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Voorwoord 

Gezien het ICD-9-CM-classificatie-systeem, vooral gericht is op de registratie van  

ziekenhuismorbiditeit zijn er, naar aanleiding van de audits in de ziekenhuizen door 

de geneesheer-inspecteurs van het Ministerie van Volksgezondheid, een aantal 

specifieke codeerproblemen en codeerfouten, met betrekking tot de registratie van 

verblijven in chronische diensten, aan het licht gebracht. 

De algemene codeerregels en richtlijnen zoals weergegeven in de brochures 

uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid (cf. Referenties) gelden nog 

steeds voor alle diensten, zowel de chronische als de acute. 

Deze aanvullende brochure bundelt die algemene codeerregels en codes, die vaak van 

toepassing zijn bij de registratie van bepaalde chronische zorgen of revalidatie-

opnames. 

De weergegeven voorbeelden zijn zeker niet exhaustief, maar kunnen als richtlijn 

worden gebruikt bij een aantal specifieke registratieproblemen. 

Voor verdere vragen en problemen omtrent de registratie kan u steeds beroep doen op 

de geneesheer-experten van de universitaire ziekenhuizen en/of de geneesheer-

inspecteurs van het Ministerie van Volksgezondheid. 
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Algemene Richtlijnen 

 

1. Het begrip ‘hoofddiagnose’ 

De hoofddiagnose wordt gedefinieerd als die diagnose die NA ONDERZOEK, in 

hoofdzaak aanleiding heeft gegeven tot opname van de patiënt in een 

ziekenhuis(dienst). 

Het is zeer belangrijk dat de hoofddiagnose correct gecodeerd en juist bepaald wordt, 

gezien deze significant is bij de beschrijving van de pathologiestructuur door indeling 

in patiëntengroepen, zorganalyse en epidemiologisch onderzoek.  De hoofddiagnose 

wordt door de arts als eerste diagnose vermeld vóór de andere diagnosestellingen 

binnen een bepaald verblijf.  

De woorden ‘NA ONDERZOEK’ in de definitie van hoofddiagnose, zijn belangrijk maar 

soms verwarrend.  De hoofddiagnose is niet de opnamediagnose, maar eerder die 

diagnose gesteld na onderzoek of zelfs na chirurgische ingreep. 

De opnamediagnose is de oorspronkelijke reden waarvoor een patiënt in een 

ziekenhuis(dienst) werd opgenomen.  De hoofddiagnose wordt a posteriori bepaald, 

namelijk bij ontslag van de patiënt.  Dit neemt niet weg dat in bepaalde gevallen de 

hoofddiagnose en de opnamediagnose samenvallen. 

De omstandigheden van de opname van de patiënt bepalen de hoofddiagnose en de 

ICD-9-CM-codeerrichtlijnen hebben steeds de bovenhand boven alle andere 

richtlijnen. 

Het belang van betrouwbare en volledige informatie in het medisch dossier kan 

niet voldoende benadrukt worden.  Zonder deze medische informatie is het 

toepassen van de codeerrichtlijnen een moeilijke, of zelfs onmogelijke opdracht. 

De algemene richtlijnen betreffende het bepalen van de hoofddiagnose, alsook de 

specifieke richtlijnen in functie van het aangetaste orgaansysteem of de etiologie van 

de aandoening, worden uitgebreid weergegeven in het ICD-9-CM Codeerhandboek, 

juli 1999 en ‘Definitie van hoofddiagnose’, januari 1999 (cf. Referenties). 
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2. Het begrip ‘nevendiagnose’ 

Nevendiagnosen zijn aandoeningen die tijdens een bepaald verblijf naast de 

hoofddiagnose aanwezig zijn of zich tijdens het verblijf ontwikkelen en die een 

impact hebben op de patiëntenzorg binnen dat verblijf. 

Onder ‘nevendiagnosen’ verstaat men die aandoeningen, die een impact kunnen 

hebben op de zorgverstrekking binnen een ziekenhuisverblijf, door een van de 

volgende factoren: 

- klinische evaluatie 

- therapeutische behandeling 

- bijkomende evaluatie voor het vaststellen van diagnoses en procedures 

- verlenging van de verblijfsduur 

- meer verpleegkundige verzorging en/of bewaking. 

• Diagnosen van een vroeger verblijf, die geen verband houden met het huidig 

ziekenhuisverblijf gelden niet als nevendiagnosen.  Diagnosen die geen impact 

hebben op de zorgenverstrekking van de patiënt gedurende het ziekenhuisverblijf, 

worden NIET geregistreerd, ook al zijn ze nog aanwezig. 

• Diagnosen die niet gedocumenteerd worden in het medisch dossier worden niet 

geregistreerd tenzij na navraag bij de behandelende arts de nodige informatie 

wordt toegevoegd, zodat deze diagnosen wel beantwoorden aan de 

registratiecriteria. 

• Meestal gaat het om actieve pathologieën en niet om inactieve antecedenten.  

Bepaalde aandoeningen zoals hypertensie, de ziekte van Parkinson en diabetes 

mellitus, zijn chronische aandoeningen die meestal als nevendiagnose gecodeerd 

moeten worden, ook al werd er geen interventie of verdere evaluatie vermeld.  

Chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) vallen ook onder deze 

categorie.  

Deze actieve pathologieën vereisen meestal een continue klinische evaluatie of 

monitoring gedurende het verblijf en kunnen eveneens bijkomende verpleeg-

kundige zorgen vragen. 

• Nochtans kunnen bepaalde antecedenten vermeld worden als nevendiagnose, 

enkel indien ze relevant zijn in het kader van de huidige zorgenverstrekking.  

Cf. 5.6 V-codes, Antecedenten (V10-V15). 

Uitgebreidere informatie betreffende de registratie van nevendiagnosen staat 

weergegeven in het ICD-9-CM Codeerhandboek, juli 1999 (cf. Referenties) 
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3. Definitie ‘Laat Gevolg’ of ‘Restletsel’ 

Een laat gevolg, restletsel of sequel is een resterende aandoening die aanwezig blijft 

na de acute fase van een ziekte of letsel.  Dergelijke aandoeningen kunnen op gelijk 

welk moment na een acute pathologie of letsel optreden.  Het restletsel kan vroegtijdig 

optreden, zoals hemiplegie of afasie bij een cerebrovasculair accident, of veel later, 

lang na een voorafgaande ziekte of letsel. 

Bepaalde aandoeningen tengevolge van trauma, zoals het verkeerd aangroeien of het 

niet aangroeien (pseudarthrose) van fracturen, zijn inherente late gevolgen, hoe vroeg 

ze ook optreden. 

De fysiologische callusvorming post-traumatisch en de tijdelijke beperkingen, 

zoals bijvoorbeeld gangproblemen, eigen aan het consolidatieproces, mogen 

echter NIET als een laat gevolg of restletsel geregistreerd worden. 

Aandoeningen mogen als ‘laat gevolg’ geregistreerd worden wanneer ze als zodanig 

werden gespecificeerd of als restletsel van een voorafgaande aandoening of letsel. 

Het feit dat een aandoening een ‘laat gevolg’ is kan opgemaakt worden uit de 

volgende termen in de diagnose-omschrijving: 

- ‘Laat, oud’ 

- ‘Tengevolge van vroeger letsel of aandoening’ 

- ‘Na een vorig letsel of aandoening’ 

- ‘Traumatisch, tenzij er indicatie is voor huidig letsel’ 

Opzoeken van restletsel-codes 

De codes die de oorzaak aangeven van een ‘laat gevolg’ of ‘restletsel’ vindt men in de 

Alfabetische Lijst onder de hoofdterm ‘Late, effect(s) (of)’. 

In de ICD-9-CM zijn slechts een beperkt aantal codes voorzien die de oorzaak van een 

‘laat gevolg’ of ‘restletsel’ aangeven (‘late effect’-codes): 

137   ‘Late gevolgen van tuberculose’ 

138   ‘Late gevolgen van acute poliomyelitis’ 

139   ‘Late gevolgen van overige infectieziekten en parasitaire ziekten’ 

268.1   ‘Late gevolgen van rachitis’ 

326   ‘Late gevolgen van intracraniaal abces of pyogene infectie’ 

438   ‘Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte’ 

677   ‘Late gevolgen van complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed’ 

905.0-905.9   ‘Late gevolgen van letsel van spieren, skelet en bindweefsel’ 

906.0-906.9   ‘Late gevolgen van letsel van huid en subcutis’ 

907.0-907.9   ‘Late gevolgen van letsel van zenuwstelsel’ 

908.0-908.9   ‘Late gevolgen van overig en niet-gespecificeerd letsel’ 

909.0-909.9   ‘Late gevolgen van overige en niet-gespecificeerde uitwendige oorzaken’ 
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Wanneer het restletsel te wijten is aan een trauma of letsel, moet ook een ‘late effect’-

E-code gebruikt worden om de uitwendige oorzaak van de restletsels te preciseren. 

E929 ‘Late gevolgen van accidenteel trauma’ 

E959 ‘Late gevolgen van zelf toegebracht letsel’ 

E969 ‘Late gevolgen van door anderen opzettelijk toegebracht letsel’ 

E977 ‘Late gevolgen van letsels door gezagsoptreden’ 

E989 ‘Late gevolgen van letsel, waarvan niet vastgesteld is of het opzettelijk of  

    accidenteel is toegebracht’ 

E999 ‘Late gevolgen van letsel tengevolge van oorlogshandelingen’ 

Codeerregel voor late gevolgen of restletsels: twee codes vereist 

Codering van restletsels vereist twee codes: een eerste code voor de aard van het 

restletsel, een tweede code voor de oorzaak van het restletsel 

• Codeer eerst de aard van het restletsel, dit is de huidige aandoening.  De aard van 

de restletsels moet men in de Alfabetische Lijst opzoeken aan de hand van de 

overeenkomstige hoofdterm; 

• Codeer vervolgens de oorzaak van het restletsel.  De oorzaken van restletsels vindt 

men in de Alfabetische Lijst onder de hoofdterm ‘Late, effect(s) (of)’; 

TENZIJ de Alfabetische Lijst een andere volgorde aangeeft. 

Er zijn drie uitzonderingen op de codeerregel ‘twee codes vereist’: 

1. Aard van restletsel niet omschreven: 

Als de omschrijving van de diagnose wel de oorzaak, maar niet de aard van het 

restletsel vermeldt, dan wordt enkel de oorzaak (‘late effect’-code) gecodeerd. 

2. Geen ‘late effect’-code (oorzaak restlestel) voorhanden: 

Indien een aandoening omschreven wordt als ‘laat gevolg van, restletsel of sequel’ 

en er is geen ‘late effect’-code voorzien in de ICD-9-CM om de oorzaak van het 

restletsel aan te geven,, dan moet enkel het residueel letsel gecodeerd worden.   

Aandoeningen omschreven als ‘een gevolg van vroegere heelkundige behandeling’ 

worden niet gecodeerd als restletsel (‘late effect’) maar als anamnesegegeven of 

als complicatie van vroegere heelkundige behandeling al naargelang de specifieke 

situatie. 

3. Uitbreiding van de ‘late effect’-code met een vierde of vijfde digit: 

Wanneer de ‘late effect’-code uitgebreid werd met een vierde of vijfde digit dat het 

restletsel omvat, dan wordt enkel de oorzaak van het restletsel of de ‘late effect’-

code geregistreerd.   

Tot op heden werd enkel categorie 438 op deze manier uitgebreid. 

Verder gedetailleerde informatie en voorbeelden betreffende de registratie van late 

gevolgen of restletsels staan weergegeven in het ICD-9-CM Codeerhandboek, 

juli 1999, p. 4-5, 4.7 ‘Codering van restletsels of sequellen (cf. Referenties). 



 

   - 5 - 

Laat gevolg of restletsel versus huidige aandoening of letsel 

Een ‘late effect’-code mag niet samen met de code voor de oorspronkelijke, acute 

aandoening of een huidig letsel of aandoening van hetzelfde type gebruikt 

worden. 

Er is één uitzondering.  Een code van categorie 438 ‘Late gevolgen van 

cerebrovasculaire ziekte’ wordt als nevendiagnose geregistreerd, wanneer een patiënt 

met restletsels van een vroegere cerebrovasculaire aandoening wordt opgenomen voor 

een nieuwe cerebrovasculaire aandoening. 

Voorbeeld: 

Een patiënt met afasie tengevolge van een subdurale bloeding twee jaar geleden, 

wordt opgenomen voor een acute cerebrale trombose: 

434.00 ‘Cerebrale trombose’ 

438.11 ‘Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte’, 

   ‘Spraak- en taalstoornissen, Afasie’ 

Laat gevolg of restletsel versus persoonlijke voorgeschiedenis 

Late gevolgen of restletsels mogen niet verward worden met ‘persoonlijke 

voorgeschiedenis van ...’.  Deze laatste wordt gecodeerd d.m.v. een V-code uit de 

reeks V10-V15 (cf. punt 5.6). 

Voorbeeld: 

 Persoonlijke voorgeschiedenis van CVA: 

  V12.59  ‘Persoonlijke anamnese met overige ziekten van hart- en vaatstelsel’ 

 Een anamnese met een CVA, zonder restletsels, wordt dus weergegeven met  

 een anamnesecode (V12.5) en geen code uit de categorie 438, enkel indien er geen  

 neurologische restletsels aanwezig zijn. 
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4. Registratie van ingrepen 

De MKG-richtlijnen en de aanpassingen betreffende de registratie van ingrepen 

werden uitgebreid uiteengezet in de ministeriële brochure ‘Richtlijnen voor de 

registratie van de Minimale Klinische Gegevens’ nieuw concept versie juni 1999’. 

Welke verstrekkingen zijn belangrijk en moeten verplicht vermeld worden in de 

M.K.G.-registratie? 

De verstrekkingen die verplicht moeten worden geregistreerd, staan vermeld in 

bijlage 7, p. 91 van de ministeriële brochure. 

Alle procedures die in de ICD-9-CM-classificatie, Color Coded 1998, met 

respectievelijk een grijze (‘Valid operating room procedure’) en blauwe (‘Non-

operating room procedure’) kleur aangeduid worden, moeten verplicht geregistreerd 

worden. 

Daarnaast wordt er in diezelfde bijlage 7 (p. 91) een niet-restrictieve lijst met codes 

weergegeven, die eveneens belangrijk zijn, aangezien ze de groepering in homogene 

patiëntengroepen kunnen beïnvloeden.   

Dit is geen exhaustieve lijst maar een minimale lijst. 

Bepaalde verstrekkingen relevant voor een bepaald verblijf en door de geneesheer 

vermeld in het medisch dossier, doch niet voorkomend in bijlage 7 onder de verplicht 

te registreren ingrepen, mogen vermeld worden. 
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5. V-codes 

De V-codes zijn een aanvullende classificatie van factoren die de gezondheidstoestand 

beïnvloeden en van contacten met medische diensten. 

De hoofdreden van contact met gezondheidsdiensten is meestal te coderen met een 

code uit de categorieën 001-999.  Voor redenen, die niet thuis te brengen zijn in deze 

categorieën, moet men een V-code gebruiken. 

V-codes worden slechts in zeer specifieke gevallen gebruikt als hoofddiagnose. 

5.1 V-codes als hoofd- of nevendiagnose 

Bepaalde V-codes mogen enkel als hoofddiagnose gebruikt worden, andere kunnen 

enkel als nevendiagnose gecodeerd worden, zoals in onderstaande lijst weergegeven.  

V-codes die niet in de lijst voorkomen, mogen zowel als hoofddiagnose als als 

nevendiagnose gebruikt worden. 

V-codes die enkel als hoofddiagnose aanvaard worden 

• V20.x 

• V22.0 

• V22.1 

• V24.x 

• V29.x 

• V30.x - V39.x 

• V58.0 

• V58.1 

• V58.3 

• V58.5 

• V59.x 

• V66.x, behalve V66.7 

• V67.x - V68.x 

• V70.x - V71.x 

• V72.x, behalve V72.5 en V72.6 
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V-codes die enkel als nevendiagnose aanvaard worden 

• V09.x - V10.x 

• V12.x - V19.x 

• V21.x 

• V22.2 

• V27.x 

• V42.x - V46.x 

• V49.6x 

• V49.7x 

• V60.x 

• V62.x - V64.x 

• V66.7 

5.2 Types van V-codes 

Hieronder worden enkel die V-codes hernomen die frequent voorkomen bij de 

registratie van verblijven in chronische diensten: 

1. Codes die een bepaalde dienstverlening beschrijven als reden voor contact met 

een gezondheidsdienst, zoals revalidatie, opname voor vervanging pacemaker, ... 

Deze worden als hoofddiagnose geregistreerd. 

 Patiënten voor wie dit type V-code gebruikt wordt, hebben meestal geen acute 

aandoening.  Deze V-codes geven aan dat een patiënt, met een reeds behandelde 

aandoening of letsel of met een chronische aandoening, wordt opgenomen voor 

specifieke nazorg, zoals het verwijderen van orthopedisch materiaal. 

2. Codes die factoren weergeven die de gezondheid van de patiënt beïnvloeden, 

zoals elementen uit de persoonlijke anamnese, aanwezigheid van een 

pacemaker, ...  

Deze moeten als nevendiagnose geregistreerd worden. 

 Deze V-codes kunnen als nevendiagnose geregistreerd worden om aan te geven 

dat de patiënt een medische voorgeschiedenis bepaalde omstandigheid of 

probleem heeft die op zichzelf geen aandoening of letsel zijn, maar de 

zorgverlening van de patiënt kunnen beïnvloeden. 

 Het is echter niet de bedoeling om de ganse anamneselijst om te zetten in V-codes; 

alleen anamnestische gegevens van belang voor de huidige opname moeten 

gecodeerd worden. 
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5.3 Aftercare management 

De categorieën V51-V58 ‘Opname voor specifieke verrichtingen en nazorg’ zijn 

bedoeld voor het aangeven van reden voor zorg bij patiënten die reeds behandeld 

werden voor ziekte of letsel, welke nu niet meer aanwezig is of bij diegenen die zorg 

krijgen om de behandeling te consolideren, om resttoestanden te behandelen of om 

recidief te voorkomen. 

De ‘aftercare’-codes worden niet gebruikt wanneer de behandeling gericht is op een 

bestaande acute aandoening of letsel.  De enige uitzonderingen op deze regel zijn de 

opnames enkel bedoeld voor dialysis (V56.x), chemotherapie (V58.1) of radiotherapie 

(V58.0). 

Wanneer een patiënt wordt opgenomen omwille van een complicatie van de vorige 

behandeling, dan wordt deze als hoofddiagnose geregistreerd en geen ‘aftercare’-code. 

De ‘aftercare’-codes worden gebruikt wanneer de initiële behandeling van een 

aandoening of letsel beëindigd is maar de patiënt nog continue zorgen nodig heeft 

gedurende de genezing- of herstelfaze of voor lange-termijn gevolgen van de 

aandoening. 

De codes voor nazorg worden meestal gebruikt voor geplande zorgen, zoals : 

• V52.x ‘Plaatsen en bijstellen van prothese en implantaat’, 

• V54.0 ‘Nazorg waarbij fractuurplaten of andere middelen voor inwendige fixatie  

      [internal fixation] verwijderd worden’ en 

• V55.x ‘Zorg voor kunstmatige lichaamsopeningen [stomata]’. 

Revalidatietherapie 

Een specifieke nazorg-categorie, categorie V57 ‘Opname voor revalidatie’, wordt 

gebruikt voor opname voor revalidatietherapie van patiënten die reeds behandeld zijn 

voor ziekte of letsel. 

De categorie V57 ‘Opname voor revalidatie’ omvat volgende revalidatie-procedures: 

V57.0 ‘Ademhalingsoefeningen’ 

V57.1 ‘Overige vormen van fysische therapie’ 

V57.2 ‘Bezigheidstherapie en op arbeidsproces gerichte revalidatie' 

   V57.21 ‘Bezigheidstherapie’ 

   V57.22 ‘Op arbeidsproces gerichte revalidatie' 

V57.3 ‘Logopedische behandeling’ 

V57.4 ‘Orthoptische training’ 

V57.8 ‘Overige gespecificeerde revalidatieprocedures’ 

   V57.81 ‘Orthotische training’ 

   V57.89 ‘Overige revalidatieprocedures’ 

    ‘Multipele training of therapie’ 

V57.9 ‘Niet-gespecificeerde revalidatieprocedures’ 
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V57.x moet vergezeld gaan van een nevendiagnose, die de reden weergeeft waarvoor 

revalidatie vereist is. 

De oorspronkelijke, reeds behandelde ziekte (of letsel) die tot deze toestand geleid 

heeft, wordt NIET meer gecodeerd. 

In vele gevallen moet wel een ‘late effect’-code gebruikt worden om de oorzaak van 

de residuele toestand nl. de aandoening (of letsel) die tot deze residuele toestand heeft 

geleid, aan te geven. 

Revalidatie kan gedefiniëerd worden als een multidisciplinaire behandeling met 

als doelstelling om bij personen met een bepaalde aandoening (neurologische, 

cardiopulmonaire, locomotorische, psychogeriatrische en/of chronische 

aandoeningen) een geheel of gedeeltelijk herstel of een maximaal behoud van 

zijn fysieke, psychische en sociale capaciteiten te bekomen. 

Minimale kinesitherapeutische handelingen worden niet beschouwd als zijnde een 

revalidatie. 

De geriatrische en chronische diensten moeten voldoen aan de functionele normen 

zoals beschreven in de wetgeving:zie referentie ‘De wet op de ziekenhuizen’ 

 Functionele normen 

1. De dienst moet over de nodige uitrusting beschikken voor de toepassing van de 

verpleegkundige en paramedische technieken eigen aan het specialisme van de 

dienst. 

Voor de toepassing van ergotherapie, kinesitherapie, en logopedietechnieken moet 

in de nodige en aan de pathologie aangepaste uitrusting worden voorzien. 

2. Voor elke patient zal, van bij de opname, een gedetailleerd medisch dossier 

worden aangelegd dat de volgende elementen bevat:  

- De medische, verpleegkundige, paramedische en sociale gegevens;  

- Een evaluatie van de mogelijkheden en de eisen inzake terugkeer naar huis of 

 naar een aangepast milieu;  

- Een programma met de speciale behandelingen en de revalidatiemogelijkheden. 

3. Het dossier van de patient zal regelmatig worden aangevuld met een verslag over 

de evolutie van de toestand van de patient.  Die evolutie moet worden getoetst aan 

het programma en het tijdsschema die bij de opname en in de daarop volgende 

fasen van zijn behandeling werden gesteld.  

Hiertoe moeten wekelijks multidisciplinaire vergaderingen worden belegd. 

Opmerkingen 

• Wanneer bij een opname voor revalidatie, de geplande revalidatie, door 

onvoorziene omstandigheden, niet onmiddellijk kan opgestart worden, en pas later 

in het verblijf wordt uitgevoerd, moet V57.xx ‘Opname voor revalidatie’, die 

aanleiding heeft gegeven tot de hospitalisatie, nog altijd als hoofddiagnose 

geregistreerd worden, ook al werd de geplande revalidatie, door onvoorziene 

omstandigheden, pas in een latere faze van het verblijf uitgevoerd. 
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 Cf. Codeerhandboek, juli 1999, Het begrip ‘hoofddiagnose’, p. xi, 10. ‘Geplande  

 behandeling niet uitgevoerd’. 

• Indien voor administratieve doeleinden, bij transfer van een patiënt, de revalidatie 

als hoofddiagnose wordt aangegeven, ook al is dit niet de reële reden voor transfer, 

dan mag V57.1 NIET als hoofddiagnose geregistreerd worden 

• Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen een opname voor nazorg, 

vooral de postoperatieve nazorg (V58.4 ‘Nazorg na operatie’), een opname voor 

revalidatie (V57.xx ‘Opname voor revalidatie’) en een opname voor herstel of 

palliatieve zorgen (V66.x ‘Reconvalescentie en palliatieve zorg’). 

5.4 Reconvalescentie 

‘Reconvalescentie’ (V66.x) komt van het woord ‘convalescere’ en betekent 

‘herstel; weer-van-kracht-worden’. 

De reconvalescentie kan gedefiniëerd worden als die periode tussen het einde 

van de acute faze van een aandoening en het terug bekomen van een fysische, 

psychische en socio-professionele staat, die zo goed mogelijk de vroegere staat 

benadert. 

De V66-codes ‘Reconvalescentie’ worden als hoofddiagnose gebruikt, uitgezonderd 

code V66.7 ‘Opname voor palliatieve zorg’.  (Cf. punt 5.6) 

Deze code mag niet als hoofddiagnose geregistreerd worden.  De onderliggende 

aandoening moet eerst gecodeerd worden. 
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5.5 Follow-up onderzoek 

De codes uit de categorie V67 ‘Follow-up onderzoek’ worden als hoofddiagnose 

gebruikt wanneer een patiënt wordt opgenomen om na te gaan of er nog een restletsel 

of uitbreiding is van een vooraf volledig behandelde aandoening. 

V67-codes worden niet gebruikt indien de aandoening nog aanwezig of gerecidiveerd 

is.  In die gevallen moet een code uit de hoofdclassificatie gebruikt worden. 

Aanvullende codes mogen aangewend worden om geassocieerde pathologieën weer te 

geven, indien deze een invloed hebben op het huidig verblijf.  De anamnesecodes, 

V10-V15, moeten gebruikt worden om vorige aandoeningen weer te geven, vooral 

indien de vorige aandoening een maligniteit was. 

Code V67.51 ‘Follow-up onderzoek, na beëindigde behandeling met "high-risk”-

medikatie, NEC’ mag enkel gebruikt worden voor follow-up van de patient, indien 

deze niet meer onder de high-risk medikatie staat. 

Wanneer een patient high-risk medikatie krijgt die continue monitoring en evaluatie 

vereist, worden codes uit de subcategorie V58.6 ‘Langdurig (huidig) gebruik van 

geneesmiddel’ gebruikt.  V58.61 voor long-term anticoagulantia therapie, en V58.69 

voor andere high-risk medikatie.  De aandoening waarvoor de medikatie werd 

voorgeschreven wordt als nevendiagnose geregistreerd. 

5.6 Opname voor palliatieve zorgen 

Code V66.7 ‘Opname voor palliatieve zorg’, wordt geregistreerd als nevendiagnose 

bij opnames voor palliatieve zorgen in de terminale faze van een aandoening. 

Deze code mag niet gebruikt worden als hoofddiagnose of reden voor hospitalisatie.  

De onderliggende aandoening moet als hoofddiagnose geregistreerd worden. 

5.7 Antecedenten, Status, Problemen 

Antecedenten 

Codes uit de categorieën V10-V15 (‘History of’) worden gebruikt om de persoonlijke 

voorgeschiedenis van een vroegere aandoening weer te geven. 

Indien de aandoening nog aanwezig is of onder behandeling, of indien er een 

complicatie is opgetreden, moeten deze geregistreerd worden en wordt er geen code 

gebruikt uit de categorieën V10-V15. 

Codes uit de categorieën V10-V15 mogen NIET als hoofddiagnose gebruikt 

worden.  Ze mogen enkel gebruikt worden als nevendiagnose indien de vroegere 

aandoening belangrijk is in het kader van de huidige opname. 
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Status 

Codes uit de categorieën V40-V49 geven aan dat de patiënt een nog bestaande 

aandoening of een bepaalde ‘status’ heeft die de zorgverstrekking kan beïnvloeden. 

Voorbeelden: 

• V44.0  ‘Status Tracheostomie’ 

• V44.3  ‘Status Colostomie’ 

• V45.01  ‘Status Hartpacemaker’ 

• V45.81  ‘Status Aortocoronaire bypass’ 

V-codes die een bepaalde status aangeven zijn redundant wanneer de diagnose- of 

complicatie-code reeds aangeeft dat deze status bestaat. 

Voorbeeld: 

 996.66  ‘Infectie of ontsteking van interne gewrichtsprothese’ 

 Aangezien de complicatie-code reeds aangeeft dat er een gewrichtsprothese  

 aanwezig is, is code V43.6x ‘Status gewrichtsprothese’, hier redundant. 

De omschrijving ‘status post’ refereert meestal naar een vroegere ingreep, letsel of 

ziekte en is meestal niet relevant voor het huidige verblijf.  In dat geval wordt de 

aandoening ook niet gecodeerd.  Indien wenselijk kan een antecedent-code gebruikt 

worden. 

NOTA: 

Er is een belangrijk verschil tussen antecedent- en status-codes.  Antecedent-codes 

geven aan dat het probleem niet meer bestaat.  Status-codes geven aan dat de 

aandoening aanwezig is. 

Problemen 

Codes uit de categorieën V60-V63 worden gebruikt om bepaalde problemen aan te 

geven die impact kunnen hebben op de zorgverstrekking van de patiënt of die de 

interne organisatie in het ziekenhuis beïnvloeden, zoals problemen i.v.m. behuizing, 

psychosociale omstandigheden en economische of arbeidsomstandigheden. 

Zie ook p. 27, 6. ‘Sociale factoren’. 

Antecedent-, status- en probleem-codes mogen niet als hoofddiagnose of reden 

voor hospitalisatie geregistreerd worden.  Zij kunnen als nevendiagnose 

geregistreerd worden, ongeacht de reden van opname, maar worden meestal enkel 

geregistreerd wanneer het antecedent, de status of het probleem impact heeft op de 

patiëntenzorg binnen het huidig verblijf. 
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Specifieke voorbeelden 

 

1. Aandoeningen van het musculoskeletaal 

stelsel 

1.1 Fracturen 

Pathologische fracturen 

Pathologische fracturen ontstaan in beenderen die broos geworden zijn door een 

aandoening.  Zij ontstaan meestal spontaan maar kunnen soms voorkomen naar 

aanleiding van een licht trauma, dat geen aanleiding zou geven tot een fractuur bij een 

gezond bot.  Er is een brede waaier van onderliggende oorzaken van pathologische 

fracturen, waaronder osteoporosis (733.0x), botmetastasen (198.5), osteomyelitis 

(730.0x-730.2x), Ziekte van Paget (731.0), ‘disuse’ atrofie (733.7), hyperparathyroïdie 

en voedingsproblemen of congenitale aandoeningen. 

Alle pathologische fracturen worden gecodeerd met code 733.1x met een vijfde digit 

dat het betrokken bot aangeeft.  Een pathologische fractuur wordt enkel als 

hoofddiagnose gecodeerd wanneer de patiënt wordt opgenomen voor behandeling van 

de pathologische fractuur zonder behandeling van de onderliggende aandoening.  In 

zulke gevallen wordt de onderliggende aandoening als nevendiagnose gecodeerd. 

Wanneer de opname gebeurt voor behandeling van de onderliggende aandoening, dan 

wordt die aandoening als hoofddiagnose gecodeerd met de pathologische fractuur als 

nevendiagnose.  Een code voor traumatische fractuur wordt nooit samen gebruikt met 

een code voor een pathologische fractuur van hetzelfde bot; beide fracturen worden 

als pathologisch of als traumatisch gecodeerd. 

Opname voor revalidatie na behandeling van fractuur 

Bij opname voor revalidatie (V57.x als hoofddiagnose), na een behandeling van een 

fractuur in een ander ziekenhuis(dienst), mag de oorspronkelijke fractuur of trauma 

niet gecodeerd worden als reden voor revalidatie. 

V57.x moet vergezeld gaan van een nevendiagnose, die de reden weergeeft waarvoor 

revalidatie vereist is.  De acute, reeds behandelde, aandoening of letsel, die tot die 

toestand heeft geleid, mag NIET meer geregistreerd worden. 

In vele gevallen moet wel een ‘late effect’-code gebruikt worden om de oorzaak van 

de residuele toestand nl. de fractuur die tot deze residuele toestand heeft geleid, aan te 

geven. 
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• Voorbeeld : gangrevalidatie wegens verkromming van de wervelzuil na 

indeukingsfractuur van een wervel tengevolge van osteoporose. 

  Hoofddiagnose: V57.1 ‘Overige fysische therapie’ 

  Nevendiagnosen: 737.40 ‘Niet gespec. verkromming van de wervelzuil’ 

733.0 ‘Niet gespec. osteoporose’ 

 

 De oorspronkelijke fractuur mag niet meer geregistreerd worden maar wel een 

 ‘late-effect’-code om de fractuur als oorzaak van de residuele toestand,  

 nl. de gangstoornissen aan te geven. 

Daarentegen mogen de fysiologische callusvorming post-traumatisch en 

de tijdelijke beperkingen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke gangproblemen, eigen 

aan het consolidatieproces, NIET als een laat gevolg of restletsel geregistreerd 

worden. 

• Bepaalde aandoeningen tengevolge van trauma, zoals het verkeerd aangroeien of 

het niet aangroeien (pseudarthrose) van fracturen, zijn inherente late gevolgen van 

trauma, hoe vroeg ze ook optreden en kunnen ook een reden zijn voor revalidatie. 

Voorbeeld: revalidatie voor pseudoarthrose van humerus na een traumatische 

fractuur 

 Hoofddiagnose: V57.1 ‘Overige fysische therapie’ 

 Nevendiagnosen: 733.82 ‘Pseudoarthrose’ 

    905.2 ‘Laat gevolg van fractuur van bovenste extremiteiten’ 

 De oorspronkelijke fractuur mag niet meer geregistreerd worden maar wel een 

 ‘late-effect’-code om de fractuur als oorzaak van de residuele toestand aan te 

 geven. 

 

• Voorbeeld : gangrevalidatie na het plaatsen van een heupprothese na een 

traumatische fractuur 

 

 Hoofddiagnose: V57.1 ‘Overige fysische therapie’ 

 Nevendiagnosen: 719.75 ‘Moeilijk lopen, heup en bovenbeen’ 

    V43.64‘Orgaan of weefsel dat vervangen is, Gewricht’ ’ 
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Opname voor orthopedische nazorg 

Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen een opname voor orthopedische 

nazorg (V54.x ‘Orthopedische nazorg’) en een opname voor revalidatie (V57.xx 

‘Opname voor revalidatie’). 

Orthopedische nazorg is als volgt geclassificeerd: 

• V53.7 ‘Plaatsen en bijstellen van Orthopedische hulpmiddelen’ 

Deze code wordt als hoofddiagnose geregistreerd bij opnames voor het plaatsen of 

bijstellen van orthopedische hulpmiddelen. 

Onder orthopedische hulpmiddelen worden ook de orthopedische beugel en corset, 

alsook de orthopedische schoenen en spalk geclassificeerd. 

• V54.0 ‘Nazorg waarbij fractuurplaten of andere middelen voor inwendige fixatie  

    [internal fixation] verwijderd worden’ 

• V54.8 ‘Overige orthopedische nazorg’ 

Orthopedische nazorg omvat o.a. het controleren, vervangen of verwijderen van 

een gipsspalk, een Kirschner draad, een uitwendige spalk en andere uitwendige 

middelen voor fixatie of tractie. 

1.2 Plaatsen van een gewrichtsprothese 

Opname voor revalidatie 

Bij opname voor revalidatie van een patiënt die drager is van een gewrichtsprothese 

(V43.6x ‘Orgaan of weefsel dat vervangen is, Gewricht’) wordt deze code enkel als 

nevendiagnose geregistreerd indien deze status een impact heeft op de huidige 

zorgverstrekking.  

De omschrijving ‘status prothese’ refereert naar de vroegere ingreep en wordt enkel 

gecodeerd indien relevant voor het huidige verblijf. 

Hoofddiagnose:     V57.1   ‘Overige vormen van fysische therapie’ 

Nevendiagnosen: Reden voor revalidatie 

    V43.6x ‘Orgaan of weefsel dat vervangen is, Gewricht’ 

De oorspronkelijke gewrichtsaandoening (bijvoorbeeld gewrichtsarthrose) waarvoor 

het plaatsen van de prothese vereist was, mag niet meer geregistreerd worden, tenzij er 

nog andere gewrichten door deze aandoening aangetast zijn. 

Bij aanwezigheid van complicaties verbonden aan de gewrichtsprothese wordt deze 

status-code niet gebruikt.  De complicatie-code geeft meestal reeds aan dat deze status 

bestaat en de V-code die de status aangeeft is dan redundant. 

Opname voor orthopedische nazorg 

Cf. 1.1  Fracturen, Opname voor orthopedische nazorg. 
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1.3 Luxatie van een gewrichtsprothese 

Opname voor revalidatie 

Bij opname voor revalidatie na behandeling van luxatie van een gewrichtsprothese, 

codeert men enkel de reden voor revalidatie als nevendiagnose en niet meer de 

voorafbehandelde luxatie. 

Voorbeeld:   

Een patiënt wordt opgenomen voor revalidatie wegens beperking van mobiliteit 

tengevolge van een luxatie van een heupprothese, welke behandeld werd in een 

vorig verblijf: 

Hoofddiagnose:  V57.1  ‘Overige vormen van fysische therapie’ 

Nevendiagnosen:719.55 Reden voor revalidatie:beperkte mobiliteit 

   V43.64 ‘Orgaan of weefsel dat vervangen is, gewricht’ 

De voordien behandelde luxatie mag niet meer gecodeerd worden.  

Eventueel kan men de residuele toestand coderen zoals instabiliteit van het 

gewricht (718.8x) of een verworven misvorming (736.xx). 

Opname voor orthopedische nazorg 

Cf. 1.1  Fracturen, Opname voor orthopedische nazorg. 

1.4 Amputatie van een lidmaat 

Opname voor revalidatie 

Hoofddiagnose:  V57.81  ‘Orthotische training’ 

Nevendiagnosen: Reden voor revalidatie 

    V49.6x   ‘Amputatie status bovenste lidmaat’ 

    V49.7x   ‘Amputatie status onderste lidmaat’ 

 

De reden van revalidatie kan de amputatie-status zijn. 

Opname voor nazorg 

Cf. 1.1  Fracturen, Opname voor orthopedische nazorg. 

Bij opname voor enkel het plaatsen of bijstellen van een prothese, ZONDER 

aanwezigheid van een complicatie waarvoor behandeling vereist is, mag code V52.x 

‘Fitting and adjustment of prosthetic device’ als hoofddiagnose geregistreerd worden. 
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2. Aandoeningen van het neurologisch stelsel 

2.1 Cerebrovasculaire aandoeningen 

• Acute cerebrovasculaire aandoeningen 

Bij opname voor behandeling van een acute cerebrovasculaire aandoening wordt deze 

acute cerebrovasculaire aandoening (430-436) als hoofddiagnose gecodeerd. 

Uitgebreidere informatie betreffende de registratie bij opname voor een acute 

cerebrovasculaire aandoening, staat weergegeven in het ICD-9-CM Codeerhandboek, 

juli 1999, p.14-9 en 14-10 (cf. Referenties) 

• Late gevolgen van cerebrovasculaire aandoeningen 

Opname voor revalidatie 

Bij opname voor revalidatie voor late gevolgen van CVA, moet een V57-code als 

hoofddiagnose geregistreerd worden met een 438-code als nevendiagnose. 

Late gevolgen omvatten die neurologische aandoeningen die aanwezig blijven na het 

ontstaan van de cerebrovasculaire aandoeningen (430-437). 

In tegenstelling met andere restletsels kunnen neurologische aandoeningen, 

veroorzaakt door een CVA, reeds aanwezig zijn van bij het begin van de aandoening, 

eerder dan zich maanden later te ontwikkelen. 

Codes uit de categorie 438 ‘Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte’ werden 

uitgebreid met een vierde en een vijfde digit om de restletsels beter te specificeren: 

438  ‘Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte’ 

438.0 ‘Cognitieve stoornissen’ 

438.1x ‘Spraak- en taalstoornissen’ 

438.2x ‘Hemiplegie / hemiparesis’ 

438.3x ‘Monoplegie van bovenste lidmaat’ 

438.4x ‘Monoplegie van onderste lidmaat’ 

438.5x ‘Overig paralytisch syndroom’ 

438.8 ‘Overige late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte’ 

438.9 ‘Niet-gespecificeerde late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte’ 

Codes uit deze categorie worden gebruikt voor elk resterend letsel, wanneer de patiënt 

later wordt heropgenomen.  Zoals de andere anamnesecodes, mag een code uit de 

categorie 438 echter enkel geregistreerd worden indien dit relevant is binnen het 

huidig verblijf. 

Een anamnese met een CVA, zonder late gevolgen, wordt weergegeven met 

code V12.59 ‘Persoonlijke anamnese met overige ziekten van hart- en vaatstelsel’. 
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Codes uit categorie 438 verschillen in twee punten van de andere late effect-codes: 

• Deze codes mogen wel geregistreerd worden als hoofddiagnose wanneer het 

restletsel de reden is voor hospitalisatie.  Indien revalidatie echter de reden is voor 

hospitalisatie dan moet een V57-code als hoofddiagnose geregistreerd worden met 

een code uit de categorie 438 als nevendiagnose. 

Voorbeeld: 

Hospitalisatie voor revalidatie van een patiënt met hemiplegie t.g.v. een CVA. 

  Hoofddiagnose:V57.1  : ‘Overige vormen van fysische therapie’ 

  Nevendiagnose:438.2x : ‘Late gevolgen van cerebrovasc. ziekte, Hemiplegie’ 

  

 Hospitalisatie voor logopedische revalidatie van een patiënt met afasie t.g.v. een 

CVA. 

   

 Hoofddiagnose:V57.3  : ‘Logopedische behandeling’ 

 Nevendiagnose:438.11 : ‘Late gevolgen van cerebrovasc. ziekte, Afasie’  

  

 Hospitalisatie voor multipele revalidatie van een patiënt met dysarthrie en 

monoplegie van de arm t.g.v. een CVA. 

 

 Hoofddiagnose:V57.89 : ‘Overige revalidatieproceduresehandeling’ 

 Nevendiagnose:438.12 : ‘Late gevolgen van cerebrovasc. ziekte, dysarthrie’  

   438.30 : ‘Late gevolgen van cerebrovasc. ziekte, monoplegie arm’ 

 

Indien meerdere types van revalidatietherapie worden toegepast gebruikt men 

code V57.89 ‘Multipele therapie’. 

• Deze codes kunnen als nevendiagnose geregistreerd worden wanneer de patiënt 

wordt opgenomen voor een nieuw CVA en de restletsels van een vroeger CVA nog 

aanwezig zijn.  Dit laat toe een onderscheid te maken tussen de aandoeningen 

tengevolge van het huidig CVA en de restletsels van het vroeger CVA. 

Opname voor nazorg 

Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen een opname voor revalidatie 

(V57.xx ‘Opname voor revalidatie’) en een opname voor nazorg (V58.xx ‘Opname 

voor nazorg’). 

Cf. 5.3 ‘Aftercare management’. 
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2.2 Traumatische hersenletsels met neurologische restletsels 

Opname voor revalidatie 

Voorbeeld: 

Een patiënt met hemiparesis en spraakstoornissen t.g.v. een traumatisch 

hersenletsel zonder schedelfractuur, wordt opgenomen voor revalidatie: 

Hoofddiagnose:  V57.89  ‘Overige gespecificeerde revalidatieprocedures’ 

Nevendiagnosen:342.9    ‘Hemiplegie’ (Reden voor revalidatie) 

   907.0    ‘Laat gevolg van intracranieel letsel zonder vermelding 

van schedelfractuur’ 

   784.5     ‘Overige spraakstoornissen’ 

Opname voor nazorg 

Cf. 2.1  Cerebrovasculaire aandoeningen, Opname voor nazorg. 

2.2 Chronische neurologische aandoeningen 

Opname voor behandeling 

Opname voor behandeling, evaluatie of therapeutische oppuntstelling van een 

chronische neurologische aandoening: 

Hoofddiagnose: de chronische neurologische aandoening 

Opname voor revalidatie 

Hoofddiagnose:  V57.xx  ‘Opname voor revalidatie’ 

Nevendiagnosen: Reden voor revalidatie 

    Chronische neurologische aandoening 

Opname voor nazorg 

Cf. 2.1  Cerebrovasculaire aandoeningen, Opname voor nazorg. 
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3. Psychische stoornissen 

3.1 Dementie 

Opname voor behandeling 

Opname voor behandeling, evaluatie of therapeutische oppuntstelling van dementie: 

Hoofddiagnose: Dementie 

Opname voor cognitieve revalidatie 

Hoofddiagnose:  V57. 89  ‘Overige gespecificeerde revalidatieprocedures’ 

Nevendiagnosen: Reden voor revalidatie (desoriëntatie, geheugenstoornissen, …) 

    en/of 

    Onderliggende mentale aandoening 

Opname voor nazorg 

Als hoofddiagnose wordt de specifieke nazorg-code geregistreerd, uit de categorieën 

V51-V58 (uitgezonderd de revalidatie-code V57). 

De dementie wordt als nevendiagnose geregistreerd. 
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4. Andere aandoeningen 

4.1 Andere chronische aandoeningen 

Opname voor behandeling 

Opname voor behandeling, evaluatie of therapeutische oppuntstelling van andere 

chronische aandoeningen: 

Hoofddiagnose: De chronische aandoening 

Opname voor revalidatie 

 

Hoofddiagnose:  V57.xx ‘Opname voor revalidatie’ 

Nevendiagnose: Reden voor revalidatie 

   en/of 

   Onderliggende cardiopulmonaire aandoening 

Een code uit de categorie V57 wordt als hoofddiagnose geregistreerd met als 

nevendiagnose de reden voor revalidatie en/of de onderliggende cardiopulmonaire 

aandoening. 

Opname voor nazorg 

Als hoofddiagnose wordt de specifieke nazorg-code geregistreerd, uit de categorieën 

V51-V58 (uitgezonderd de revalidatie-code V57). 

4.2 Myocard infarct 

Opname voor behandeling myocard infarct 

• Acuut myocard infarct 

 Een myocard infarct omschreven als acuut of met een tijdsduur van 8 weken of  

 minder, wordt geclassificeerd in categorie 410 ‘Acuut myocardinfarct’. 
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Behandelingsperiode (vijfde digit) 

 Het vijfde cijfer, dat moet gebruikt worden bij de codes onder categorie 410, geeft  

 de behandelingsperiode weer: 

 410.x1 :  eerste behandelingsperiode 

 Het vijfde cijfer 1 wordt gebruikt om de eerste behandelingsperiode aan te geven  

 (onafhankelijk van de plaats van behandeling) bij een pas gediagnosticeerd  

 myocard infarct. 

Het vijfde cijfer 1 wordt gebruikt onafhankelijk van het aantal keren dat de 

patiënt voor zorgen en behandeling werd getransfereerd gedurende de acute 

faze. 

 Het vijfde cijfer 1 wordt eveneens gebruikt wanneer de patiënt wordt behandeld  

 voor meerdere infarcten. 

 410.x2 :  latere behandelingsperiode 

 Het vijfde cijfer 2 wordt gebruikt om de behandelingsperiode aan te geven volgend  

 op een eerste behandelingsperiode, wanneer de patiënt opgenomen is voor verdere  

 observatie, evaluatie of behandeling van een myocard infarct, waarvoor reeds een  

 eerste behandeling werd gegeven, maar dat minder dan 8 weken oud is. 

• Chronisch of oud myocard infarct 

 Chronisch infarct : 414.8 

 Een myocard infarct dat omschreven wordt als chronisch of met een tijdsduur van  

 meer dan 8 weken, of coronaire aandoeningen gespecificeerd als chronisch,  

 worden gecodeerd met code 414.8 ‘Other specified forms of chronic ischemic  

 heart disease’. 

414.8 ‘Overige vormen van chronische ischemische hartaandoeningen’ 

Aandoeningen classificeerbaar onder 410 gespecificeerd als chronisch of 

met symptomen meer dan 8 weken na het ontstaan van het infarct. 

 Oud infarct : 412 

 Wanneer een infarct omschreven wordt als oud of genezen, moet men steeds  

 nagaan in het medische dossier of het infarct inderdaad oud en/of genezen is, of  

 dat de diagnose eerder verwijst naar een meer recent infarct dat nog steeds onder  

 behandeling is. 

 Een diagnosestelling ‘oud infarct’ gebeurt meestal op basis van EKG-bevindingen  

 of andere onderzoeken bij een patiënt die geen symptomen vertoont. 

 Code 412 is eigenlijk een antecedent-code, ook al staat deze niet geclassificeerd  

 onder de V-codes. 
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Deze code mag echter NIET gebruikt worden wanneer er nog een ischemische 

hartaandoening aanwezig is.  Zoals alle andere ‘history’-codes, wordt 

code 412 alleen als nevendiagnose geregistreerd indien relevant binnen het 

huidig verblijf. 

412 ‘Oud myocardinfarct’ 

   Genezen myocardinfarct 

   Oud myocardinfarct gediagnostiseerd door ECG of ander speciaal onderzoek,  

   maar thans zonder symptomen’ 

Opname voor cardiale revalidatie 

Indien een patiënt wordt opgenomen voor cardiale revalidatie, dan wordt een 

revalidatie-code (V57) als hoofddiagnose geregistreerd, met als nevendiagnose de 

reden voor revalidatie. 

Men kan stellen dat een cardiale revalidatie (V57) in het algemeen maar van start kan 

gaan wanneer de patiënt asymptomatisch is. 

Hoofddiagnose:  V57.xx ‘Opname voor revalidatie’ 

Nevendiagnosen: Reden voor revalidatie 

    en/of 

    412 ‘Oud myocardinfarct gediagnostiseerd door ECG of ander  

        speciaal onderzoek, maar thans zonder symptomen’ 

    of, 

    indien de patiënt reeds wordt opgenomen voor revalidatie in de  

    2
de

 behandelingsperiode van het infarct (minder dan 8 weken oud): 

    410.x2 ‘Acuut myocardinfarct, latere behandelingsperiode’ 
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5.Palliatieve zorgen 

 

Palliatieve zorg is een alternatieve vorm van zorgverlening voor patiënten die zich in 

het eindstadium van hun ziekte bevinden. De zorg spitst zich toe op het bestrijden van 

de pijn en de ziektesymptomen, en is in dit stadium van de ziekte dikwijls meer 

aangewezen dan agressieve behandelingen. Als synoniem voor palliatieve zorg wordt 

ook de term ‘zorg m.b.t. het levenseinde’ of ‘terminale zorg’ gebruikt. 

De opvang en behandeling van terminale patiënten omvat een aantal activiteiten: het 

controleren van symptomen zoals pijn, misselijkheid, constipatie, psychologische 

begeleiding, het voorbereiden op de dood en het begeleiden van de stervende, … 

Vaak wordt de zieke en de familie opgevangen door een multidisciplinair team dat 

onder leiding staat van een geneesheer. 

De palliatieve zorgverlening omvat voornamelijk de neoplastische aandoeningen, 

maar ook andere aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer of terminale aids, …  

 

De code V66.7 ‘opname voor palliatieve zorg’ wordt gebruikt bij patiënten die 

opgenomen zijn voor zorg m.b.t. het levenseinde. Deze code moet altijd als 

nevendiagnose worden gecodeerd, de code van de onderliggende pathologie wordt op 

de eerste plaats vermeld.  

 

� Terminale neoplastische aandoeningen met palliatieve zorg  

Hoofddiagnose: neoplastische aandoening (primair of secundair) 

Nevendiagnose: V66.7 palliatieve zorg 

 

De neoplastische aandoening moet goed gespecificeerd worden alsook de eventuele 

metastasen. Men moet zo veel mogelijk de codering “veralgemeend neoplasma” 

vermijden. 

 

� Terminale niet-neoplastische aandoeningen met palliatieve zorg  

Hoofddiagnose: terminale chronische aandoening 

Nevendiagnose: V66.7 palliatieve zorg 
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6. Sociale factoren 

Vele analyses hebben reeds aangetoond dat socio-economische factoren een belangrijk 

impact kunnen hebben op de zorgverstrekking van de patiënt. 

Patiënten met sociale en/of materiële problemen verblijven vaak langer in het 

ziekenhuis.  Zij hebben vaak minder mogelijkheden qua zorgverstrekking, meer 

complexe of frequenter voorkomende pathologieën (chronische aandoeningen, 

alcoholisme, …), plaatsingsproblemen, … 

Frequent voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld de alleenstaanden, de bejaarden 

alsook het gebrek aan familiale of andere ondersteuning voor verzorging. 

Het Ministerie wil de ziekenhuizen aanmoedigen om relevante sociale problematiek te 

registreren aan de hand van de V-codes.  Het is evident dat uit het patientendossier 

moet blijken dat deze factoren relevant zijn binnen het betreffende verblijf. 

Hieronder volgt een overzicht van de bestaande V-codes (V60-V63) die de sociale 

omstandigheden weergeven van personen die in contact komen met gezondheids-

diensten. 

V60  Behuizing, huishouding en economische omstandigheden 

 V60.0 Ontbreken van behuizing 
  Doortrekkenden Vagebonden 

 Landlopers Zwervers 

 Sociale migranten 

 V60.1 Inadequate behuizing 
  Ontbreken van verwarming  

 Ruimtegebrek 

 Technische gebreken in huis die het geven van adequate zorg  

  onmogelijk maken 

 V60.2 Onvoldoende materiële middelen 
  Armoede NNO  

 Economische problemen 

 V60.3 Alleenwonende 

 V60.4 Geen ander lid van gezin dat kan instaan voor verzorging 
  Persoon die verzorging nodig heeft, heeft:  

  partner die tijdelijk van huis is  

  gezinslid, te zeer gehandicapt, ziek of op andere wijze ongeschikt  

   om verzorging te geven  

  tijdelijk weg van zijn gebruikelijke verblijfplaats 

 V60.5 Hulp wegens vakantie van hulpverleners 
  Verlening van gezondheidszorg [verzorging] aan persoon die normaal  

 thuis wordt verzorgd, om gezinsleden in staat te stellen vakantie te  

 nemen 

 V60.6 Persoon die in internaat of instelling woont 
  Kostschool leerling 

 V60.8 Overige gespecificeerde woonomstandigheden of economische situaties 

 V60.9 Niet-gespecificeerde woonomstandigheid of economische situatie 
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V61  Overige gezinsomstandigheden 

 V61.0 Verbreking van gezinsrelatie 
  Scheiding 

 Vervreemding 

 V61.1 Consult voor huwelijks- en partnerproblemen 

  V61.10 Consult voor huwelijks- en relatieproblemen, niet gespecificeerd 
   Huwelijksproblemen  

  Partnerproblemen 

  V61.11 Consult voor slachtoffer van huwelijks- en partnermishandeling 

  V61.12 Consult voor dader van huwelijks- en partnermishandeling 

 V61.2 Ouder-kind problemen 

  V61.20 Consult voor ouder-kind probleem, niet gespecificeerd 
   Ouder-kind conflict  

  Zorg over gedrag van kind 

  V61.21 Consult voor slachtoffer van kindermishandeling 
   “Child battering”  

  Verwaarlozing van kind 

  V61.22 Consult voor dader van ouderlijke kindermishandeling 

  V61.29 Overige 
   Problemen met adoptie- of pleegkinderen 

 V61.3 Problemen met bejaarde ouders of schoonouders 

 V61.4 Gezondheidsproblemen in gezin 

  V61.41 Alcoholisme in gezin 

  V61.49 Overige 

 V61.5 Groot gezin, Multipariteit 

 V61.6 Onwettigheid of ongehuwde zwangerschap 

 V61.7 Andere ongewenste zwangerschap 

 V61.8 Overige gespecificeerde gezinsomstandigheden 

 V61.9 Niet-gespecificeerde gezinsomstandigheid 
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V62  Overige psychosociale omstandigheden 

 V62.0 Werkloosheid 

 V62.1 Nadelige gevolgen van werkomgeving 

 V62.2 Andere arbeidsomstandigheden of aanpassingsproblemen 
  Carrière keuzeproblemen  

 Geen voldoening in werk 

 V62.3 Opleidingsproblematiek 
  Ontevredenheid met schoolomgeving  

 Opleidingshandicap 

 V62.4 Slechte sociale aanpassing 
  Cultuurarmoede [-deprivatie]  

 Discriminatie om politieke, religieuze of sexuele redenen  

 Sociale: isolatie 

  vervolging 

 V62.5 Wettelijke situaties 
  Gevangenschap 

 Procesvoering 

 Politioneel of justitieel verhoor  

 Vervolging door justitie 

 V62.6 Weigering van behandeling om religieuze of gewetensredenen 

 V62.8 Overige vormen van psychologische of lichamelijke stress, NEC 

  V62.81 Interpersoonlijke problemen, niet elders geclassificeerd 

  V62.82 Verlies van geliefd persoon, ongecompliceerd 

  V62.83 Consult voor dader van fysische/sexuele mishandeling 

  V62.89 Overige 
   Levensfase-problemen  

  Levensomstandigheden 

 V62.9 Niet-gespecificeerde psychosociale omstandigheid 

V63  Niet beschikbaar zijn van andere medische faciliteiten  

 voor verzorging 

 V63.0 Woonplaats ver van ziekenhuis of andere gezondheidszorgfaciliteiten 

 V63.1 Medische zorgverlening thuis niet mogelijk 

 V63.2 Persoon wachtend op opname voor adequate medische zorg elders 

 V63.8 Overige gespecificeerde redenen voor niet beschikbaar zijn van medische  

     faciliteiten 
  Persoon op wachtlijst, in onderzoek bij maatschappelijke dienst 

 V63.9 Niet-gespecificeerde reden voor niet beschikbaar zijn van medische  

  zorgen 
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