacer)

996.4x
V43.65

00.73

?

patellaire
component

00.73

00.74–7
(draagoppervlak)

00.73

?

tibiale
basisplaat

00.72

acetabulaire
liner (insert)

00.71

totale
heuprevisie
partiële
heuprevisie
partiële
heuprevisie
partiële
heuprevisie
partiële
heuprevisie
partiële
heuprevisie

de 4 andere

tibiale
liner (insert)

00.70

NNO

acetabulaire
cup

81.53

excludeert

femorale
component

Tabel Ad2 6: Revisie van heupprothese

de 5 andere

?

?

?

?

X

X

de 5 andere

X

X

X

X

X

X

00.80

–

X

X

–

X

X

00.80

X

X

–

–

X

X

00.80

–

–

–

X

X

X

00.81

–

X

–

–

X

X

Tabel Ad2 7: Revisie van knieprothese

81.55
00.80
00.81
00.82
00.83
00.84

NNO
totale
knierevisie
partiële
knierevisie
partiële
knierevisie
partiële
knierevisie
partiële
knierevisie
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20. Vaak voorkomende fouten en verwarringen
Begrippen die sterk op elkaar lijken maar die naar totaal verschillende heelkundige ingrepen verwijzen,
vergen bijzondere aandacht.
Ziehier een voorbeeld van dergelijke naamverwante procedures (zie tevens tabel Ad2 7):
 48.5x “Abdominoperineal resection of rectum” (Abdominoperineale resectie van het rectum)
 68.8
“Pelvic evisceration” (Pelvische evisceratie)
 84.19 “Abdominopelvic amputation” (Abdominopelvische amputatie)
Tabel Ad2 8: Naamverwante procedures
33.24

Closed [endoscopic] biopsy of
bronchus
38.44
Resection of abdominal aorta with
replacement
38.44
Resection of abdominal aorta with
replacement
49.43
Cauterization of hemorrhoids
57.17
Percutaneous cystostomy
57.17
Percutaneous cystostomy
58.21/2 Urethroscopy
68.4x
Total abdominal hysterectomy
86.01
Aspiration of skin and
subcutaneous tissue
PTCA – Percutaneous
Transluminal Coronary Angioplasty
TEA – Thromboendarterectomy
42.33

Endoscopic excision or destruction
of lesion or tissue of esophagus
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vs.

33.27

Closed endoscopic biopsy of lung

vs.

39.25

Aorta-iliac-femoral bypass

vs.

39.71

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

49.45
57.18
57.19
56.31
68.6x
86.04

Endovascular implantation of graft
in abdominal aorta
Ligation of hemorrhoids
Other suprapubic cystostomy
Other cystotomy
Ureteroscopy
Radical abdominal hysterectomy
Other incision with drainage of skin
and subcutaneous tissue
PTA – Percutaneous Transluminal
Angioplasty
PTA – Percutaneous Transluminal
Angioplasty
Ligation of esophageal varices

vs.
vs.
vs.

42.91
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
N. 99 — 2527 [99/22690]
3 MEI 1999. — Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier,
bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikel 15, gewijzigd door de wet van
29 april 1996 en 17, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989;
Gelet op de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 156;
Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, afdeling programmatie en erkenning, uitgebracht op
8 juni 1995;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 november 1998;
Overwegende dat voorgelegd besluit de minimumvoorwaarden inzake het medisch dossier bepaalt; dit dossier vormt samen met het
verpleegkundige dossier het patiëntendossier;
Overwegende dat in onderhavig koninklijk besluit wordt bepaald dat een medisch dossier wordt bijgehouden voor elke patiënt in een
ziekenhuis, zoals bedoeld in artikel 2 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987; dat uit de parlementaire
voorbereidingen bij de wet van 13 maart 1985, dat de huidige definiëring van het begrip ziekenhuis in hoger vermelde wettelijke
bepaling opnam, genoegzaam blijkt dat de draagwijdte van het begrip « ziekenhuis », niet is beperkt tot de patiënten die er verblijven,
doch eveneens tot de daghospitalisatie en de ambulante behandeling (Parl. St., Senaat, 1984-85, 765, nr. 2, p. 3); dat het principe van
het bijhouden van het medisch dossier derhalve ook tot alle bedoelde patiënten strekt;
Overwegende dat redelijkerwijze kan worden verwacht dat het medisch dossier, of bepaalde elementen zoals inzonderheid het
ontslagverslag, systematisch in electronisch vorm zullen worden bijgehouden, bewaard en overgemaakt; dat intussen deze
mogelijkheid is voorzien in onderhavig besluit, en zelfs wordt aanbevolen, waarbij is gestipuleerd dat de Minister die de
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, de modaliteiten kan bepalen betreffende de electronische uitwisseling van de gegevens
uit het medisch dossier; dat bedoelde modaliteiten binnen hoger vermelde termijn zullen worden bepaald voor de uitwisseling en alle
aspecten die zich aan de basis van deze elektronische uitwisseling bevinden, met name de structuur van de gegevens; dat de
Minister,om redenen van efficiëntie en coherentie, een advies zal inwinnen bij de Commissie Standaarden inzake Telematica ten
behoeve van de Gezondheidszorg », opgericht bij koninklijk besluit van 3 mei 1999 »;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en
Pensioenen en van Onze Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. § 1. In een ziekenhuis, zoals bedoeld in artikel 2, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, wordt
voor elke patiënt een medisch dossier aangelegd. Dit dossier vormt samen met het verpleegkundig dossier het patiëntendossier.
§ 2. Het medisch dossier mag bijgehouden en bewaard worden in een elektronische vorm, mits voldaan wordt aan alle in dit besluit
gestelde voorwaarden. De Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft kan praktische modaliteiten bepalen
betreffende de elektronische uitwissling van gegevens uit het medisch dossier.
§ 3. Het medisch dossier dient gedurende minstens dertig jaar in het ziekenhuis bewaard te worden.
Art. 2. § 1. Het medisch dossier bevat ten minste de volgende documenten en gegevens :
1° de identiteit van de patiënt;
2° familiale en persoonlijke antecedenten, de huidige ziektegeschiedenis, de gegevens der voorgaande raadplegingen en hospitalisaties;
3° de uitslagen van de klinische, radiologische, biologische, functionele en histo-pathologische onderzoeken;
4° de adviezen van de geconsulteerde geneesheren;
5° de voorlopige en definitieve diagnose;
6° de ingestelde behandeling; bij een chirurgische ingreep, het operatief protocol en het anesthesieprotocol;
7° de evolutie van de aandoening;
8° het verslag van een eventuele lijkschouwing;
9° een afschrift van het ontslagverslag.
§ 2. De in § 1, 3°, 4°, 5°, 6° en 8° bedoelde stukken dienen respectievelijke door de verantwoordelijke arts, de geconsulteerde
geneesheren, de arts die de diagnose gesteld heeft, de behandelende chirurg en anesthesist en de anatomopatholoog ondertekend te zijn.
Art. 3. § 1. Het in artikel 2, § 1, 9°, bedoeld ontslagverslag omvat :
1° het voorlopig verslag dat de onmiddellijke continuïteit van de zorg waarborgt;
2° het volledig verslag over het ziekenhuisverblijf, ondertekend door de arts die voor de patiënt verantwoordelijk is.
§ 2. Het in § 1, 1°, bedoelde verslag wordt :
1° hetzij aan de patiënt meegegeven die het aan zijn behandelende arts en aan ieder betrokken arts bezorgt;
2° hetzij aan de behandelende arts en ieder betrokken arts bezorgd. Bedoeld verslag bevat alle informatie die het voor elke door de
patiënt geconsulteerde arts moet mogelijk maken de continuïteit der zorg te verzekeren.
§ 3. Het in § 1, 2° bedoeld verslag wordt door de arts van het ziekenhuis aan de door de patiënt aangewezen arts overgemaakt. Dit
rapport omvat de meest kenmerkende anamnetische, klinische, technische en therapeutische gegevens over de hospitalisatie en de
vereiste nazorg.
Art. 4. Het medisch dossier, in het bijzonder het ontslagverslag, moet de therapeutische en diagnotische aanpak getrouw weergeven.
Art. 5. De stukken vermeld in artikel 4 vormen de basis voor de registratie van de Minimale Klinische Gegevens, bedoeld in artikel
153, § 2, 3°, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.
Art. 6. § 1. De dossiers van alle patiënten die de dienst verlaten hebben worden geclasseerd en bewaard in een medisch archief dat bij
voorkeur centaal en elektronisch, of minstens op het niveau van de dienst wordt gegroepeerd met een enig nummer per patiënt binnen
het ziekenhuis. De dossiers moeten steeds geraadpleegd kunnen worden door de geneesheren die betrokken zijn bij de behandeling van
de patiënt.
§ 2. De patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger heeft recht om, door toedoen van een door hem gekozen geneesheer, kennis te
krijgen van de hem betreffende gegevens in het medisch dossier.
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Art. 7. Dit besluit treedt in werking zes maanden nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 8. Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 mei 1999.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
M. COLLA
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
N. 99 — 3593 (99 — 2527) [99/22867]
3 MAI 1999. — Koninklijk besluit houdende bepaling van de
algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier,
bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd
op 7 augustus 1987, moet voldoen. —
Erratum
Belgisch Staatsblad van 30 juli 1999, blz. 28462.
In de franse tekst van de aanhef worden de woorden « lequel est
constitué du dossier infirmier et du dossier du patient » vervangen
door de woorden « ce dossier forme, avec le dossier infirmier, le dossier
du patient ».

*****
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
N. 99 — 3511 [99/022502]
3 MEI 1999. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de
regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder
zijn bevoegdheid heeft
Dit K.B. werd door het K.B. van 27 APRIL 2007 vervangen. (Zie hieronder)
27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten
worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 86, gewijzigd door de wetten van 12
augustus 2000 en 22 augustus 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens
moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, gewijzigd door de koninklijke
besluiten van 8 oktober 1996, 4 december 1998, 3 mei 1999, 2 december 1999, 1 oktober 2002 en 6 december 2005;
Gelet op de adviezen nr. 14/2006 en 02/2007 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, respectievelijk
uitgebracht op 24 mei 2006 en 17 januari 2007;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 augustus 2006;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 3 oktober 2006;
Gelet op het advies nr. 42.585/3 van de Raad van State, gegeven op 11 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
TITEL I. - Registratie van de minimale ziekenhuisgegevens
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en definities
Artikel 1. Deze titel is van toepassing op de algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen.
Art. 2. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder :
1° « specialisme » : de verzamelnaam voor de verschillende categorieën waarin het verblijf van de patiënt wordt onderverdeeld en die
betrekking hebben op een geneeskundige specialiteit of op gespecialiseerde zorg.
2° « specialisme spoedgevallen » : de verzamelnaam voor de ziekenhuisfuncties 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' en 'eerste opvang
spoedgevallen'.
3° « ambulante spoed » : alle contacten binnen het specialisme spoedgevallen die geen opname inhouden.
4° « verpleegeenheid » : een organisatorische en architecturale eenheid waarbinnen verpleegkundige verzorging gegeven wordt, onder
de verantwoordelijkheid van een hoofdverpleegkundige, in het kader van hospitalisatie van patiënten.
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5° « MUG » : mobiele urgentiegroep.
6° « MUG-fichenummer » : een nummer, gegeven door de MUG-functie dat uniek per interventie en per patiënt binnen deze
interventie dient te zijn.
Art. 3. § 1. De registratie van de minimale ziekenhuisgegevens heeft tot doel het te voeren gezondheidsbeleid te ondersteunen, onder
meer voor wat betreft :
1° de vaststelling van de behoeften aan ziekenhuisvoorzieningen;
2° de omschrijving van de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningsnormen van de ziekenhuizen en hun diensten;
3° de organisatie van de financiering van de ziekenhuizen;
4° het bepalen van het beleid inzake de uitoefening van de geneeskunst;
5° het uitstippelen van een epidemiologisch beleid.
§ 2. De registratie van de minimale ziekenhuisgegevens heeft ook tot doel het beleid binnen de ziekenhuizen te ondersteunen, onder
meer door middel van een algemene en individuele feedback opdat de ziekenhuizen zich kunnen positioneren en opdat de ziekenhuizen
hun intern beleid kunnen bijsturen.
Art. 4. De minimale ziekenhuisgegevens worden geregistreerd :
1° voor alle verblijven die opgenomen zijn in het budget van financiële middelen, overeenkomstig Titel III, Hoofdstuk V, van de wet
op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987;
2° voor alle andere verblijven die minstens één overnachting inhouden, maar niet opgenomen zijn in het budget van financiële
middelen;
3° voor alle verblijven waarbij de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt op dezelfde dag als die waarop hij is opgenomen,
overeenkomstig het akkoord, zoals bedoeld in artikel 42 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, geldend gedurende de periode van het verblijf;
4° voor alle verblijven van pasgeborenen;
5° voor alle contacten binnen het specialisme spoedgevallen;
6° voor alle verblijven, opgesomd in punten 1° tot 5° van dit artikel, van buitenlandse patiënten die onder de voornoemde categorieën
zouden vallen indien ze inwoners van België zouden zijn.
Deze gegevens dienen, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, medegedeeld te worden aan de Minister die de Volksgezondheid
onder zijn bevoegdheid heeft.
Art. 5. De minimale ziekenhuisgegevens worden geregistreerd voor een periode van 6 maanden.
De administratieve en de medische gegevens, zoals respectievelijk bedoeld in artikelen 11 en 12 van dit besluit, dienen continu
geregistreerd te worden tijdens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde registratieperiode.
De verpleegkundige en de personeelsgegevens, zoals respectievelijk bedoeld in artikelen 13 en 14 van dit besluit, dienen tijdens de in
het eerste lid van dit artikel bedoelde registratieperiode, per dag geregistreerd te worden gedurende de hierna bepaalde periodes van 15
dagen. Deze periodes betreffen de eerste 15 dagen van de maanden maart, juni, september en december.
Art. 6. De geregistreerde gegevens moeten ten laatste 5 maanden na het einde van de betrokken registratieperiode, na controle en
validering door het ziekenhuis, aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
overgedragen worden. De overdracht dient begeleid te worden door een document dat enerzijds door de beheerder en anderzijds, ten
bewijze van de waarachtigheid van de gegevens, door de hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig departement wordt
ondertekend. De overdracht dient te gebeuren met behulp van de beveiligde internettoegang die daartoe binnen de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is gecreëerd.
In het ziekenhuis moeten de stukken waaruit de controle en validering van de ziekenhuisgegevens blijken, gedurende vijf jaar te allen
tijde ter beschikking zijn.
Art. 7. In ieder ziekenhuis wordt minstens één persoon door de beheerder aangeduid als contactpersoon ten aanzien van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De identiteit van deze persoon of personen en elke
wijziging ervan, wordt medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.
HOOFDSTUK II. - Toegankelijkheid van de databank
Art. 8. De Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft is de verantwoordelijke voor de verwerking van de
ziekenhuisgegevens.
De Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de verwerker van de bedoelde gegevens.
De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, met name een dokter in de
genees-, heel- en verloskunde.
Art. 9. § 1. Alle persoonsgegevens worden binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu in een beveiligde databank opgeslagen. De in het vorige artikel bedoelde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg heeft
als enige toegang tot de volledige databank. Voor de analyses dienen afzonderlijke bestanden aangemaakt te worden enkel met de
gegevens nodig om aan een specifieke doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 3 en 19 te kunnen voldoen. De selectie en de toegang tot
deze gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de in het vorige artikel bedoelde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
§ 2. De gegevens in de databank van ziekenhuisgegevens worden bewaard gedurende een termijn van 30 jaar. De sleutel om de
gegevens te verbinden met het medisch dossier van de patiënt binnen het betrokken ziekenhuis met name het registratienummer van de
patiënt en het verblijfsnummer, zoals beschreven in artikelen 11, 1°, b) en c) van dit besluit, wordt echter reeds vernietigd na een
termijn van 10 jaar.
Art. 10. Gegevens die zijn opgenomen in de databank van ziekenhuisgegevens kunnen aan derden ter beschikking gesteld worden in
het kader van een eenmalige en tijdelijke studie. Deze studies moeten kaderen binnen de doelstellingen zoals deze uiteengezet zijn in
artikel 3 en 19 van dit besluit. Bovendien dient de studie zuiver wetenschappelijk van aard te zijn en dus geen enkel commercieel doel
na te streven.
Hiertoe dient de aanvrager :
a) een gemotiveerde aanvraag te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking waarin wordt uiteengezet over welke gegevens
hij wenst te beschikken en voor welke studie, toepassing, duur,...;
b) te beschikken over de principiële machtiging van het bevoegde Sectoraal Comité bedoeld in artikel 31bis van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
c) de gegevens te vernietigen nadat de betrokken studie werd afgerond.
HOOFDSTUK III. - Te registreren gegevens
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Art. 11. De mede te delen minimale ziekenhuisgegevens omvatten volgende administratieve gegevens :
1° Identificatiegegevens
a) het erkenningsnummer van het ziekenhuis toegekend door de overheid die bevoegd is voor de erkenning van ziekenhuizen;
b) het registratienummer van de patiënt, dat per ziekenhuis uniek dient te zijn en geen enkel persoonlijk gegeven mag bevatten;
c) het verblijfsnummer dat per verblijf in het ziekenhuis uniek dient te zijn.
2° Patiëntgegevens
a) het geboortejaar van de patiënt; voor patiënten die bij opname jonger zijn dan 1 jaar wordt de leeftijd aangeduid als zijnde minder
dan 29 dagen, minder dan 2 weken of minder dan 1 week;
b) het geslacht van de patiënt;
c) de gemeente van het hoofdverblijf van de patiënt en voor vreemdelingen het land van hun hoofdverblijf;
d) de nationaliteit van de patiënt die aangeduid wordt als :
- de Belgische, Duitse, Franse, Luxemburgse, Nederlandse of Britse nationaliteit wanneer de betrokken patiënt staatsburger is van één
van deze zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk);
- voor de Europeanen die niet onder het vorige punt vallen, een burger van de Europese Unie of een Europeaan
- en voor al de overige patiënten, het continent waartoe het land van hun nationaliteit behoort;
e) de manier waarop de patiënt verzekerd is naar Belgisch, Europees of vreemd recht;
f) de heropname na ontslag uit hetzelfde ziekenhuis.
3° Verblijf
Voor de verschillende delen van een verblijf dient aangeduid te worden of deze al dan niet binnen een associatie of samenwerking
werden uitgevoerd.
A. Totale verblijf
a) de datum van opname en de datum van ontslag;
b) het aantal te factureren verpleegdagen;
c) de aard van opname;
d) de verwijzende instantie;
e) de aard van de plaats waar de patiënt zich bevond op het moment dat de aanleiding voor de opname zich manifesteerde;
f) de aard van ontslag;
g) de bestemming van de patiënt na ontslag;
h) in voorkomend geval het identificatienummer van de ambulance en/of het erkenningsnummer van de MUG met inbegrip van het
MUG-fichenummer.
B. Specialisme
a) de aanduiding in welke specialismen de patiënt is behandeld met opgave van de volgorde waarin de patiënt deze doorlopen heeft;
b) het unieke identificatienummer van de specialismen;
c) de datum van opname in het specialisme.
C. Beddenkenletter
a) de aanduiding van de volgorde van de diensten in welke de patiënt verbleven heeft;
b) de kenletter van de in het vorige punt bedoelde diensten;
c) het aantal te factureren verpleegdagen;
d) de datum van opname in de dienst.
D. Verpleegeenheid
a) de aanduiding van het type en de volgorde van de verpleegeenheden in welke de patiënt verbleven heeft;
b) de identificatiecode van de verpleegeenheid, dat uniek dient te zijn;
c) de kostenplaats die moet overeenstemmen met het nummer dat krachtens bijlage 2 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987
tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, wordt gevraagd;
d) de datum en het uur van opname in de verpleegeenheid en de datum en het uur van ontslag uit de verpleegeenheid;
e) de vestigingsplaats(en) van de verpleegeenheden waar de patiënt tijdens zijn opname verbleven heeft;
f) de samenstelling van de verpleegeenheid wat betreft de beddenkenletters.
Enkel de volgende specialismen moeten bij naam genoemd worden : spoedgevallen, de functie intensieve zorg, de gespecialiseerde
dienst voor behandeling en revalidatie, het brandwondencentrum en de psychiatrische ziekenhuisdienst. De overige specialismen
worden aangeduid als acute diensten.
Art. 12. De mede te delen minimale ziekenhuisgegevens omvatten volgende medische gegevens :
1° Verblijf
a) de geverifieerde opnamediagnose gecodeerd volgens I.C.D.-9-CM code met maximale precisie;
b) voor patiënten die bij opname jonger zijn dan 29 dagen, een aantal aanvullende gegevens zoals opgesomd in bijlage 2 bij dit
koninklijk besluit;
c) de doodsoorzaak;
2° Specialisme
a) voor alle specialismen met uitsluiting van de ambulante spoed :
- de hoofddiagnose gecodeerd volgens I.C.D.-9-CM code met maximale precisie en met aanduiding van de graad van zekerheid en of
deze pathologie reeds aanwezig was op het moment van opname;
- de nevendiagnose(s) gecodeerd volgens I.C.D.-9-CM code met maximale precisie en met inbegrip van de E-, V- en M-codes, en met
aanduiding van de graad van zekerheid en of deze reeds pathologieën aanwezig waren op het moment van opname;
- de ingrepen en onderzoeken gecodeerd volgens I.C.D.-9-CM code met maximale precisie, met aanduiding van de datum, het type
anesthesie en het feit of de ingreep of het onderzoek plaats vond in het betrokken ziekenhuis of elders en binnen een associatie of
samenwerking;
b) bijkomend voor het specialisme spoedgevallen :
- de reden van opname of contact;
- de rol van de gewonde persoon bij een ongeval (voetganger, fietser, bestuurder, passagier van een voertuig,...);
c) bijkomend voor de ambulante spoed :
- het feit of de patiënt al dan niet behandeld werd binnen het specialisme spoedgevallen;
- de aard van de persoon of instantie waarnaar de patiënt verwezen wordt voor follow-up;
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- het letseltype indien de patiënt betrokken was bij een ongeval;
3° Beddenkenletter
de ingrepen en onderzoeken gecodeerd volgens de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur met aanduiding van de datum en het feit of de ingreep of
het onderzoek plaats vond binnen een associatie of samenwerking;
4° Resultaten van bepaalde medische onderzoeken
a) voor de patiënten met een acuut myocard infart, de elevatie van het ST-segment (STEMI).
Enkel de volgende specialismen moeten bij naam genoemd worden : spoedgevallen, de functie intensieve zorg, de gespecialiseerde
dienst voor behandeling en revalidatie, het brandwondencentrum en de psychiatrische ziekenhuisdienst. De overige specialismen
worden aangeduid als acute diensten.
Dit artikel is niet van toepassing op de psychiatrische ziekenhuisdiensten.
Art. 13. De mede te delen minimale ziekenhuisgegevens omvatten ook verpleegkundige gegevens. Voor de in artikel 5 vastgelegde
registratieperiodes moeten per patiënt, per verpleegeenheid en per dag de verpleegkundig toegediende zorgen, zoals gespecificeerd in
bijlage 1, worden geregistreerd.
Tot een door Ons te bepalen datum moeten deze verpleegkundige gegevens niet geregistreerd worden met betrekking tot de nietgehospitaliseerde patiënten binnen het specialisme spoedgevallen.
Dit artikel is niet van toepassing op de psychiatrische ziekenhuisdiensten.
Art. 14. De mede te delen minimale ziekenhuisgegevens omvatten volgende personeelsgegevens :
a) per registratieperiode van 15 dagen, zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, van dit besluit, en per verpleegeenheid het theoretisch
beschikbaar personeel, uitgedrukt in aantal personen en in aantal F.T.E. telkens met aanduiding van de kwalificatiegraad en de functie;
b) voor elke dag van de registratieperiode het aantal uren gepresteerd door het aanwezige personeel, opgesplitst in
personeelscategorieën en met aanduiding of ze al dan niet tot de betrokken verpleegeenheid behoren.
De gegevens zoals bedoeld in punt a van dit artikel dienen ook geregistreerd te worden voor de al dan niet gespecialiseerde mobiele
equipes.
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen
Art. 15. Het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens
moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, gewijzigd door de koninklijke
besluiten van 8 oktober 1996, 4 december 1998, 3 mei 1999, 2 december 1999, 1 oktober 2002 en 6 december 2005, wordt opgeheven.
Art. 16. Deze titel treedt in werking op 1 januari 2008.
TITEL II. - Registratie van gegevens in het kader van de functie « mobiele urgentiegroep »
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en definities
Art. 17. Deze titel is van toepassing op alle functies « mobiele urgentiegroep », erkend op basis van het koninklijk besluit van 10
augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » (MUG) moet voldoen om te
worden erkend.
Art. 18. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder :
1° « MUG » : mobiele urgentiegroep;
2° « dienst 100 » : het in de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening bedoelde eenvormig
oproepstelsel;
3° « interventienummer » : een nummer, gegeven door de dienst 100, dat uniek per interventie dient te zijn;
4° « MUG-fichenummer » : een nummer, gegeven door de MUG-functie dat uniek per patiënt binnen de interventie dient te zijn.
Art. 19. De registratie van MUG-gegevens heeft tot doel het te voeren gezondheidsbeleid te ondersteunen, onder meer voor wat betreft
:
1° de evaluatie van de programmatie van de erkende MUG-functies, in het bijzonder of de programmatie afdoende is in functie van de
geografische spreiding en in functie van het aantal MUG's dat opgenomen is in de werking van de dringende geneeskundige
hulpverlening volgens artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van de erkende functies « mobiele
urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening;
2° de evaluatie van het functioneren van de MUG-functies, meer bepaald op het gebied van een adequate en onmiddellijke verzorging
van zieken of slachtoffers van ongevallen.
Art. 20. De MUG-gegevens worden geregistreerd voor alle oproepen waarbij een interventie van een MUG heeft plaats gehad en dit
startend van de ontvangst van de oproep tot de aankomst van de patiënt in een ziekenhuis en de terugkeer van de MUG op zijn
standplaats of de oproep voor een andere interventie.
Art. 21. De registratie van de gegevens dient dagelijks te gebeuren met behulp van de beveiligde internettoepassing die daartoe door de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ter beschikking zal gesteld worden.
De definitieve overmaking van de gegevens aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu dient te gebeuren ten laatste 7 dagen na de in artikel 19 bedoelde interventie.
HOOFDSTUK II. - Toegankelijkheid van de databank
Art. 22. De toegankelijkheid van de databank van MUG-gegevens wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 tot
en met 10 van dit besluit.
HOOFDSTUK III. - Te registreren gegevens
Art. 23. De mede te delen gegevens omvatten volgende administratieve gegevens :
1° MUG-functie
a) het MUG-functienummer toegekend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu;
b) het nummer van de vestigingsplaats, toegekend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu. waar de MUG-functie op het ogenblik van de interventie van wacht is.
2° MUG-interventie
a) het interventienummer;
b) de datum en het uur van de oproep van de dienst 100, van de oproep van de MUG, van het vertrek van de MUG, van de aankomst
op de plaats van interventie, van het vertrek op de plaats van interventie, van de aankomst van de patiënt in het ziekenhuis in het geval
de MUG de patiënt heeft begeleid en van de aankomst van de MUG op zijn standplaats;
c) de aard van de persoon of instantie die de dienst 100 heeft opgeroepen;
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d) het adres en de aard van de plaats vanwaar de MUG vertrokken is;
e) de gecodeerde plaats waar de interventie is gebeurd (op de snelwegen volstaat de aanduiding van de kilometerpaal, op private
plaatsen moet enkel de deelgemeente opgegeven worden);
f) de aard van de plaats waar de patiënt(en) zich bevond(en) op het moment dat de aanleiding voor de interventie zich manifesteerde;
g) het feit of er al dan niet een arts ter plaatse is geweest met aanduiding of deze reeds vertrokken was op het ogenblik van de
aankomst van de MUG;
h) de kwalificatie van de leden van het MUG-team.
3° Patiëntgegevens
a) het MUG-fichenummer;
b) het geslacht van de patiënt;
c) het geboortejaar van de patiënt;
d) de gemeente van het hoofdverblijf van de patiënt en voor vreemdelingen het land van hun hoofdverblijf;
e) de reden waarom de patiënt niet getransporteerd werd;
f) de aard van de persoon of instantie die een transport gevraagd heeft;
g) het ziekenhuis en de vestigingsplaats waar de patiënt naar toe werd gebracht;
h) de reden van de keuze van het ziekenhuis waar de patiënt naar toe gebracht werd;
i) het feit of de patiënt door de MUG werd begeleid naar het ziekenhuis;
j) in voorkomend geval het moment van overlijden van de patiënt.
Art. 24. De mede te delen gegevens omvatten volgende medische gegevens :
1° Pathologie
a) de externe oorzaak;
b) de vastgestelde symptomen;
c) de veronderstelde pathologie.
2° Behandeling
a) het type immobilisatie;
b) het type perfusie;
c) het type ondersteuning van de ademhaling;
d) het type monitoring;
e) het type hartmassage en/of defibrillatie.
Art. 25. Deze titel treedt in werking op 1 september 2007.
TITEL III. - Algemene slotbepalingen
Art. 26. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 27 april 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
Bijlage 1
De mede te delen verpleegkundige gegevens bedoeld in artikel 13
1° Zorg bij de elementair fysiologische functies
A. Bevorderen van activiteiten en lichaamsbeweging
a) Lichamelijke oefeningen
B. Zorg voor uitscheiding
a) Zorgen aan het kind, jonger dan 5 jaar, met betrekking tot uitscheiding
b) Zorg bij urinaire uitscheiding
c) Uitvoeren van een blaassondage
d) Zorg bij fecale uitscheiding
e) Zorgen bij toediening lavement en/of verwijderen fecalomen en/of plaatsen van een rectale canule ter preventie of ter behandeling
van obstipatie
f) Educatie met betrekking tot urinaire en/of fecale uitscheiding
C. Zorg voor de mobiliteit
a) Installeren van de patiënt
b) Hulp bij verplaatsen van de patiënt binnen de afdeling
c) Transport van de patiënt buiten de afdeling
d) Aanwezigheid van tractie
D. Zorg voor voeding
a) Algemene zorgen met betrekking tot de voeding
b) Zorg bij fles- en/of borstvoeding aan een kind
c) Toedienen van sondevoeding
d) Toediening totale parenterale nutritie (TPN)
e) Educatie m.b.t. voeding
E. Bevorderen van lichamelijk comfort
a) Symptoommanagement : pijn
b) Symptoommanagement : nausea & braken
c) Symptoommanagement : moeheid
d) Symptoommanagement : sedatie
F. Ondersteunen van de persoonlijke zorg
a) Hygiënische zorgen
b) Educatie en training met betrekking tot hygiënische verzorging
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c) Dagkledij
d) Zorgen met betrekking tot het zelfbeeld
e) Bijzondere mondzorg
2° Complex fysiologische functies
G. Zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-base-evenwicht
a) Beleid van vocht -en voedingsbalans
b) Beleid bij een evacuerende maagsonde
c) Glycemiebeleid
d) Bloedwaardenbeleid : bloedgassen, stolling, hemoglobine, ionen
e) Beleid met betrekking tot dialyse
H. Zorg bij geneesmiddelengebruik
a) Toediening van geneesmiddelen subcutaan, intradermaal, intramusculair
b) Toediening van geneesmiddelen intraveneus (aantal)
c) Toediening van geneesmiddelen intraveneus (frequentie)
d) Toediening van geneesmiddelen via aërosol, puff of zuurstoftent
e) Toediening van geneesmiddelen via vaginale weg
I. Neurologische zorg
a) Bewaking neurologische functie door middel van een meetinstrument
b) Intracraniële drukmeting met of zonder drainage
K. Zorg voor de ademhaling
a) Aspiratie van de luchtwegen
b) Ondersteunende middelen voor de ademhalingsfunctie
c) Kunstmatige ventilatie
L. Huid -en wondverzorging
a) Toezicht op een wonde, wondomgeving en verbandmateriaal (zonder verzorging)
b) Verzorging van wonden met suturen en/of insteekpunten
c) Eenvoudige verzorging van een open wonde
d) Complexe verzorging van een open wonde
e) Verzorging van huidlaesies als gevolg van dermatologische aandoeningen
M. Temperatuurregeling
a) Opvolgen van de thermoregulatie
N. Zorg voor de weefseldoorbloeding
a) Toediening bloed en bloedcomponenten
b) Toezicht en/of verzorging van een artificiële toegangspoort : veneus, arterieel, subcutaan, intramusculair, intrapleuraal, intrathecaal,
epiduraal, intraperitoneaal, intra-osseus, intra-umbilicaal
c) Veneuze bloedafname
d) Arteriële bloedafname
e) Capillaire bloedafname
f) Cardio-circulatoire ondersteuning : elektrisch hulpmiddel
g) cardio-circulatoire ondersteuning : mechanisch hulpmiddel
3° Gedrag
O. Gedragstherapie
a) Activiteitenbegeleiding
b) Zorg met betrekking tot gedragsstoornissen
P. Cognitieve therapie
a) Zorgen aan de patiënt met een cognitief verminderd functioneren
Q. Bevorderen van de communicatie
a) Bevorderen van de communicatie bij communicatiemoeilijkheden
R.Ondersteunen bij probleemhantering
a) Emotionele ondersteuning
S. Patiëntenvoorlichting
a) Voorlichting en gerichte educatie
b) Voorlichting en gerichte educatie bij operatie of onderzoek
4° Veiligheid
V. Risicobestrijding
a) Decubituspreventie : gebruik van dynamische antidecubitusmaterialen
b) Decubituspreventie : wisselhouding
c) Bewaken van de vitale vitale parameters met betrekking tot hart, longen en/of lichaamstemperatuur : continue meting
d) Bewaken van vitale parameters met betrekking tot hart, longen en/of lichaamstemperatuur : discontinue meting
e) Staalafname van weefsel of lichamelijk excretiemateriaal
f) Isolatiemaatregelen : bijkomende voorzorgsmaatregelen
g) Beschermingsmaatregelen bij desoriëntatie
5° Gezin en familie
W. Zorg rondom geboorte
a) Zorgen in verband met relaxatie, gebonden aan de voorbereiding op de bevalling
b) Zorgen ante-partum : opvolging uterine activiteit
c) Bevalling uitgevoerd door een vroedkundige
d) Post-partum zorg
e) Kangoeroezorg
X. Zorg voor gezin en familie
a) Rooming-in van familie of significante naaste
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6° Gezondheidszorgbeleid
Y. Bemiddeling in de zorg
a) Interculturele bemiddeling
b) Verpleegkundige anamnese
Z. Beheer van zorgvoorzieningen & informatiebeheer
a) Assessment functioneel, mentaal, psychosociaal
b) Ondersteuning van de arts bij een niet delegeerbare medische handeling
c) Multidisciplinair overleg
d) Contact met andere instellingen
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 april 2007 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde
ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
Bijlage 2
De aanvullende medische gegevens voor pasgeborenen bedoeld in artikel 12, 1°, b)
1° Identificatiegegevens
a) het registratienummer van de patiënt, zoals respectievelijk bedoeld in artikel 11, 1°, b) van dit koninklijk besluit, van de moeder van
het kind;
b) het registratienummer van de patiënt, zoals respectievelijk bedoeld in artikel 11, 1°, b) van dit koninklijk besluit, van het kind zelf;
2° Geboortegegevens
a) de geboorteplaats;
b) de ICD-9-CM code van de geboorte;
c) de volgorde van geboorte in het geval van twee- of meerlingen;
d) het geboortegewicht;
e) de Apgarscore, gemeten één minuut en vijf minuten na de geboorte;
f) de duur van de zwangerschap uitgedrukt in aantal weken;
g) het uur van de geboorte;
h) de duur van het verblijf van de moeder voor de bevalling;
i) het feit of er bij de moeder al dan niet een voorgeschiedenis van keizersnede bestond;
j) het feit of de bevalling al dan niet gebeurd is onder peridurale anesthesie;
k) het feit of de bevalling werd ingeleid.
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 april 2007 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde
ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
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