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 iii

Voorwoord 

 
Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad op vrijdag 17 december 1999 van 
het Koninklijk Besluit van 2 december 1999 wordt, volgens artikel 10 van dit 
Besluit, de registratieverplichting van pasgeborenen waarvoor geen afzonderlijke 
verpleegdagprijs wordt vastgesteld overeenkomstig Titel III, Hoofdstuk V, van de 
wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, op 1 januari 2000 
van kracht. In bijlage 4 is een officieuze coördinatie van het Koninklijk Besluit van 
6 december 1994 opgenomen. 
 

Deze brochure is een bundeling van de codeerhandleiding voor de registratie van 
de neonati volgens enerzijds de ICD-9-CM-richtlijnen (deel I) en anderzijds de 
specifieke MKG-richtlijnen (deel II). 
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Deel I : Codeerhandleiding voor de registratie van de 
neonati 

In dit deel worden de ICD-9-CM-codeerrichtlijnen weergegeven, die van 
toepassing zijn bij de registratie van pasgeborenen, perinatale en congenitale 
aandoeningen. 
 
 

1. Pasgeborenen en Perinatale aandoeningen 

Aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale periode staan 
geclassificeerd in Hoofdstuk 15 van de ICD-9-CM ‘Certain Conditions Originating 
in the Perinatal Period’. 

Dit zijn enerzijds aandoeningen die zich voordoen tijdens de perinatale periode.  
Anderzijds worden aandoeningen die in andere hoofdstukken vermeld staan, 
ondergebracht in Hoofdstuk 15 wanneer ze hun oorsprong hebben in de 
perinatale periode, maar pas later tot ontwikkeling komen. 

De perinatale periode is de periode beginnend vóór de geboorte en eindigend de 
28ste levensdag. 

1.1 Opzoeken van codes voor perinatale aandoeningen in de Alfabetische 
lijst 

 

Codes voor perinatale aandoeningen worden gezocht in de Alfabetische Lijst 
(volume 2) onder de hoofdterm ‘Birth’ of onder de hoofdterm van de aandoening 
en vervolgens onder subtermen zoals ‘neonatal’, ‘fetal’ en ‘infantile’. 

1.2 Registratie van pasgeborenen 

De V30-V39 codes mogen slechts éénmaal gebruikt worden, nl. als 
hoofddiagnose, voor de registratie van het verblijf van pasgeborenen tijdens 
hetwelk de geboorte plaatsvond. 

Enkel geboorten die plaatsvonden in het eigen ziekenhuis of onmiddellijk 
vóór opname in het ziekenhuis, worden geclassificeerd onder de categorieën 
V30-V39. 

Er zijn drie criteria voor het coderen van pasgeborenen: 

1. V30-V39-categorieën 

De V30-V39 codes geven weer of de geboorte enkelvoudig of meervoudig was 
en  of in meervoudige geboorten de partners levend of doodgeboren zijn. 
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2. Vierde digit 

Het vierde digit geeft weer of het kind in het ziekenhuis is geboren of opgenomen 
is onmiddellijk na de geboorte: 

0 geboren in het ziekenhuis 

1 geboren vóór opname in het ziekenhuis 

2 geboren buiten het ziekenhuis en niet opgenomen 

• Het vierde digit 0 geeft weer dat de geboorte plaatsvond in het ziekenhuis. 

• Het vierde digit 1, wordt gebruikt voor kinderen geboren buiten het 
ziekenhuis en onmiddellijk daarna opgenomen. 

• Het vierde digit 2 is NIET van toepassing voor ziekenhuisverblijven, 
aangezien het staat voor ‘geboren buiten het ziekenhuis en niet 
opgenomen’. 

2. Vijfde digit 

Het vijfde digit wordt gebruikt bij codes uit de categorieën V30-V39 met 
het vierde digit 0 om aan te geven of het kind al dan niet met keizersnede werd 
geboren: 

0 geen vermelding van bevalling via keizersnede 
1 geboren door bevalling via keizersnede 

Codes uit de categorieën V30-V39 worden enkel geregistreerd op het 
document van de pasgeborene en altijd als hoofddiagnose van het 
verblijf tijdens hetwelk de geboorte plaatsvond. 

Codes uit de categorieën V30-V39 mogen niet meer gebruikt worden bij 
heropname van een pasgeborene, die tijdens een vorige opname of 
buiten het ziekenhuis werd geboren. 

Gebeurt de opname van een kind, geboren buiten het ziekenhuis, pas later, en 
wordt de pasgeborene opgenomen voor een complicatie, dan moet de 
complicatie als hoofddiagnose gecodeerd worden. 

Wordt een pasgeborene in het ziekenhuis getransfereerd of ontslagen en 
heropgenomen, dan wordt de aandoening die de transfer of de heropname 
wettigt en die voldoet aan de algemene definitie van hoofddiagnose, gecodeerd 
als hoofddiagnose. 

Voorbeelden: 

∗ Een levend geborene in het ziekenhuis met hyperbilirubinemie: 

Hoofddiagnose:  V30.00 ‘Single liveborn’ 
Nevendiagnose:  774.6 ‘Unspecified fetal and neonatal jaundice’ 

∗ Heropname van pasgeborene voor behandeling van hyperbilirubinemie: 

Hoofddiagnose:  774.6 ‘Unspecified fetal and neonatal jaundice’ 
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V30-V39 codes kunnen gevonden worden in de Alfabetische Lijst (Volume 2) 
onder de hoofdterm ‘Newborn’. 

1.3 Nevendiagnosen bij pasgeborenen 

Een code uit de categorieën V30-V39 geeft enkel aan dat er gedurende het 
verblijf een geboorte plaatsvond.  Nevendiagnosen worden gebruikt om klinisch 
relevante aandoeningen aan te geven, vastgesteld bij onderzoek van de 
pasgeborene.  

Een aandoening van een pasgeborene is klinisch relevant wanneer deze aan 
één of meerdere van de volgende criteria voldoet : 

• klinische evaluatie;  

• therapeutische behandeling;  

• bijkomende diagnostische onderzoeken of ingrepen;  

• verlenging van de verblijfsduur;  

• meer verpleegkundige verzorging en/of bewaking;  

• aandoeningen die implicaties hebben op de latere gezondheidszorg. 

Deze richtlijnen i.v.m. nevendiagnosen bij pasgeborenen komen overeen met de 
algemene richtlijnen betreffende nevendiagnosen, behalve het criterium dat 
aangeeft dat elke aandoening die implicaties heeft op de latere gezondheidszorg 
ook moet geregistreerd worden, zelfs indien deze niet verder geëvalueerd of 
behandeld werd gedurende het huidige verblijf. 

Een code uit de categorieën 740 tot 759 ‘Congenitale anomalieën’ bijvoorbeeld, 
wordt als nevendiagnose geregistreerd wanneer er een bepaalde congenitale 
afwijking wordt vastgesteld. 

Voorbeeld: 

De geneesheer stelde de diagnose van syndactylie en hydrocoele.  Zelfs al 
werd er geen behandeling gegeven en ook geen verdere evaluatie uitgevoerd 
gedurende het verblijf van de pasgeborene, moeten beide aandoeningen 
geregistreerd worden. 

Irrelevante of voorbijgaande aandoeningen die genezen zonder behandeling 
worden niet geregistreerd. 

 

Voorbeeld: 

Op het dossier van de pasgeborene vermeldt de arts dat er lichte geelzucht 
werd vastgesteld. De geelzucht was de volgende dag spontaan verdwenen. 
De geelzucht wordt hier niet gecodeerd. 

1.4 Prematuriteit, Laag geboortegewicht en Postmaturiteit 

 

Prematuriteit 

Prematuriteit wordt geclassificeerd onder categorie 765 en kan ofwel 
Immaturiteit ofwel Prematuriteit betekenen: 
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• Immaturiteit (765.0x) impliceert een geboortegewicht van minder dan 1.000 
gram en/of een zwangerschap van minder dan 28 volledige weken. 

• Prematuriteit (765.1x) impliceert een geboortegewicht van 1.000-2.499 
gram en/of een zwangerschap van 28-37 volledige weken. 

Laag geboortegewicht 

Zelfs wanneer de baby niet prematuur is, kan het aangewezen zijn om een code 
uit de categorie 764 ‘Slow fetal growth and fetal malnutrition’ te registreren.  Deze 
code betekent niet dat de pasgeborene prematuur is maar geeft aan dat hij 
minder zwaar is dan verwacht op basis van de zwangerschapsduur. 

Postmaturiteit 

Postmaturiteit wordt gedefinieerd als een zwangerschapsduur van 294 of meer 
dagen of 42 of meer volledige weken. 

Onder categorie 766 worden een lange zwangerschapsduur en/of een hoog 
geboortegewicht als volgt geclassificeerd: 

• 766.0 uitzonderlijk grote baby (betekent gewoonlijk een geboortegewicht 
van 4.500 gram of meer) 

• 766.1 overige ‘heavy for dates’ pasgeborenen, onafhankelijk van de 
zwangerschapsduur 

• 766.2 overdragen pasgeborene, geen ‘heavy for dates’; 
zwangerschapsduur van meer dan 294 dagen of 42 of meer volledige 
weken 

1.4.1 Weergave van het geboortegewicht 

Bij de codes voor immaturiteit (765.0), prematuriteit (765.1) en langzame groei 
van de vrucht en foetale ondervoeding (764.0-764.9) wordt het geboortegewicht 
weergegeven met een vijfde cijfer.  Er moet over gewaakt worden dat het 
geboortegewicht weergegeven met het vijfde cijfer consistent is met de vier-digit-
code bij dewelke het gebruikt wordt. 

Voorbeeld: 

Een diagnose van immaturiteit lijkt inconsistent met het vijfde cijfer 9, 
aangezien een geboortegewicht van 2.500 gram ver buiten de criteria voor 
immaturiteit valt, ook al is er geen aanwijzing in de handleiding dat een 
zwaarder gewicht uitgesloten is (Exclusie). 

1.4.2 Gebruik van de codes uit de categorieën 764, 765 en 766 

Er is geen tijdslimiet voor het gebruik van deze codes.  Deze codes 
kunnen aangewend worden zolang de arts het geboortegewicht 
beschouwt als een belangrijk element van de toestand van de 
pasgeborene. 
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Bij HEROPNAME of TRANSFER is het vijfde digit voor deze codes gebaseerd 
op het GEBOORTEGEWICHT, niet het gewicht van het kind op het moment 
van transfer of heropname. 

Wanneer, na behandeling van de prematuriteit, de pasgeborene wordt 
getransfereerd naar een ander ziekenhuis(dienst), mag de prematuriteit niet 
meer als hoofddiagnose vermeld worden. De prematuriteit mag wel als 
nevendiagnose vermeld worden, indien nog relevant binnen het verblijf 
(cf. Nevendiagnosen bij pasgeborenen, punt 1.3.) 

Dit zijn algemene richtlijnen.  Codes uit de categorieën 764 en 765 mogen echter 
niet alleen op basis van de algemene richtlijnen i.v.m. het geboortegewicht en 
de zwangerschapsduur toegekend worden, maar moeten tevens gebaseerd zijn 
op de diagnosestelling in het medisch dossier waarin de arts zijn klinische 
evaluatie van de maturiteit van de pasgeborene aangeeft. 

Voorbeelden: 

∗ Een kind dat geboren is in ziekenhuis A, wordt na 14 dagen getransfereerd 
naar ziekenhuis B voor verdere evaluatie van een congenitale afwijking.  
De arts vermeld in het dossier dat verdere opvolging van de prematuriteit 
(geboortegewicht 2560 g.) noodzakelijk is.: 

Ziekenhuis A: 
Hoofddiagnose: V30.00 ‘Enkelvoudige levendgeborene’ 
Nevendiagnose: 765.19 ‘Prematuriteit’ 
     Congenitale afwijking 

Ziekenhuis B: 
Hoofddiagnose: Congenitale afwijking 
Nevendiagnose: 765.19 ‘Prematuriteit’ 

De hoofddiagnose, nl. de diagnose die aanleiding heeft gegeven tot het 
verblijf in ziekenhuis B, is de congenitale afwijking.    
Aangezien de arts in het ziekenhuis B prematuriteit nog vermeldt en verder 
opvolgt, moet prematuriteit als nevendiagnose geregistreerd worden met als 
5de cijfer het geboortegewicht (zoals geregistreerd in ziekenhuis A). 

∗ Een extreem prematuur kind (geboortegewicht 900 g.) wordt na 2 maanden 
van  de intensieve eenheid getransfereerd naar de afdeling neonatologie 
voor verdere behandeling van de prematuriteit: 

Dienst voor intensive neonatologie (‘NIC’) : 
Hoofddiagnose: V30.00 ‘Enkelvoudige levendgeborene’ 
Nevendiagnose: 765.03 ‘Extreme immaturiteit, 750-999 g.’ 

Functie van lokale zorg (N*) : 
Hoofddiagnose: 765.03 ‘Extreme immaturiteit, 750-999 g.’ 

Aangezien de reden van het verblijf op de tweede afdeling verdere 
behandeling en follow-up van de prematuriteit is, moet deze als 
hoofddiagnose geregistreerd worden. 
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Ook al is de pasgeborene op het moment van de transfer reeds > 29 dagen 
oud, toch wordt de prematuriteit (geclassificeerd als perinatale aandoening) 
als hoofddiagnose geregistreerd, met als 5de digit het geboortegewicht. 

1.5 Fetal Distress en Asphyxia 

Codes voor ‘fetal distress’ en ‘asphyxia’ worden enkel geregistreerd voor de 
pasgeborene wanneer de aandoening duidelijk gespecificeerd is door de arts.  
Deze codes mogen niet toegekend worden op basis van informatie in het dossier 
van de pasgeborene, zoals een lage Apgar score of aanwezigheid van 
meconium in het vruchtwater. 

Meestal wordt ‘fetal distress’ niet gecodeerd wanneer het de toestand van de 
pasgeborene niet nadelig beïnvloedt. 

1.6 Meconium aspiratie syndroom 

Meconium aspiratie bij pasgeborenen treedt op wanneer de foetus nog in het 
geboortekanaal meconium-houdend vruchtwater, vaginaal of orofaryngeaal vocht 
inhaleert. 

‘Massief aspiratie syndroom’ is synoniem van ‘Massieve foetale aspiratie’, 
‘Atelectasis neonatorum’ en ‘Foetale aspiratie’.   

Hoewel ‘Meconium aspiratie syndroom’ en ‘Massieve meconium aspiratie’ niet 
helemaal dezelfde aandoeningen zijn, met weliswaar een gelijkaardig klinisch 
beeld en verloop, worden zij allebei onder ‘Overige respiratoire aandoeningen 
van vrucht of pasgeborene’ geclassificeerd met code 770.1, ‘Meconium aspiratie 
syndroom’. 

Tachypnee, wheezing en apnee zijn soms aanwezig. Deze verschijnselen 
kunnen snel verdwijnen of kennen soms een meer langdurig verloop.  In lichtere 
gevallen ontstaat er dyspnee na de geboorte, die twee tot drie dagen aanhoudt, 
meestal gevolgd door een snel herstel. 

Wanneer er tijdens de bevalling meconium in het vruchtwater wordt 
vastgesteld, echter niet aangegeven als aspiratie syndroom, wordt dit 
NIET gecodeerd. 

1.7 Hemolytische aandoening van de pasgeborene 

Pasgeborenen van Rh-negatieve moeders ontwikkelen vaak een hemolytische 
aandoening ten gevolge van foeto-maternele bloedgroep incompatibiliteit. 

Hemolytische aandoeningen van de pasgeborene worden geclassificeerd onder 
categorie 773, ‘Hemolytische aandoeningen van vrucht en pasgeborene t.g.v. 
iso-immunisatie’. 

Deze code mag niet alleen op basis van een routine navelstrengbloedonderzoek 
met indicatie voor incompatibiliteit toegekend worden.  De diagnose van iso-
immunisatie of hemolytische aandoening moet bevestigd worden door een 
positieve Coombs-test. 



 

 7 

 

1.8 Observatie en evaluatie van pasgeborenen en kinderen 

Een code van categorie V29 ‘Observatie en evaluatie van pasgeborenen i.v.m. 
verdenking op een bepaalde aandoening, die niet gevonden is’ wordt gebruikt 
wanneer een gezonde pasgeborene geëvalueerd wordt voor een vermoedelijke 
aandoening die, na onderzoek en evaluatie, niet aanwezig blijkt te zijn. 

Deze codes mogen geregistreerd worden als nevendiagnose bij een code uit de 
categorieën V30-V39 wanneer een pasgeborene verder geëvalueerd wordt 
tijdens het verblijf tijdens hetwelk de geboorte plaatsvond. 

Voorbeeld: 

Een pasgeborene van een moeder die gekend is voor chronisch alcoholisme 
wordt geobserveerd voor mogelijke alcohol-gerelateerde problemen.  Er 
worden geen problemen vastgesteld. 

Hoofddiagnose: V30.00 ‘Enkelvoudige levendgeborene’ 
Nevendiagnose: V29.8 ‘Observatie i.v.m. verdenking op andere   
      gespecificeerde aandoening’ 

Een code uit de categorie V29 mag ook als hoofddiagnose geregistreerd 
worden voor een latere heropname of een opname waarvoor een code uit de 
categorieën V30-V39 niet meer van toepassing is. 

De V29-codes worden gebruikt voor gezonde pasgeborenen en kinderen bij wie, 
na onderzoek en observatie, geen enkele diagnose wordt vastgesteld, en worden 
enkel toegekend gedurende de perinatale periode (eerste 28 dagen na de 
geboorte). 

Voorbeeld: 

Een pasgeborene wordt na ontslag heropgenomen wegens familiale 
antecedenten van wiegedood. Het volledig onderzoek kon geen enkel 
probleem in het licht stellen en de pasgeborene werd ontslagen zonder dat er 
enige diagnose werd vastgesteld. 

Hoofddiagnose: V29.8 ‘Observatie i.v.m. verdenking op andere   
      gespecificeerde aandoening’ 

Wanneer een pasgeborene tekenen of symptomen vertoont van een 
vermoedelijke aandoening of wanneer een aandoening wordt vastgesteld, dan 
wordt de code voor het symptoom of de aandoening toegekend. 

 

Hoewel er meestal geen nevendiagnosen geregistreerd worden wanneer code 
V29 de hoofddiagnose is, mogen perinatale aandoeningen, die continue 
behandeling of monitoring vragen gedurende de observatie, of congenitale 
aandoeningen wel als nevendiagnose geregistreerd worden.  
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1.9 Leeftijd en perinatale aandoeningen 

De meeste aandoeningen die hun oorsprong hebben in de perinatale periode zijn 
voorbijgaand en doen zich voor bij de pasgeborenen en de zuigeling in de 
perinatale periode. 

Sommige aandoeningen blijven levenslang aanwezig; andere manifesteren zich 
slechts op latere leeftijd, maar hebben hun oorsprong in de perinatale periode. 

Voorbeelden: 

∗ Vaginaal carcinoma bij een 33-jarige patiënte t.g.v. intra-uteriene 
blootstelling aan DES (diethylstilbestrol), genomen door de moeder tijdens 
de zwangerschap: 

184.0 ‘Malignant neoplasm of vagina’ 
760.76 ‘Noxious influences affecting fetus via placenta or breast milk, DES’ 
E932.2 ‘Ovarian hormones and synthetic substitutes’ 

De intra-uteriene blootstelling aan DES (760.76) is nog steeds een 
belangrijk element in het kader van de huidige aandoening van de patiënte, 
ook al manifesteert het probleem zich pas op latere leeftijd. 

∗ Een 18-jarige man werd opgenomen voor observatie wegens respiratoire 
moeilijkheden.  Er werd een bronchopulmonaire dysplasie gediagnosticeerd. 

770.7 ‘Chronic respiratory disease arising in the perinatal period’ 

Bronchopulmonaire dysplasie (770.7) wordt veroorzaakt door schade aan 
de onrijpe longen en zal ook op latere leeftijd problemen blijven stellen. 

1.10 Infecties ontstaan tijdens de perinatale periode 

Vele infecties, overgedragen tijdens de perinatale periode, worden als 
congenitaal beschouwd en worden geclassificeerd in hoofdstuk 15 van de 
ICD-9-CM-classificatie, ‘Certain conditions originating in the perinatal period’ 
wanneer deze ontstaan vóór de geboorte, via de navelstreng (rubella 
bijvoorbeeld) of tijdens de geboorte (herpes simplex bijvoorbeeld). 
 
De codes worden opgezocht door te zoeken naar de hoofdterm voor de infectie 
en vervolgens te zoeken naar subtermen zoals ‘neonatal’, ‘newborn’, 
‘congenital’ of ‘maternal, affecting fetus or newborn’. 
 
Bepaalde perinatale infecties (bijvoorbeeld congenitale syfilis) staan 
geclassificeerd in hoofdstuk 1 van de ICD-9-CM-classificatie, ‘Infections and 
parasitic diseases'. 

Infecties die na de geboorte ontstaan, maar optreden tijdens de perinatale 
periode (eerste 28 dagen) worden al dan niet in hoofdstuk 15, ‘Certain conditions 
originating in the perinatal period’ geclassificeerd. 
Wanneer geen enkele van de hierboven genoemde subtermen voorkomt, wordt 
dus gewoon de infectie-code gebruikt. 
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Wanneer een infectie na één week of langer na de geboorte ontstaat, moet men 
in het dossier nagaan of aan de behandelende arts vragen of deze infectie niet te 
wijten is aan blootstelling aan een infectie eerder dan congenitaal te zijn. 

Pasgeborenen van een HIV-positieve moeder vertonen vaak een positieve HIV-
test.  Deze bevindingen wijzen meestal op de antilichamen van de moeder 
eerder dan de HIV-status van de pasgeborene; antilichamen kunnen de placenta 
doordringen en tot 18 maanden na de geboorte aanwezig blijven, wat een vals 
positieve test geeft bij de pasgeborene. De antilichamen kunnen nadien 
verdwijnen wat betekent dat de pasgeborene nooit geïnfecteerd werd.   
 
Bij pasgeborenen met een positieve HIV-test tijdens de eerste 18 maanden, 
wordt code V01.7 ‘Contact with or exposure to other viral diseases’ gecodeerd , 
tenzij in het dossier een symptomatische HIV-infectie vermeld staat. 
 
De niet-éénduidige testresultaten worden eveneens gecodeerd met code 795.71 
‘Nonspecific serologic evidence of human immunodeficiency virus [HIV]’ als 
nevendiagnose. 

1.11 Aandoeningen van moeder met invloed op vrucht of pasgeborene 

Codes uit de categorieën 760-763 ‘Perinatale morbiditeit en mortaliteit met 
oorzaak bij moeder’ mogen enkel op de verblijfsregistratie van de pasgeborene 
geregistreerd worden en alleen wanneer de aandoening van de moeder 
oorzaak is van de morbiditeit of mortaliteit van de pasgeborene. 
 
Er moet invloed zijn op de pasgeborene, zoniet wordt er geen code uit deze 
categorieën gebruikt.  Het feit dat de moeder een gerelateerde medische 
aandoening heeft of een complicatie van zwangerschap, bevalling of kraambed 
heeft gehad betekent niet dat deze codes op de verblijfsregistratie van de 
pasgeborene gebruikt moeten worden. 

Voorbeeld: 

∗ Pasgeborene van moeder verslaafd aan cocaïne, vertoonde geen tekenen 
van verslaving, maar een drug-test was positief: 

In dit geval wordt code 760.75 ‘Noxious influence affecting fetus, cocaïne’, 
als nevendiagnose geregistreerd op de verblijfsregistratie van de 
pasgeborene. 

Wanneer bij een pasgeborene een specifieke aandoening wordt 
gediagnosticeerd die het gevolg is van een aandoening van de moeder, zal men 
eerder een code voor deze specifieke aandoening gebruiken dan een code uit de 
categorieën 760-763. 

Voorbeeld: 

* Pasgeborenen van een diabetische moeder kunnen een transiënt verlaagde 
glucosespiegel (hypoglycemie) vertonen. 

775.0 ‘Syndrome of infant of a diabetic mother’ 
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2 Congenitale aandoeningen 

De meeste congenitale aandoeningen staan geclassificeerd onder de 
categorieën 740-759 in Hoofdstuk 14 van de ICD-9-CM ‘Congenital Anomalies’. 

2.1 Opzoeken van hoofdtermen in de Alfabetische Lijst 

Het onderscheid tussen verworven en congenitaal wordt in de Alfabetische Lijst 
(Volume 2) vaak weergegeven door niet-essentiële modificatoren (tussen ronde 
haakjes, naast de hoofdterm) of door de subtermen (onder de hoofdterm). 

Men moet dus zoeken naar de hoofdterm die de aandoening weergeeft en de 
termen tussen haakjes en subtermen nagaan. 

Vele congenitale aandoeningen kan men terugvinden onder de hoofdtermen 
‘Anomaly’ of ‘Deformity’, eerder dan onder de naam van de specifieke 
aandoening. 

Voorbeeld: 

Deformity 
   breast (acquired) 611.8 
      congenital  757.9 
   bronchus (congenital) 748.3 
      acquired  519.1 

De Systematische Lijst geeft vaak instructies d.m.v. een exclusie. 

Voorbeeld: 

562 ‘Diverticula of intestine’ 

  Excludes: congenital diverticulum of colon (751.5) 

2.2 Congenitale versus perinatale aandoeningen 

Bepaalde congenitale aandoeningen t.g.v. een mechanische factor tijdens de 
zwangerschap, zoals een intra-uteriene liggingsafwijking of druk, worden 
geclassificeerd onder congenitale misvormingen van bewegingsstelsel (categorie 
754). 

Deze congenitale aandoeningen mogen niet verward worden met gelijkaardige 
geboortetraumata, die als perinatale aandoeningen worden geclassificeerd. 

Voorbeelden: 

∗ Congenitale misvormingen van bewegingsstelsel: 

754.31  ‘Congenital dislocation of hip, bilateral’ 

754.41  ‘Congenital dislocation of knee (with genum recurvatum)’ 

∗ Geboortetrauma, claviculafractuur: 

767.2  ‘Birth trauma, fracture of clavicle’ 
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2.3 Congenitale aandoeningen en leeftijd 

Codes uit Hoofdstuk 14 ‘Congenitale aandoeningen’, mogen geregistreerd 
worden bij patiënten van gelijk welke leeftijd. 

Vele congenitale aandoeningen komen pas tot uiting op latere leeftijd, ook al zijn 
ze reeds van bij de geboorte aanwezig.  Daarnaast zijn er congenitale 
aandoeningen die niet kunnen behandeld worden en dus heel het leven 
aanwezig blijven.  Congenitale aandoeningen mogen dus ook bij volwassenen 
geregistreerd worden. 

Voorbeelden: 

∗ Een patiënt, 30 jaar oud, met Syndroom van Marfan wordt opgenomen voor 
vervanging van een hartklep en herstel van een aorta-aneurysma: 

Code 759.82 ‘Marfan’s syndrome’, mag hier gebruikt worden ondanks de 
leeftijd van de patiënt. 

∗ Een 25-jarige patiënt wordt opgenomen voor een hersenoperatie, die een 
colloïd cyste van de rechter derde ventrikel aan het licht brengt: 

Code 742.4 ‘Other specified anomaly of the brain’ mag toegekend worden 
aangezien een colloïd cyste van de derde ventrikel een congenitale 
aandoening is en de leeftijd van de patiënt de code niet beïnvloedt. 

2.4 Pasgeborenen met een congenitale aandoening 

Wanneer er een congenitale aandoening wordt gediagnosticeerd tijdens het 
verblijf waarin de geboorte plaatsvond, moet een code uit Hoofdstuk 14 
‘Congenitale aandoeningen’ als nevendiagnose geregistreerd worden, naast een 
code uit de categorieën V30-V39 als hoofddiagnose. 

Voorbeelden: 

∗ Geboorte à terme, jongen; partieel gespleten lip, aan de rechter zijde: 

Hoofddiagnose: V30.00 ‘Enkelvoudige levendgeborene’ 
Nevendiagnose: 749.12 ‘Gespleten lip, unilateraal, partieel’ 

∗ Geboorte à terme, jongen; hypospadias: 

Hoofddiagnose: V30.00 ‘Enkelvoudige levendgeborene’ 
Nevendiagnose: 752.61 ‘Hypospadias’ 

2.4.1 Opmerking 

Dit is een uitzonderingsregel op de algemene richtlijnen betreffende de registratie 
van nevendiagnosen. 

Bij pasgeborenen moet elke gediagnosticeerde congenitale aandoening 
geregistreerd worden, zelfs indien deze niet verder geëvalueerd of 
behandeld werd gedurende het huidige verblijf. 
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Deel II : MKG-richtlijnen met betrekking tot de 
verplichte registratie van alle pasgeborenen 
 
Hierna wordt de aangepaste versie van het hoofdstuk ‘Geboortegegevens 
pasgeborene’ weergegeven (cf. bladzijde 59 en volgende in de brochure 
van juni 1999). 
 
De registratieverplichting geldt voor elke neonatus (levend- of doodgeboren), 
geboren in het ziekenhuis of elders geboren en bij opname niet ouder dan 28 
dagen. Voor de juiste codering van de hoofd- en nevendiagnose(n) van een 
levendgeboren neonatus verwijzen we naar deel I. Voor de doodgeboren 
neonatus moet evenwel de MKG-richtlijn gevolgd worden. De ICD-9-CM-code 
“7799”  moet bij een doodgeborene als hoofddiagnose geregistreerd worden. 
Deze code mag volgens de MKG-richtlijnen voor geen enkele andere neonatus 
als hoofddiagnose gebruikt worden. Indien de doodsoorzaak gekend is, moet 
deze door middel van een aangepaste ICD-9-CM-code in nevendiagnose worden 
weergegeven (zie Bijlage 1 : Codering van de diagnose bij een neonatus). 
 

Een pasgeborene wordt dus gedefinieerd als een patiënt die in het ziekenhuis 
geboren wordt of die bij opname niet ouder is dan 28 dagen. 
 
Voor een doodgeboren baby dient er geregistreerd te worden vanaf 22 weken 
zwangerschap of indien de baby meer dan 500 gram weegt (zie Bijlage 1 : 
Codering van de diagnose bij een neonatus). 
 
Elke neonatus krijgt een eigen registratie met een eigen uniek verblijfsnummer 
en een eigen uniek anoniem patiëntennummer.  
Indien moeder en pasgeborene samen in het ziekenhuis verblijven, dan krijgen 
beide een eigen registratie met een eigen uniek verblijfsnummer en een eigen 
uniek anoniem patiëntennummer. Bij de geboorte van een tweeling heeft men 
bijgevolg drie verschillende verblijfsnummers en drie verschillende 
patiëntennummers. 
 

Een pasgeborene die na een verblijf op de materniteit bij de moeder omwille van 
gezondheidsproblemen naar een N*-eenheid of een NIC-dienst getransfereerd 
wordt, behoudt hetzelfde verblijfsnummer en patiëntennummer, ook al gaat de 
moeder ondertussen naar huis. Het gaat hierbij om éénzelfde ononderbroken 
verblijf en bijgevolg één registratie. In de registratie van de neonatus moeten alle 
doorlopen diensten geregistreerd worden (zie Bijlage 2 : Tijdschema registratie 
(voorbeelden)). 
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14  HET BESTAND ‘GEBOORTEGEGEVENS 
PASGEBORENE’ 

 

14.1 NAAM 

 

 

• XXXKPATBIRTHYYYYS.TXT 
Met XXX gelijk aan het CIVnummer, K de verplichte code voor M.K.G., YYYY 
gelijk aan het registratiejaar en S gelijk aan het semester van registratie (1 of 
2). 

 

14.2 INHOUD 

 

• Dit bestand bevat enkele geboortegegevens van pasgeborenen. Een 
pasgeborene wordt dus gedefinieerd als een patiënt die in het ziekenhuis 
geboren wordt of die bij opname niet ouder is dan 28 dagen. Voor een 
doodgeboren baby dient er geregistreerd te worden vanaf 22 weken 
zwangerschap of indien de baby meer dan 500 gram weegt (zie Bijlage 1 : 
Codering van de diagnose bij een neonatus). 

 

• Het registreren van deze gegevens is sinds 1 januari 2000 verplicht voor alle 
pasgeborenen (levend- of doodgeboren)  

 

• De link naar het verblijf  van de geboorte van de baby wordt in dit bestand 
weergegeven. 

 

• Indien de moeder in het kader van deze bevalling in hetzelfde ziekenhuis 
werd opgenomen als de pasgeborene, dient de link naar dit betrokken verblijf 
in dit bestand meegegeven te worden. 

 

14.3 INDELING 

 

• Dit bestand dient, voor het registratiesemester waarin de pasgeborene uit het 
ziekenhuis ontslagen wordt, één en slechts één record te bevatten voor elke 
baby die in het ziekenhuis geboren wordt of die bij opname niet ouder is dan 28 
dagen. M.a.w., de geboortegegevens dienen voor elke baby, die in het 
ziekenhuis geboren is en in het  betrokken semester ontslagen wordt of 
opgenomen wordt vóór de leeftijd van 29 dagen en in het betrokken semester 
ontslagen wordt, slechts éénmaal geregistreerd te worden, ongeacht het aantal 
opnames dat de baby in het betrokken semester heeft. 

 

• Dit wil dus ook zeggen dat als de baby in het vorige semester geboren en 
ontslagen is en in een volgend semester heropgenomen wordt vóór hij ouder is 
dan 28 dagen, de geboortegegevens opnieuw meegestuurd dienen te worden. 
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Ook voor baby’s die elders geboren werden, dienen de geboortegegevens 
gecodeerd te worden. 

 

• Veld 1, 2 en 3 vormen de patiëntensleutel van het kind (vet en cursief in kolom 
1). 

• Veld 1, 7 en 8 vormen de patiëntensleutel van de moeder (gearceerd in kolom 
2). 

• Veld 1, 18, 19 en 20 vormen de verblijfssleutel van het verblijf van geboorte 
van het kind of van zijn eerste verblijf hier in dit ziekenhuis voor kinderen die 
elders geboren werden (niet ouder dan 28 dagen) (gearceerd in kolom 3). 

• Veld 1, 4, 5 en 6 vormen de verblijfssleutel van de bevalling of een verblijf van 
de moeder juist vóór of na de bevalling (gearceerd in kolom 4). 

 
 

Tabel 14-1: recordtekening van  HET BESTAND 
‘GEBOORTEGEGEVENS PASGEBORENE’ 

POSITIES LENGTE RUBRIEK                                   1 2 3 4 

1 – 3 3 Veld 1: CIVnummer    
4 – 7 4 Veld 2: registratiejaar van de pasgeborene 

(patiëntensleutel) 
   

8 – 20 13 Veld 3: anoniem patiëntennummer 
ziekenhuis (patiëntensleutel) 

   

21 – 24 4 Veld 4: registratiejaar van het verblijf van de moeder    

25 1 Veld 5: registratiesemester van het verblijf van de moeder    

26 – 35 10 Veld 6: verblijfsnummer van de moeder    

36 – 39 4 Veld 7: registratiejaar van de moeder (patiëntensleutel)    

40 – 52 13 Veld 8: anoniem patiëntennummer ziekenhuis moeder 
(patiëntensleutel) 

   

53 1 Veld 9: geboorteplaats    

54 – 59 6 Veld 10: ICD-9-CM code van de geboorte    

60 1 Veld 11: code volgorde geboorte    

61 – 62 2 Veld 12: uur van geboorte    

63 – 66 4 Veld 13: geboortegewicht    

67 – 68 2 Veld 14 : apgarscore na 1 minuut    

69 – 70 2 Veld 15: apgarscore na 5 minuten    

71 – 72 2 Veld 16: weken zwangerschap    

73 – 75 3 Veld 17: verblijfsduur moeder voor bevalling    

76 -  79 4 Veld 18: registratiejaar van het verblijf van de geboorte of 

eerste verblijf in het ziekenhuis voor kinderen elders geboren 
   

80 1 Veld 19: registratiesemester van het verblijf van de geboorte of 

eerste verblijf in het ziekenhuis voor kinderen elders geboren 
   

81 – 90 10 Veld 20: verblijfsnummer van het verblijf van de geboorte of 

eerste verblijf in het ziekenhuis voor kinderen elders geboren 
   

 

14.4 OMSCHRIJVING EN TOEGELATEN WAARDEN  

14.4.1 Veld 1: CIVnummer 

 

• Zie punt 4.1, pagina 19 (brochure juni 1999). 
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14.4.2 Veld 2: registratiejaar van de pasgeborene (patiëntensleutel) 

 

• Formaat YYYY. 
 

• Zie punt 4.1, pagina 19 (brochure juni 1999). 
 

• Voor patiënten die in het ziekenhuis geboren zijn, is het registratiejaar van de 
patiëntensleutel van de pasgeborene gelijk aan het registratiejaar van de 
geboorte. Dit kan het jaar na de geboortedatum zijn als de baby in het 
volgende jaar ontslagen wordt. 

 

14.4.3 Veld 3: anoniem patiëntennummer ziekenhuis (patiëntensleutel) 

 

• Zie punt 4.2.1, pagina 19 (brochure juni 1999). 
 

• Er dient voor elke pasgeborene een eigen anoniem patiëntennummer 
toegekend te worden. 

 

14.4.4 Veld 4: registratiejaar van het verblijf van de moeder 

 

• Formaat YYYY. 
 

• Veld 1, 4, 5 en 6 vormen de verblijfssleutel (zie punt 4.3.2., pagina 21 
(brochure juni 1999)) van de bevalling of een verblijf van de moeder juist vóór 
of na de bevalling. 

 

• Het jaar van registratie of ontslag van de moeder is niet noodzakelijk gelijk 
aan het jaar van registratie of ontslag van de pasgeborene. Zo kan het 
gebeuren dat de gegevens van het ziekenhuisverblijf van de bevalling van de 
moeder reeds met een vorige registratieperiode meegestuurd zijn of pas in de 
volgende registratieperiode geregistreerd worden. 

 

• Als de bevalling buiten het ziekenhuis of in een ander ziekenhuis gebeurde en 
de moeder nooit in het ziekenhuis werd opgenomen, dienen de velden 4 tot 
en met 8 BLANCO gelaten te worden. 

 

• Als de bevalling buiten het ziekenhuis of in een ander ziekenhuis gebeurde en 
de moeder werd wel onmiddellijk na de bevalling in het ziekenhuis 
opgenomen, dan dient naar dit verblijf van de moeder verwezen te worden. 

 

14.4.5 Veld 5: registratiesemester van het verblijf van de moeder 

 

• Zie vorige paragraaf. 
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14.4.6 Veld 6: verblijfsnummer van de moeder 

 

• Zie vorige paragrafen. 
 

14.4.7 Veld 7: registratiejaar van de moeder (patiëntensleutel) 

 

• Formaat YYYY. 
 

• Veld 1, 7 en 8 vormen de patiëntensleutel (zie punt 4.2.2, pagina 20 
(brochure juni 1999)) van de moeder. 

 

• Het registratiejaar van de moeder dient BLANCO gelaten te worden als de 
moeder nooit in het ziekenhuis werd opgenomen. 

 

14.4.8 Veld 8: anoniem patiëntennummer ziekenhuis moeder 
(patiëntensleutel) 

 

• Zie vorige paragraaf. 
 

• Het anoniem patiëntennummer van de moeder dient BLANCO gelaten te 
worden als de moeder nooit in het ziekenhuis werd opgenomen. 

 

14.4.9 Veld 9: geboorteplaats 

 

• Hierin wordt aangeduid of de baby al dan niet in dit ziekenhuis is geboren. 
 

Toegelaten waarden: 
 

CODE OMSCHRIJVING 
1 Geboren in dit ziekenhuis. 

2 Geboren in een ander ziekenhuis. 

3 Niet in een ziekenhuis geboren. 
 

14.4.10 Veld 10: ICD-9-CM code van de geboorte 

 

⇒ Voor een levend geboren baby is dit een code uit de V30 - V39. Het is 
dezelfde code die ook dient vermeld te worden als hoofddiagnose voor het 
verblijf van de geboorte (veld 6 in het bestand ‘DIAGNOSE’). 
Zie ook Deel I. 

 
CODE OMSCHRIJVING 
V30xx Levend geboren éénling. 
V31xx Tweeling, gezel levend geboren. 
V32xx Tweeling, gezel dood geboren. 
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V33xx Tweeling, verder niet gespecificeerd. 
V34xx Andere meerling, alle gezellen levend geboren. 
V35xx Andere meerling, alle gezellen dood geboren. 
V36xx Andere meerling, gezellen sommige levend andere dood 

geboren. 
V37xx Andere meerling, verder niet gespecificeerd. 
V39xx Niet gespecificeerd. 

 

• Het vierde cijfer geeft aan of de baby al dan niet in een ziekenhuis is geboren. 
 

CODE Betekenis van het vierde cijfer 
0 Geboren in een ziekenhuis. 
1 Geboren juist voor  opname in een ziekenhuis. 
2 Geboren buiten een ziekenhuis en niet opgenomen  

            � niet van toepassing. 

 

• Het vijfde cijfer duidt aan of er al dan niet een keizersnede diende uitgevoerd 
te worden. 

 
CODE Betekenis van het vijfde cijfer 

0 Geen vermelding van keizersnede 

1 Geboren via keizersnede 
 
 

⇒ Bij een doodgeboren neonatus moet de ICD-9-CM-code “7799” als 
hoofddiagnose geregistreerd worden. Deze code mag volgens de MKG-
richtlijnen voor geen enkele andere neonatus als hoofddiagnose gebruikt 
worden.  

 

14.4.11 Veld 11: code volgorde geboorte 

 

• Dit veld geeft de volgorde aan van de geboorte. 
 
Toegelaten waarden: 

 

CODE OMSCHRIJVING 
0 Geboorte van een éénling 

1 Eerste geborene van een meerling 

2 Tweede geborene van een meerling 

3 Derde geborene van een meerling 

4 Vierde geborene van een meerling 

5 Vijfde geborene van een meerling 

6 Zesde geborene van een meerling 

7 Zevende geborene van een meerling 

8 Vanaf de achtste geborene van een 
meerling 

9 Niet gespecificeerd 

 



 

 19 

 

14.4.12 Veld 12: uur van geboorte 

 

 

• Formaat HH  
van ‘00’ tot en met ‘23’ (24 NIET). 

 

• Het uur van geboorte wordt weergegeven in 2 cijfers. Er wordt dus geen 
rekening gehouden met de minuten. Er dient afgerond te worden tot op het 
uur. (van 1 tot 30 minuten naar vorig uur, vanaf 31 minuten naar volgend uur.) 

 

14.4.13 Veld 13: geboortegewicht 

 

• Formaat GGGG, geen decimalen. Bijvoorbeeld: 2500. 
 

• Het geboortegewicht wordt weergegeven in GRAM in 4 cijfers. 
 

14.4.14 Veld 14 : apgarscore na 1 minuut 

 

• Formaat NN van ‘00’ tot ‘10’ en BLANCO als de apgarscore niet bekend is. 
 

• De apgarscore is een score die de algemene toestand van de pasgeborene 
weergeeft en wordt vastgesteld op gestandaardiseerde tijdstippen kort na de 
geboorte. 

 

14.4.15 Veld 15: apgarscore na 5 minuten 

 

• Zie vorige paragraaf. 
 

14.4.16 Veld 16: weken zwangerschap 

 

• Formaat WW meestal tussen ‘22’ tot ‘42’. 
 

• Deze zone geeft aan na hoeveel weken zwangerschap de geboorte 
plaatsvond. 

 

14.4.17 Veld 17: verblijfsduur moeder voor bevalling 

 

• Formaat: numerieke waarde. 
 

• De verblijfsduur in dagen van de moeder vóór de bevalling wordt berekend 
als: datum van de bevalling min opnamedatum van de moeder in ziekenhuis. 
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Voorbeeld: 
 

De moeder werd opgenomen op 25 mei 1998 en de baby wordt 
geboren op 26 mei. De in te vullen waarde is 26 mei  - 25 mei = 001. 

 

14.4.18 Veld 18: registratiejaar van het verblijf van de geboorte of 
eerste verblijf in het ziekenhuis voor kinderen elders geboren 

 

• De velden 1, 18, 19 en 20 verwijzen naar de velden 1, 2, 3 en 4 van het 
bestand ‘ZIEKENHUISVERBLIJF’ van de baby. 

 

14.4.19 Veld 19: registratiesemester van het verblijf van de geboorte of 
eerste verblijf in het ziekenhuis voor kinderen elders geboren 

 

• Zie vorige paragraaf. 
 

14.4.20 Veld 20: verblijfsnummer van het verblijf van de geboorte of 
eerste verblijf in het ziekenhuis voor kinderen elders geboren 

 

• Zie vorige paragraaf. 
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Opmerkingen  

 
1. Bij de registratie van het verblijf van de geboorte dienen de 

volgende variabelen altijd zoals hier onder aangeduid ingevuld te 
worden : 

 
 
• Het bestand ‘ziekenhuisverblijf’ 
 
 Veld 9  Code heropname � 2 
 Veld 10 Heropname in aantal dagen sinds vorig ontslag � blanco 
 Veld 15 Indicator leeftijd � 1 

Veld 20 Plaats vóór opname � 8 
 Veld 21 Type opname � 8 
 Veld 22 Verwezen door � 8 

  
 

2. Bij de registratie van een doodgeboren neonatus moeten volgende 
variabelen als volgt gecodeerd worden : 

 

• Het bestand ‘ziekenhuisveblijf’ 
 
  
 Veld 13 Totale verblijfsduur in het ziekenhuis in dagen � 00000 
 Veld 23 Bestemming � 8   
 Veld 24 Type ontslag � 3 of 4 

 Veld 27 Totaal aantal volledig te factureren ligdagen voor het   
                              ziekenhuisverblijf � 00000 

 
 
 

• Het bestand ‘diagnose’ 
 

 Veld 6  Diagnose �  7799 
 
 

• Het bestand ‘geboortegegevens pasgeborene’ 
 
 Veld 10 ICD-9-CM code van geboorte � 7799 
 Veld 14 Apgarscore na 1 minuut � 00 
 Veld 15 Apgarscore na 5 minuten � 00 
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Bijlage 1 : Codering van de diagnose bij een neonatus  
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Bijlage 2 : Tijdschema registratie (voorbeelden)
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Bijlage 3 : Contactpersonen 
 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds beroep doen op: 

 

Experten : 
 

NAAM ADRES TELEFOON FAX 

 Dr. Baert E. U.Z. Gent 
Medische Informatica 
De Pintelaan 185 
9000 Gent 

09 / 240 40 65 
0495 / 81 01 
71 

09 /240 34 39 

Dr. Hunninck L. U.Z. Gasthuisberg 
Medische Registratie 
Herestraat 49 
3000 Leuven 

016 /34 38 07 016 / 34 37 96 

Dr. Luyten L. U.Z. Antwerpen 
Medische Informatie 
Wilrijkstraat 10 
2650 Edegem 

03 / 821 39 32 03 / 828 48 82 

Dr. Nieberding Ph. A.Z. V.U.B. 
Laarbeeklaan 101 
1090 Brussel 

02 / 477 56 24 02 / 477 55 15 

Dr. Schots J. A.Z. V.U.B. 
Laarbeeklaan 101 
1090 Brussel 

02 / 477 55 10 02 / 477 55 15 
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Ministerie Van Volksgezondheid : 

 

 
NAAM ADRES TELEFOON FAX 

Dr. Hauzeur Chr. 

(medische aspecten) 

Min. v. Volksgezondheid 
Rijksadministratief 
Centrum 
Vesaliusgebouw 5de verd. 
1010 Brussel 

02 / 210 47 78 02 / 210 47 91 

Dr. Vander Meersch E. 

(medische aspecten) 

Min. v. Volksgezondheid 
Rijksadministratief 
Centrum 
Vesaliusgebouw 5de verd. 
1010 Brussel 

02 / 210 42 12 

voormiddag 

02 / 210 47 91 

Dirk Brits 

(administratieve 
aspecten) 

Min. v. Volksgezondheid 
Rijksadministratief 
Centrum 
Vesaliusgebouw 5de verd. 

1010 Brussel 

02 / 210 47 68 02 / 210 47 91 

Natascha Debacker 

(administratieve 
aspecten) 

Min. v. Volksgezondheid 
Rijksadministratief 
Centrum 
Vesaliusgebouw 5de verd. 

1010 Brussel 

02 / 210 63 99 

(behalve 
vrijdag) 

02 / 210 47 91 

Jan Eyckmans 

(administratieve 
aspecten) 

Min. v. Volksgezondheid 
Rijksadministratief 
Centrum 
Vesaliusgebouw 5de verd. 
1010 Brussel 

02 / 210 48 02 02 / 210 47 91 
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Bijlage 4 : Koninklijk Besluit 
 
In deze bijlage vindt U : 
 
• De officieuze coördinatie 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 (gewijzigd door de Koninklijke Besluiten van 3 december 
1996, 29 april 1999 en 17 december 1999). 

 

6 DECEMBER 1994 - Koninklijk besluit 
houdende bepaling van de regels vol-
gens welke bepaalde statistische ge-
gevens moeten worden medegedeeld 
aan de Minister die de Volksgezondheid 
onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
Albert II, Koning der Belgen, 
 
Aan allen die nu zijn en wezen zullen, 
Onze Groet, 
 
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987, 
inzonderheid op artikel 86; 
 
Gelet op het advies nr. 13/94 van de 
Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, uitgebracht op 9 
mei 1994; 
 
Gelet op het advies van de Raad van 
State; 
 
Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken en Onze Minister van Maat-
schappelijke Integratie, Volksgezondheid 
en Leefmilieu, 
 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
 
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op 
de algemene niet-psychiatrische zieken-
huizen, met uitzondering van de verblijven 
op een dienst neuropsychiatrie voor 
observatie en behandeling (kenletter A), 

6 DECEMBRE 1994 - Arrêté royal 
déterminant les règles suivant 
lesquelles certaines données doivent 
être communiquées au Ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions. 
 
 
Albert II, Roi des Belges, 
 
A tous, présents et à venir, Salut 
 
 
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 
août 1987, notamment l'article 86 ; 
 
 

Vu l'avis n° 13/94 de la Commission de la 
protection de la vie privée, émis le 9 mai 
1994; 
 
 
Vu l'avis du Conseil d'Etat; 
 
 
Sur la proposition de Notre Ministre des 
Affaires sociales et de Notre Ministre de 
l'Intégration sociale, de la Santé publique 
et de l'Environnement, 
 
 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
 
Article 1er. Le présent arrêté est 
applicable aux hôpitaux généraux non 
psychiatriques à l'exeption des séjours 
dans un service neuropsychiatrique 
d’observation et de traitement (index A), 
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op een dienst neuropsychiatrie voor 
behandeling (kenletter T) en op een dienst 
neuropsychiatrie voor kinderen (kenletter 
K). 
 
Art.2. De registratie van minimale klinische 
gegevens en van minimale 
verpleegkundige gegevens 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 epidemiolo-
gisch beleid. 
 
Art. 3. De minimale klinische gegevens 
worden geregistreerd, bij ieder ontslag, 
voor alle verblijven : 
 

1° waarvoor een verpleegdagprijs wordt 
vastgesteld overeenkomstig Titel III, 
Hoofdstuk V, van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 
augustus 1987; 
 

dans un service neuropsychiatrique de 
traitement (index T) et dans un service de 
neuropsychiatrie infantile (index K). 
 
 
Art.2. L'enregistrement du résumé clinique 
minimum a pour but de soutenir la 
politique de santé à mener, et ce en ce qui 
concerne entre autres : 
 
 
 

1° la détermination des besoins en équipe-
ments hospitaliers; 
 

2° la définition des normes qualitatives et 
quantitatives d'agrément des hôpitaux et 
de leurs services; 
 

3° l'organisation du financement des hôpi-
taux; 
 

4° la détermination de la politique en ma-
tière d'exercice de la médecine; 
 

5° l'élaboration d'une politique épidémio-
logique. 
 
Art. 3. Le résumé clinique minimum est 
enregistré, par sortie, pour tous les 
séjours: 
 

1° pour lesquels un prix de journée 
d'hospitalisation est fixé conformément aux 
dispositions du Titre III, Chapitre V, de la 
loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 
1987; 

2° waarbij de patiënt uit het ziekenhuis 
ontslagen wordt op dezelfde dag als die 
waarop hij is opgenomen, met name in 
diensten waar verstrekkingen worden 
verricht als bedoeld in artikel 4, §§ 4, 5 en 
5bis, van de nationale overeenkomst van 
1 januari 1993 tussen de verplegingsin-
richtingen en de verzekeringsinstellingen, 
of, in voorkomend geval, als bedoeld in de 
afzonderlijke overeenkomsten, gesloten 
met de verpleeginrichtingen. 

2° pour lesquels le patient quitte l'hôpital 
le jour de son admission, à savoir dans 
des services où sont effectuées des 
prestations visées aux articles 4, §§ 4, 5 
et 5bis, de la convention nationale du 1er 
janvier 1993 conclue entre les 
établissements hospitaliers et les 
organismes assureurs, ou, le cas 
échéant, visées par les conventions 
séparées conclues avec les 
établissements hospitaliers. 
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3° van pasgeborenen waarvoor geen 
afzonderlijke verpleegdagprijs wordt 
vastgesteld overeenkomstig Titel III, 
Hoofdstuk V, van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 
augustus 1987. 
 
Deze gegevens dienen, overeenkomstig 
de bepalingen van dit besluit, te worden 
medegedeeld aan de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid 
heeft. 
 
Art. 3bis.  De minimale verpleegkundige 
gegevens worden geregistreerd : 
 
a) voor iedere patiënt die beantwoordt 

aan de voorwaarden bedoeld in artikel 
3 van dit besluit; 

 
b) voor iedere patiënt die niet beantwoordt 
aan de in artikel 3 van dit besluit bedoelde 
voorwaarden, doch waaraan met of 
zonder overnachting, zorgen worden 
toegediend op elke architectonisch 
begrensde eenheid van hospitalisatie, 
waar een duidelijk herkenbare equipe 
functioneert voor een groep patiënten die 
homogeen zijn, inzonderheid wat betreft 
hun medisch of zorgprofiel. 
 
 
 
Art. 4. De Minister die de Volksgezond-
heid onder zijn bevoegdheid heeft is de 
houder van het bestand van de in de 
artikelen 3 en 3 bis bedoelde gegevens. 
 
De Directeur-generaal van het Bestuur der 
Verzorgingsinstellingen van het Ministerie 
van Volksgezondheid en Leefmilieu is de 
bewerker van de in de artikelen 3 en 3 bis 
bedoelde gegevens. 
 
Art. 5. § 1. De mede te delen minimale kli-
nische gegevens omvatten : 
 

1° Algemene gegevens betreffende de 
instelling en de dienst(en) : 

 
3° des nouveau-nés pour lesquels il n'y a 
pas de prix de journée distinct, fixé en 
vertu du Titre III, Chapitre V, de la loi sur 
les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1997. 
 
 
 
Ces données doivent être communiquées, 
conformément aux dispositions du présent 
arrêté, au Ministre qui a la Santé publique 
dans ses attributions. 
 
 
Art. 3bis. Le résumé infirmier minimum 
doit être enregistré : 
 
a) pour chaque patient qui répond aux 

conditions visées à l'article 3 du 
présent arrêté; 
 

b) b) pour chaque patient, qui ne répond 
pas aux conditions visées à l'article 3 
du présent arrêté, et qu'il y passe la 
nuit ou non, mais auquel des soins 
sont administrés dans une unité 
d'hospitalisation déterminée sur le 
plan architectural dans laquelle une 
équipe clairement identifiable 
fonctionne pour un groupe de patients 
homogènes, notamment en ce qui 
concerne leur profil médical ou de 
soins. 

 
Art. 4.  Le Ministre qui a la Santé 
publique dans ses attributions est le 
maître du fichier des données visées aux 
articles 3 et 3bis. 
 
Le Directeur général de l'administration 
des établissements de soins est le 
gestionnaire du traitement des données 
visées aux articles 3 et 3bis.  
 
 
Art. 5. § 1er. Le résumé clinique minimum 
à communiquer comporte : 
 

1° Données générales relatives à 
l'établissement et au(x) service(s): 
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a) het registratienummer van de instelling 

toegekend door de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegd-
heid heeft ; 

 
b) het erkenningsnummer toegekend 

door de overheid die bevoegd is voor 
de erkenning van ziekenhuisdiensten; 

 
c) de code van het gegevensbestand 

toegekend door de Minister die de 
Volksgezondheid onder zijn bevoegd-
heid heeft. 

 

2° Gegevens met betrekking tot de patiënt: 
 
a) het registratienummer, dat uniek dient 

te zijn en geen enkel persoonlijk 
gegeven, zoals de geboortedatum, 
mag bevatten; 

 
b) het geboortejaar; 
 
c) het geslacht ; 
 
d) voor de Belgen, de gemeente van hun 

hoofdverblijf, en voor de 
vreemdelingen, hun land van her-
komst; 

 
e) de heropname na ontslag uit hetzelfde 

ziekenhuis. 
 
Voor patiënten die bij opname jonger zijn 
dan 1 jaar wordt de leeftijd aangeduid als 
zijnde minder of meer dan 29 dagen. 
 

3°  Gegevens betreffende het verblijf van 
de patiënt: 
 
a) het verblijfsnummer dat per verblijf in 

het ziekenhuis uniek dient te zijn; 
 
b) het aantal verpleegdagen per zieken-

huisverblijf, ingedeeld per kenletter van 
erkenning van de ziekenhuisdiensten 
waar de patiënt in chronologische 
volgorde heeft verbleven, 
overeenkomstig de bepalingen van 

 
a) le numéro d'enregistrement de 

l'établissement attribué par le Ministre 
qui a la Santé publique dans ses at-
tributions ; 

 
b) le numéro d'agrément attribué par 

l'autorité compétente en matière 
d'agrément des services hospitaliers; 

 
c) le code du fichier de données attribué 

par le Ministre qui a la Santé publique 
dans ses attributions. 

 
 

2° Données relatives au patient : 
 
a) le numéro d'enregistrement, qui doit 

être unique et ne peut comporter 
aucune donnée personnelle, telle que 
la date de naissance; 

 
b) l'année de la naissance; 
 
c) le sexe ; 
 
d) pour les Belges, la commune de leur 

résidence principale, et pour les 
étrangers, leur pays d'origine; 

 
 
e) la réadmission après sortie du même 

hôpital. 
 
Pour les patients âgés de moins d'un an à 
l'admission, l'âge est indiqué comme étant 
de moins ou de plus de 29 jours. 
 

3° Données relatives au séjour du patient : 
 
 
a) le numéro de séjour qui doit être 

unique pour chaque séjour à l'hôpital; 
 
b) le nombre de journées d'hospitalisation 

réparti par index d'agrément des ser-
vices hospitaliers où le patient a 
séjourné en ordre chronologique, con-
formément aux dispositions de l'annexe 
1; 
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bijlage 1; 
 
c) de datum van opname, uitgedrukt in 

jaar, maand en dag in de week; 
 
d) de datum van ontslag, uitgedrukt in 

jaar, maand en dag in de week; 
 
e) de verblijfsduur in intensieve zorgen, 

uitgedrukt in dagen; 
 
f) de aard van opname; 
 
g) de verwijzende instantie; 
 
h) de aard van ontslag; 
 
 

 
 
c) la date d'admission, exprimée en 

année, mois et jour de la semaine; 
 
d) la date de sortie exprimée en année, 

mois et jour de la semaine; 
 
e) la durée de séjour en soins intensifs, 

exprimée en jours ; 
 
f) le type d'admission; 
 
g) l'instance qui a adressé le patient ; 
 
h) le type de sortie; 
 
 

i) de bestemming van de patiënt na 
ontslag; 

 
j) de verblijfsduur. 
 

4° Diagnoses gecodeerd volgens I.C.D.-9-
CM-code met 5 cijfers. 
 

5° Ingrepen gecodeerd volgens de 
R.I.Z.I.V.-nomenclatuur en volgens de 
I.C.D.-9-CM-code met 4 cijfers. 
 

6° Uitbestede onderzoeken: aard en 
aantal van onderzoeken die elders dan in 
het betrokken ziekenhuis zijn verricht. 
 

7° Risicodragende technieken gecodeerd 
volgens de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur met 6 
cijfers zoals nader omschreven door de 
Minister die de Volksgezondheid onder 
zijn bevoegdheid heeft. 
 
§ 2. De gegevens bedoeld in artikel 3 en in 

§ 1, 3°, c), d), e), f), g), h), i) en j) van dit 
artikel, moeten worden medegedeeld 
naargelang de beslissing van de beheer-
der van het ziekenhuis, na advies van de 
medische raad, hetzij per specialisme of 
subspecialisme hetzij voor het ganse 
ziekenhuisverblijf. 
 
De in het vorige lid bedoelde beslissing 

i) la destination du patient après sortie; 
 
 
j) la durée de séjour. 
 

4° Diagnostics encodés au moyen du code 
I.C.D.-9-CM en 5 chiffres. 
 

5° Interventions encodées au moyen de la 
nomenclature I.N.A.M.I. et du code I.C.D.- 
9- CM en 4 chiffres. 
 

6° Prestations faites à l'extérieur: type et 
nombre d'examens effectués en dehors de 
l'hôpital concerné. 
 

7° Techniques spéciales encodées au 
moyen du code de la nomenclature 
I.N.A.M.I. en 6 chiffres telles que définies 
par le Ministre qui a la Santé publique 
dans ses attributions. 
 
§ 2. Les données visées à l'article 3 et au § 

1er, 3°, c), d), e), f), g), h), i) et j) de cet 
article, devront été communiquées, selon 
la décision du gestionnaire de l'hôpital, 
après avis du conseil médical, soit par spé-
cialité ou sous-spécialité, soit pour le sé-
jour de l'hôpital. 
 
 
La décision visée à l'alinéa précédent vaut 
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geldt voor ten minste één registratieperio-
de. 
 
Art. 6. Voor de registratie van de minimale 
klinische gegevens van de patiënten die 
onafgebroken langer dan 6 maanden in 
het ziekenhuis verblijven gelden de 
volgende bijzondere bepalingen : 
 

1° de patiënt wordt fictief administratief 
ontslagen op het einde van de statistische 
periode en terug opgenomen op de eerste 
dag van het volgende semester; 
 

2° de gegevens van patiënten die fictief 
administratief ontslagen werden moeten 
reeds meegestuurd worden met de 
registraties van de desbetreffende regis-
tratieperiode. 
 
Art. 7. § 1. Er is voor de minimale 
klinische gegevens een registratieperiode 
per semester van een dienstjaar. 
 
 
Voor de eerste registratieperiode geldt 
evenwel een periode van drie maanden. 
 
 
§ 2. De gegevens van alle verblijven 
waarvan het ontslag uit het ziekenhuis valt 
binnen het tweede semester 1994 of 
binnen een latere registratieperiode die-
nen binnen de 6 maanden volgend op 
deze registratieperiode per magnetische 
drager te worden medegedeeld aan de 
Minister die de Volksgezondheid onder 
zijn bevoegdheid heeft. 
 
De gegevens van alle verblijven waarvan 
het ontslag uit het ziekenhuis valt binnen 
een registratieperiode vóór het tweede 
semester 1994 dienen binnen de 3 
maanden na de publicatie van dit besluit 
per magnetische drager te worden mede-
gedeeld aan de Minister die de Volksge-
zondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
 
Art. 7bis. § 1. De magnetische dragers 

pour au moins une période 
d'enregistrement. 
 
Art. 6. Pour l'enregistrement du résumé 
clinique minimum relatif aux patients 
séjournant plus de 6 mois à l'hôpital sans 
interruption, les dispositions particulières 
suivantes sont d'application :  
 

1° le patient fait l'objet d'une sortie 
administrative fictive à la fin de la période 
statistique et d'une nouvelle admission le 
premier jour du semestre suivant; 
 

2° les données relatives aux patients 
faisant l'objet d'une sortie administrative 
fictive doivent déjà être envoyées avec les 
enregistrements de la période 
d'enregistrement concernée. 
 
Art. 7. § 1er. Une période 
d'enregistrement du résumé clinique 
minimum est prévue par semestre d'un 
exercice.  
 
En ce qui concerne toutefois la première 
période d'enregistrement, une période de 
trois mois est prévue. 
 
§ 2. Les données relatives à tous les 
séjours pour lesquels la sortie de l'hôpital 
se situe dans le deuxième semestre 1994 
ou dans une période d'enregistrement 
ultérieure, doivent être communiquées sur 
support magnétique au Ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions, dans 
les 6 mois qui suivent cette période 
d'enregistrement. 
 
Les données relatives à tous les séjours 
pour lesquels la sortie de l'hôpital se situe 
dans une période d'enregistrement 
antérieure au deuxième semestre 1994, 
doivent être communiquées sur support 
magnétique, dans les 3 mois qui suivent la 
publication du présent arrêté, au Ministre 
qui a la Santé publique dans ses attribu-
tions. 
 
Art. 7bis. § 1. A partir de la première 
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met de minimale klinische gegevens zoals 
bedoeld in artikel 7, dienen, vanaf de 
eerste registratieperiode van 1997, 
overgemaakt te worden via een 
begeleidende brief, waarop de 
hoofdgeneesheer, na controle en 
validering, ten bewijze van de 
waarachtigheid van de minimale klinische 
gegevens zoals bedoeld in artikel 7, 
getekend heeft. 
 
Vanaf de door Ons bepaalde datum 
dienen de magnetische dragers, na 
controle en validering en ten bewijze van 
de waarachtigheid van de minimale 
klinische gegevens de elektronische 
handtekening van de hoofdgeneesheer te 
dragen, volgens de modaliteiten bepaald 
door de Minister die de Volksgezondheid 
onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
In het ziekenhuis moeten de stukken 
waaruit de controle en de validering van 
de minimale klinische gegevens blijkt, ten 
alle tijde ter inzage ter beschikking te zijn. 
 
§ 2. De magnetische dragers met de 
minimale klinische gegevens, bedoeld in 
artikel7ter, dienen, vanaf de eerste 
registratie van 1999, overgemaakt te 
worden via een begeleidende brief, 
waarop het hoofd van het verpleegkundig 
departement, na controle en validering, 
ten bewijze van de waarachtigheid van de 
gegevens, ondertekend heeft. 
 
Van de door Ons bepaalde datum dienen 
de magnetische dragers, na controle en 
validering en ten bewijze van de 
waarachtigheid van de minimale 
verpleegkundige gegevens de 
elektronische handtekening van het hoofd 
van het verpleegkundig departement te 
dragen, volgens de modaliteiten bepaald 
door de Minister die de Volksgezondheid 
onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
In het ziekenhuis moeten de stukken 
waaruit de controle en validering van de 
minimale verpleegkundige gegevens 

période d'enregistrement 1997, les 
supports magnétiques contenant (le 
résumé clinique minimum tel que visé à 
l'article 7, doivent être transmis au moyen 
d'une lettre d'accompagnement, que le 
médecin en chef, après contrôle et 
validation, signera comme preuve de 
l'authenticité (du résumé clinique 
minimum tel que visé à l'article 7. 
 
 
A partir de la date fixée par Nous, les 
supports magnétiques doivent, après 
contrôle et validation, être assortis de la 
signature électronique du médecin en 
chef comme preuve de l'authenticité du 
résumé clinique minimum, et ce selon les 
modalités définies par le ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions.  
 
 
A l'hôpital, les documents attestant que le 
résumé clinique minimum ont été 
contrôlées et validées, doivent pouvoir 
être consultés à tout moment. 
 
§ 2. Les supports magnétiques contenant 
le résumé infirmier minimum, tel que visé 
à l'article 7ter, doivent, à partir du premier 
enregistrement 1999, être transmis avec 
une lettre d'accompagnement que le chef 
du département infirmier a signée, après 
contrôle et validation, afin de certifier la 
fiabilité des données. 
 
 
A partir de la date à fixer par Nous, les 
supports magnétiques doivent, après 
contrôle et validation et aux fins de 
prouver la fiabilité du résumé infirmier 
minimum, porter la signature électronique 
du chef du département infirmier, suivant 
les modalités fixées par le Ministre qui a 
la Santé publique dans ses attributions. 
 
 
 
A l'hôpital, les documents attestant le 
contrôle et la validation du résumé 
infirmier minimum doivent être 
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blijken, ten alle tijde ter beschikking zijn 
 
Art. 7ter. De mede te delen minimale 
verpleegkundige gegevens omvatten : 
 
1° De gegevens betreffende de instelling 
en de diensten : 
 
a) de algemene gegevens betreffende de 

instelling en de diensten bedoeld in 
artikel 5, § 1, 1°, van dit besluit; 

b) het aantal verplegend en verzorgend 
personeel van de instelling, zowel per 
verpleegeenheid zoals bedoeld in 5°, 
als buiten de verpleegeenheden, met 
telkens de vermelding van hun 
theoretisch aantal werkuren gedurende 
het jaar, hun diploma’s bijzondere 
beroepstitels en bekwamingen, 
evenals hun financieringswijze, zoals 
inzonderheid de verpleegdagprijs, het 
interdepartementaal begrotingsfonds 
en het derde arbeidscircuit; 

 
 
 
 
2° De gegevens met betrekking tot de 
patiënt, bedoeld in artikel 5, § 1, 2°, b) en 
c)) van dit besluit. 
 
3° De gegevens betreffende het verblijf 
van de patiënt : 
 
a) het verblijfsnummer, bedoeld in artikel 

5, § 1, 3°, a), van dit besluit; 
 

b)  het nummer van de 
hospitalisatiedienst aangeduid in het 
kader van de erkenning; 

 
c) het nummer van de verpleegeenheid 

aangeduid door de beheerder; 
 

d) de datum waarop de observatie van 
de verpleegkundige activiteit werd 
verricht; 

 
e) het uur van opname en ontslag uit de 

verpleegeenheid; 

disponibles en permanence. 
 
Art. 7ter. Le résumé infirmier minimum à 
communiquer contient : 
 
1° Les données relatives à 
l'établissement et aux services : 
 
a) les données générales relatives à 

l'établissement et aux services visés à 
l'article 5, § 1er, 1°, du présent arrêté; 
b) le nombre de membres du 
personnel infirmier et soignant de 
l'établissement, tant par unité de soins 
telle que visé au 5°, qu'en dehors des 
unités de soins, avec mention du 
nombre théorique d'heures de 
prestation de l'année, de leurs 
diplômes, de leurs titres 
professionnels particuliers et de leurs 
qualifications professionnelles 
particulières ainsi que de leur mode 
de financement, tel que notamment le 
prix de journée, le fonds budgétaire 
interdépartemental et le troisième 
circuit de travail; 
 

2° Les données relatives au patient, 
visées à l'article 5, § 1er, 2°, b) et c), du 
présent arrêté. 
 
3° Les données relatives au séjour du 
patient : 
 
a) le numéro de séjour visé à l'article 5, § 

1er, 3°, a), du présent arrêté; 
 

b) le numéro du service d'hospitalisation 
attribué dans le cadre de l'agrément; 
 

 
c) le numéro de l'unité de soins attribué 

par le gestionnaire; 
 

d)  la date d'observation des activités 
infirmières; 

 
 
e) l'heure d'admission et de la sortie de 

l'unité de soins; 
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4° De verpleegkundig toegediende 
zorgen : 
- zorg in verband met hygiëne; 
- zorg in verband met mobiliteit; 
- zorg in verband met urinaire en/of 
faecale uitscheiding; 
- zorg in verband met voeding en 
hydratatie; 
- sondevoeding; 
- bijzondere mondzorg; 
- decubituspreventie door middel van 
wisselligging; 
- hulp bij dagkleding; 
- zorgen aan patiënt met tracheacanule 
of endotracheale tube; 
- verpleegkundig anamneseverslag; 
- zelfstandigheidstraining; 
- opvang van emotionele crisis; 
 
- zorg aan de gedesoriënteerde patiënt; 
-  afzonderingsmaatregelen ter 

preventie van contaminatie; 
- registratie van vitale parameters; 
- registratie van fysieke parameters; 

 
-  toezicht tractie, gipsverband of 

externe fixator; 
- afnemen bloedstalen; 
- toediening van medicatie 

(intramusculair, subcutaan, 
intradermaal); 

- toediening van medicatie 
(intraveneus); 

- toezicht op permanent intraveneus 
infuus; 

- zorg aan een chirurgische wonde; 
- zorg aan een traumatische wonde. 

 
5° Gegevens per verpleegeenheid : per 
dag dat de hierboven vermelde gegevens 
dienen bijgehouden te worden, het aantal 
personeelsleden welke zich onder leiding 
bevinden van de hoofdverpleegkundige; 
ongeacht of deze door de 
verpleegdagprijs worden gefinancierd en 
ongeacht hun discipline, met opgave van 
hun diploma en per personeelslid het 
aantal gepresteerde uren. 

 
 
4° Les soins infirmiers administrés : 
 
- soins d'hygiène; 
- soins relatifs à la mobilisation; 
- soins relatifs à l'élimination urinaire et 

fécale; 
- soins relatifs à l'alimentation et à 

l'hydratation; 
- alimentation par sonde; 
- soins spécifiques de la bouche; 
- prévention d'escarres par changement 

de position; 
- aide pour habillement civil; 
- soins au patient à la canule trachéale 

ou au tube endotrachéal; 
- rédaction de l'anamnèse infirmière; 
- éducation à l'autonomie; 
- prise en charge d'une crise 

émotionnelle; 
- soins au patient désorienté; 
- mesures d'isolement pour la 

prévention de la contamination; 
- enregistrement des paramètres vitaux; 
- enregistrement des paramètres 

physiques; 
- surveillance de traction, plâtre, 

fixateur externe; 
-  prélèvements de sang; 
- administration de médication 

(intramusculaire, sous-cutanée, 
intradermique); 

- administration de médication 
(intraveineuse); 

- surveillance de perfusion permanente; 
 
- soins à une plaie chirurgicale; 
- soins à une plaie traumatique. 
 
5° Données par unité de soins : par jour 
pour lequel les données mentionnées ci-
dessus doivent être enregistrées, le 
nombre de membres du personnel qui se 
trouvent sous la direction de l'infirmier en 
chef, indépendamment du fait que ceux-ci 
soient financés par le prix de journée et 
indépendamment de leur discipline, avec 
mention de leur diplôme et du nombre 
d'heures prestées par membre du 
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Art. 7quarter. § 1. De minimale 
verpleegkundige gegevens worden 
dagelijks verzameld gedurende de eerste 
vijftien dagen van de maanden maart, 
juni, september en december, hierna de 
"steekproefperioden" genoemd. 
 
 
De mededeling van de gegevens dient te 
gebeuren vooraleer de steekproefperiode 
aanvangt die volgt op deze gedurende 
dewelke de mede te delen gegevens 
werden verzameld. 
 
§ 2. In ieder ziekenhuis wordt één 
persoon door de beheerder belast met de 
centralisatie van de in artikel 7ter 
bedoelde gegevens. Deze persoon treedt 
ook op als contactpersoon ten aanzien 
van het Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu en zijn 
identiteit wordt medegedeeld aan de 
Minister die bevoegd is voor de 
Volksgezondheid. 
 
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met 
ingang van 1 oktober 1990 met uitzonde-

ring van artikel 3, 2° dat in werking treedt 
op 1 januari 1995. 
 
Art. 9. Onze Minister van Sociale Zaken 
en Onze Minister van Maatschappelijke 
Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu 
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit. 
 
Gegeven te Brussel, 6 december 1994. 
 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Minister van Sociale Zaken, 
 

Mevr. M. DE GALAN 
 

personnel. 
 
Art. 7quarter. § 1. Le résumé infirmier 
minimum sera rassemblé 
quotidiennement au cours de la première 
quinzaine des mois de mars, juin, 
septembre et décembre, ci-après 
dénommées " périodes d'enregistrement 
discontinu ".  
 
Les données seront communiquées avant 
le début de la période-test qui suit celle 
pendant laquelle les données à 
communiquer ont été collectées. 
 
 
§ 2. Dans chaque hôpital, le gestionnaire 
charge une personne de la centralisation 
des données visées à l'article 7ter. Cette 
personne intervient également comme 
personne de contact envers le Ministère 
des Affaires sociales, de la Santé 
publique et de l'Environnement, et son 
identité est communiquée au Ministre 
compétent pour la Santé publique. 
 
 
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets 
le 1er octobre 1990 à l'exception de l'ar-

ticle 3, 2° qui entre en vigueur le 1er 
janvier 1995. 
 
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales 
et Notre Ministre de l'Intégration sociale, 
de la Santé publique et de l'Environnement 
sont chargés, chacun en ce qui le concer-
ne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1994. 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Ministre des Affaires sociales, 
 

Mme. M. DE GALAN 
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De Minister van Maatschappelijke 

Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, 
 

J. SANTKIN 
 

Bijlage 1 
 
Lijst der gebruikte kenletters voor de 
verschillende diensten (1) 
 
A : neuro-psychiatrie voor observatie en 

behandeling 
B : dienst voor TBC-behandeling in het 

kader van een algemeen ziekenhuis 
C : dienst voor diagnose en heelkundige 

behandeling 
D : dienst voor diagnose en 

geneeskundige behandeling 
E : dienst voor kindergeneeskunde 
H : dienst voor gewone hospitalisatie 
H*: dienst voor gemengde hospitalisatie 

C + D 
I : dienst voor intensieve zorgen 
K : dienst neuro-psychiatrie voor 

kinderen 
L : dienst voor besmettelijke 
aandoeningen 
M : kraamdienst in een algemeen 
ziekenhuis of kraamkliniek 
n : afdeling voor niet-intensieve 

neonatale zorgen 
N : dienst voor intensieve neonatale 

zorgen 
G : dienst voor geriatrie 
Sp:  gespecialiseerde dienst voor 

behandeling en revalidatie : 
  - voor de diensten Sp (cardio-

pulmonair) wordt de letter c 
toegevoegd aan de kenletter;  

  - voor de diensten Sp 
(neurologisch) wordt de letter 
n toegevoegd aan de ken-
letter; 
- voor de diensten Sp 
(locomotorisch) wordt de 
letter l toegevoegd aan de 
kenletter; 
- voor de diensten Sp 
(chronische pathologieën) 

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la 
Santé publique et de l'Environnement, 

 
J. SANTKIN 

 
Annexe 1 

 
Liste des index utilisés pour les différents 
services (1) 
 
A : service neuro-psychiatrique 

d'observation et de traitement 
B : service de traitement de la TBC dans 

le cadre d'un hôpital général 
C : service de diagnostic et de 

traitement chirurgical 
D : service de diagnostic et de 

traitement médical 
E : service de pédiatrie 
H : service d'hospitalisation simple 
H*: service d'hospitalisation mixte C + D 
 
I : service des soins intensifs 
K : service de neuropsychiatre infantile 
 
L : service des maladies contagieuses 
 
M : service de maternité dans un hôpital 
général ou clinique d'accouchement 
n : section des soins néonatals non 

intensifs 
N : service des soins néonatals intensifs 
 
G : service de gériatrie 
Sp: service spécialisé pour le traitement 

et la réadaptation 
  - pour les services Sp (cardio-

pulmonaires) il est ajouté la 
lettre c à l'index; 
- pour les services Sp 
(neurologiques) il est ajouté la 
lettre n à l'index; 
 
- pour les services Sp 
(locomotrices) il est ajouté la 
lettre l à l'index; 
 
- pour les services Sp 
(pathologies chroniques) il est 
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wordt de letter v toegevoegd 
aan de kenletter; 

  - voor de diensten Sp 
(chronische polypathologieën) 
wordt de letter d toegevoegd 
aan de kenletter 

  - voor de diensten Sp 
(palliatief) wordt de letter p 
toegevoegd aan de kenletter 

T : dienst neuro-psychiatrie voor 
behandeling 

Z : bijzonder geval en slechts restrictief 
te gebruiken - bv. bij plaatsgebrek 
 
N.B. Voor de diensten met partiële hospitali-
satie wordt voor : 
- psychiatrische daghospitalisatie het cijfer 1 
toegevoegd aan de kenletter 
- psychiatrische nachthospitalisatie het cijfer 
2 toegevoegd aan de kenletter 
- overige daghospitalisatie het cijfer 3 toege-
voegd aan de kenletter 
 
(1) Met "kenletter van de dienst" wordt 

bedoeld de letter van het bed waarin de 
patiënt fysisch ligt. 

 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons be-
sluit van 6 december 1994. 
 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Minister van Sociale Zaken, 
 

Mevr. M. DE GALAN 
 

De Minister van Maatschappelijke 
Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, 

 
J. SANTKIN 

ajouté la lettre v à l'index; 
 

- pour les services Sp 
(polypathologies chroniques) 
il est ajouté la lettre d à 
l'index; 
- pour les services Sp 
(palliatifs) il est ajouté la lettre 
p à l'index 

T : service neuropsychiatrie de 
traitement 

Z : cas particulier à usage restrictif- par 
exemple par manque de place; 
 
P.S. Il est ajouté pour les services avec 
hospitalisation partielle : 
- hospitalisation psychiatriques de jour : 

ajouter le chiffre 1 à l'index 
- hospitalisation psychiatriques de nuit  : 
ajouter le chiffre 2 à l'index 
- autres hospitalisation de jour : ajouter le 
chiffre 3 à l'index 
 
(1) L'index d'agrément se rapporte au lit 

dans lequel se trouve physiquement le 
patient. 

 
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 
décembre 1994. 
 

ALBERT 
 

Par le Roi : 
 

Le Ministre des Affaires sociales, 
 

Mme. M. DE GALAN 
 

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la 
Santé publique et de l'Environnement, 

 
J. SANTKIN 

 


