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ICD-9-CM CODING HANDBOOK 

 

 
 

Vertaling van de hoofdstukken I tot V. 

 

I.   Inleiding 

II.   Definitie van de hoofddiagnose 
III. Andere diagnosen 
IV. Definitie van opnamediagnose (wordt in de MKG-registratie niet opgevraagd) 
V. Richtlijnen voor het coderen van de hoofddiagnose 
 

 

I. INLEIDING. 
 

 

De uniforme gegevens bij ontslag uit het ziekenhuis (UGOZ) werden ontwikkeld voor het 

registreren van de patiëntengegevens betreffende acute (zorg tijdens korte) ziekenhuisverblij-

ven. Dit concept werd uitgewerkt om het verzamelen van een minimum aantal items aan te 

moedigen, gebaseerd op standaard definities om samenhangende gegevens te kunnen 

verstrekken aan gebruikers van diverse aard. Enkel de items die aan de volgende criteria beant-

woorden, worden in aanmerking genomen : 

 

• de gegevens moeten gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden; 

• de gegevens moeten gemakkelijk gedefinieerd kunnen worden; 

• de gegevens moeten op uniforme wijze geregistreerd kunnen worden; 

• de gegevens moeten gemakkelijk uit het medisch dossier gehaald kunnen worden. 
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II. DEFINITIE VAN HOOFDDIAGNOSE 

 

 

 

 De hoofddiagnose wordt gedefinierd als de aandoening die 

 

na onderzoek aangeduid werd 

 

als de hoofdoorzaak voor de opname van de patiënt in het ziekenhuis. 

 

 

 

 

Het is belangrijk dat de hoofddiagnose correct wordt gekozen en gecodeerd, omdat die relevant 

is bij kostenvergelijkingen, zorganalyse en het opnieuw bekijken van het gebruik van de 

middelen. De hoofddiagnose wordt gewoonlijk als eerste opgegeven in de lijst van diagnosen 

betreffende een bepaalde zorgperiode. Dit is echter niet altijd het geval en men moet dus in het 

medisch dossier gaan kijken om te bepalen wat er als hoofddiagnose opgegeven moet worden. 

 

De woorden "na onderzoek" in de definitie van de hoofddiagnose zijn belangrijk, maar soms 

wel een beetje verwarrend. Het is niet de opnamediagnose, maar veeleer de diagnose na een 

intensief diagnostisch onderzoek of zelfs na een heelkundige ingreep die de oorzaak van de 

opname blijkt te zijn. 

 

 

Bijvoorbeeld :  

 

° Een patiënt opgenomen wegens urineretentie blijkt te lijden aan een prostaatvergroting, 

die de urineretentie veroorzaakt. In dit geval is de prostaatvergroting de hoofddiagnose, 

tenzij de behandeling enkel op de urineretentie gericht was. 

 

° Een patiënt wordt opgenomen wegens een instabiele angor en er wordt een percutane 

transluminale angioplastie uitgevoerd om een artheriosclerotische verstopping van de 

hartslagader op te heffen en zodoende een dreigend hartinfarct te vermijden. In dit 

geval is coronaire artheriosclerose de hoofddiagnose omdat die na onderzoek bepaald 

werd als de onderliggende oorzaak van de angina en als de reden voor de opname. 

 

Het is nochtans belangrijk voor ogen te houden dat de onderliggende oorzaak van een probleem 

niet altijd de hoofddiagnose hoeft te zijn. De volgende voorbeelden zullen de codeerder helpen 

om het begrip "na onderzoek" beter te begrijpen. 

 

° Een patiënt wordt met ernstige pijn in het abdomen opgenomen. Het aantal witte 

bloedcellen bedraagt 16.000 met een verschuiving naar links. De patiënt wordt naar 

heelkunde overgebracht, waar een acute appendix wordt weggenomen. Na onderzoek is 

de hoofddiagnose een acute appendix. 
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° Een patiënt wordt opgenomen met erge pijn in het onderste rechter kwadrant van het 

abdomen. Als opnamediagnose wordt gesteld een vermoedelijke acute appendicitis. Het 

aantal witte bloedcellen is lichtjes verhoogd. De patiënt wordt naar heelkunde overge-

bracht, waar een normale appendix wordt vastgesteld maar een ontstoken divertikel van 

Meckel weggenomen moet worden. Na onderzoek is de hoofddiagnose hier divertikel 

van Meckel. 

 

De omstandigheden van een patiëntenopname bepalen altijd de selectie van de hoofddiagnose 

en de codeerrichtlijnen in de ICD-9-CM-handleidingen, delen 1, 2 en 3 hebben altijd voorrang 

op de andere richtlijnen. Het belang van samenhangend en volledig bewijsmateriaal in het 

medisch dossier kan niet genoeg beklemtoond worden. Zonder dergelijk bewijsmateriaal is de 

toepassing van elke codeerrichtlijn moeilijk om niet te zeggen onmogelijk. 

 

De volgende officiële richtlijnen voor het bepalen van de hoofddiagnose gelden voor alle 

systemen en etiologieën (richtlijnen van toepassing op een specifiek lichaamsstelsel of etiologie 

worden in het desbetreffende hoofdstuk van dit handboek behandeld). 

 

 

1. Twee of meer diagnosen die in dezelfde mate beantwoorden aan de definitie van 

hoofddiagnose.  

 

In de ongebruikelijke situatie waar twee of meer diagnosen in dezelfde mate beantwoorden aan 

de criteria voor een hoofddiagnose, zoals bepaald door de omstandigheden bij de opname en de 

diagnosestelling en/of de toegepaste therapie, mogen die allemaal als eerste vermeld worden, 

wanneer tenminste noch de alfabetische index noch de numerieke classificatie anders bepalen. 

Dit betekent nog niet dat het feit dat beide aanwezig zijn die keuze mogelijk maakt. Wanneer 

een behandeling geheel of voornamelijk op één aandoening gericht is of wanneer slechts voor 

een van beide aandoeningen ziekenhuiszorg vereist is, moet die aandoening als hoofddiagnose 

opgegeven worden. 

 

Voorbeeld 1 : een patiënt wordt opgenomen wegens een onstabiele angor en een acute 

congestieve hartdecompensatie. De onstabiele angina wordt met nitraten en de hartdecom-

pensatie met intraveneuze Lasix behandeld. Beide diagnosen beantwoorden in dezelfde mate 

aan de definitie van hoofddiagnose, en beide mogen derhalve als eerste vermeld worden. 

 

 

Voorbeeld 2 : een patiënt wordt opgenomen wegens acute auriculaire fibrillatie met snel 

ventriculair antwoord alsmede voor hartdecompensatie met longoedeem. De patiënt wordt met 

digitalis behandeld om het ventriculaire ritme te verminderen; er wordt hem ook intraveneuze 

Lasix toegediend om het cardiogene longoedeem te verminderen. Beide aandoeningen beant-

woorden in dezelfde mate aan de criteria voor de hoofddiagnose en mogen dus beide als eerste 

vermeld worden. 
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Voorbeeld 3 : een patiënt wordt opgenomen met erge pijn in het abdomen, misselijkheid en 

braakneigingen ten gevolge van een acute pyelonefritis en diverticulitis. Beide onderliggende 

aandoeningen worden behandeld en de arts vindt dat beide in dezelfde mate beantwoorden aan 

de criteria voor een hoofddiagnose. In dit geval mogen beide aandoeningen als hoofddiagnose 

aangeduid worden. 

 

 

2. Twee of meer differentiële diagnosen. 

 

In het zeldzame geval waar twee of meer differentiële diagnosen worden opgegeven als 

ofwel/ofwel, worden beide diagnosen gecodeerd alsof ze bevestigd werden en wordt de 

hoofddiagnose aangemerkt zoals de omstandigheden van de opname en het intensieve 

diagnostisch onderzoek en/of de toegepaste therapie aanwijzen. Als er niet nader bepaald kan 

worden welke diagnose meer dan de andere aan de definitie van hoofddiagnose beantwoordt, 

mag elk van beide als eerste vermeld worden. 

 

Voorbeeld 1 : een patiënt wordt opgenomen met erge pijn in het abdomen, misselijkheid en 

braakneigingen, wordt opgenomen met als einddiagnose acute pyelonefritis versus divertikel 

van het colon. De patiënt wordt symptomatisch behandeld en ontslagen voor verder ambulant 

onderzoek. In dit geval beantwoorden beide aandoeningen aan de criteria voor een 

hoofddiagnose en kan elk van beide derhalve als hoofddiagnose opgegeven worden. 

 

Voorbeeld 2 : de behandeling van een andere patiënt met dezelfde symptomen en dezelfde 

einddiagnose is vrijwel geheel gericht op de acute pyelonefritis, wat erop wijst dat de arts van 

mening is dat dit het meest in aanmerking komende probleem is en na onderzoek de aandoening 

blijkt te zijn die de opname veroorzaakt had. In dit geval moeten beide aandoeningen gecodeerd 

worden, hoewel de acute pyelonefritis, gelet op de omstandigheden van de opname, als eerste 

vermeld moet worden. 

 

 

3. Een symptoom gevolgd door differentiële diagnosen. 

 

 

 

Wanneer een symptoom gevolgd wordt door differentiële diagnosen, wordt de symptoomcode 

als eerste vermeld tenzij die integraal tot elk van de vermelde aandoeningen behoort. Er worden 

codes toegekend voor alle vermelde differentiële diagnosen. 

 

Voorbeeld 1 : een patiënt wordt wegens erge vermoeidheid opgenomen voor een intensief 

diagnostisch onderzoek. Als ontslagdiagnose wordt vermoeidheid geregistreerd, te wijten of 

aan een depressieve reactie of aan hypothyroïdie.  

In dit geval wordt de symptoomcode voor vermoeidheid als de hoofddiagnose opgegeven, en 

worden er bijkomende codes toegekend zowel voor de depressieve reactie als voor het hypo-

thyroïdie. 
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Voorbeeld 2 : de ontslagdiagnose luidt gastro-intestinale bloeding, te wijten aan acute gastritis 

of aan angiodysplasie. In dit geval worden de diagnosen gecodeerd als differentiële diagnosen 

en wordt er geen aparte code toegekend voor de bloeding, omdat de codes voor beide 

aandoeningen de bloeding bevatten. 

 

 

4. Geplande procedures niet uitgevoerd.  

 

In een situatie waar de geplande procedures ten gevolge van onvoorziene omstandigheden niet 

kunnen worden uitgevoerd, blijven de criteria voor de bepaling van de hoofddiagnose ongewij-

zigd. De aandoening waarvoor de opname geschiedde, wordt als hoofddiagnose opgegeven ook 

al werd de geplande behandeling niet uitgevoerd. 

 

Voorbeeld 1 : een patiënt met een goedaardige prostaatvergroting wordt opgenomen voor een 

transuretrale resectie van de prostaat (TURP). Kort na de opname maar nog vóór de patiënt 

naar de operatiezaal overgebracht wordt, valt de patiënt waarbij hij het linker dijbeen breekt. 

De TURP gaat niet door. De volgende dag worden er schroeven in het dijbeen geplaatst. De 

hoofddiagnose blijft prostaatvergroting, ook al wordt die aandoening niet behandeld. 

 

Voorbeeld 2 : een patiënt bij wie tijdens een voorafgaande biopsie een borstcarcinoom wordt 

gediagnosticeerd, wordt opgenomen voor een radicale mastectomie. Vóór het toedienen van de 

voorbereidende geneesmiddelen verklaart ze nog niet akkoord te gaan met de procedure en 

eerst nog wat te willen wachten om te zien of er geen andere alternatieve behandeling mogelijk 

is. Ze wordt niet behandeld en ontslagen.  

Het borstcarcinoom blijft de hoofddiagnose omdat die, hoewel er geen behandeling werd 

uitgevoerd, de reden was van de opname. 
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III. ANDERE DIAGNOSEN (in de MKG registratie, nevendiagnose genoemd). 

 

 

Andere registreerbare diagnosen worden gedefinieerd als aandoeningen die samen aanwezig 

zijn op het ogenblik van de opname of zich daarna ontwikkelen en die de zorg aan de patiënt 

tijdens de lopende ziekenhuisopname beïnvloeden. Diagnosen, zelfs van aanwezige 

aandoeningen, die tijdens de ziekenhuisopname geen invloed uitoefenen op de verzorging van 

de patiënt, worden niet geregistreerd. Diagnosen die naar een vroegere periode verwijzen en die 

met het huidige ziekenhuisverblijf niets te maken hebben, worden ook niet geregistreerd. 

De definitie van andere diagnosen, wat de UGOZ-doelstellingen betreft, omvat enkel die 

aandoeningen die betrekking hebben op de periode van de ziekenhuiszorg en dat in termen van 

een van de volgende factoren : 

 

• de klinische evaluatie 

• de therapeutische behandeling 

• de verdere evaluatie via diagnostisch onderzoek, procedures  of consultatie 

• verlengd ziekenhuisverblijf 

• versterkte verpleegkundige zorg en/of andere monitoring.  

 

Deze factoren, behalve de eerste, spreken voor zich. Klinische evaluatie betekent dat de arts 

zich bewust is van het probleem, dat hij het evalueert in termen van tests en consultaties en dat 

hij de aandoening van de patiënt van dichtbij volgt. In de meeste gevallen zal een patiënt die kli-

nisch geëvalueerd wordt, ook aan een van de andere criteria beantwoorden. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat een klinisch onderzoek alleen niet bestempeld kan worden als een 

verdere of een klinische evaluatie. Het klinisch onderzoek alleen is immers een routine-

onderdeel van elke ziekenhuisopname. 

 

Er is geen bijzondere verplichting wat de volgorde van andere diagnosen betreft. Als het aantal 

te vermelden diagnosen beperkt is, moeten de relevantere diagnosen vooraan in de lijst vermeld 

worden. 

 

De volgende richtlijnen en voorbeelden moeten zorgvuldig bestudeerd worden om het principe 

voor het registreren van andere diagnosen beter te begrijpen. 

 

 

1. Vroegere aandoeningen vermeld als diagnosen. Soms nemen artsen in het 

diagnoseverslag historische gegevens op of de status na heelkundige ingreep tijdens een 

vorige opname en die met het huidige verblijf niets te maken hebben. Dergelijke 

aandoeningen worden niet geregistreerd. 

 

 Voorbeeld : een patiënt wordt opgenomen met een acuut hartinfarct en de arts noteert 

in de anamnese een status post-cholecystectomie alsmede het feit dat de patiënt een jaar 

ervoor met longontsteking opgenomen geweest is. Bij ontslag vermeldt de arts als 

einddiagnose een acuut hartinfarct, status post-cholecystectomie en een antecedent van 

longontsteking.  

 Enkel het acute hartinfarct wordt gecodeerd en geregistreerd; de andere aandoeningen 

in de diagnosevermelding hebben immers niets te maken met de huidige hospitalisatie. 
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2. Andere diagnosen zonder bewijsmateriaal ter ondersteuning van de registratie. 

Indien de arts een diagnose in het einddiagnoseverslag opgenomen heeft, wordt die 

gewoonlijk gecodeerd. Indien er zich in het medisch dossier echter geen bewijsmateriaal 

bevindt, moet men de arts vragen of de diagnose aan de criteria voor registratie voldoet. 

Zo ja, dan moet men de arts vragen om voor de noodzakelijke bewijsstukken te zorgen. 

Het registreren van aandoeningen waarvoor het noodzakelijk bewijsmateriaal ontbreekt, 

druist in tegen de UGOZ-criteria. 

 

 Voorbeeld 1 : een jongen van 10 jaar wordt opgenomen met een open breuk van het 

scheen- en kuitbeen ten gevolge van een ongeluk met de fiets. Bij het lichamelijke 

onderzoek ziet de arts een naevus aan het been en stelt tevens vast dat de patiënt een 

kleine asymptomatische inguïnale hernia heeft. De drie diagnosen worden met 

bewijsstukken gestaafd.  

 De fractuur wordt door  interne fixatie gereduceerd, maar noch de naevus noch de 

hernia worden bij deze opname behandeld of verder geëvalueerd.  

 De naevus en de hernia worden niet geregistreerd, omdat niets erop wijst dat ze op de 

zorgperiode enige invloed uitgeoefend hebben. 

 

 Voorbeeld 2 : een patiënt wordt met een acuut hartinfarct opgenomen. De arts neemt in 

het diagnoseverslag op dat er bij het lichamelijk onderzoek strabisme en een 

eeltknobbel vastgesteld werd. Uit het medisch dossier blijkt dat er naar die 

aandoeningen in termen van verdere evaluatie of behandeling niet verder verwezen 

wordt. Daarom wordt er noch voor strabisme noch voor de eeltknobbel een code 

toegekend. 

 

3.  Chronische aandoeningen die niet het voorwerp van de hoofdbehandeling uitmaken. 

Bepaalde diagnosen zoals hypertensie, de ziekte van Parkinson  en diabetes mellitus zijn 

chronische systemische ziekten die, zelfs bij afwezigheid van een met bewijzen ge-

staafde interventie of verdere evaluatie, gewoonlijk gecodeerd worden. Hoewel het niet 

gaat om een systemische ziekte behoort de chronische obstructieve longziekte ook tot 

deze categorie. Dergelijke aandoeningen vereisen vrijwel altijd een permanente 

klinische evaluatie of monitoring tijdens de hospitalisatie en eventueel ook bijkomende 

verpleegkundige zorg. 

 

 Voorbeeld 1 : een patiënt wordt voor een heupfractuur opgenomen en de ziekte van 

Parkinson wordt als diagnose in de anamnese en bij het lichamelijk onderzoek 

genoteerd. Verpleegkundige notities wijzen erop dat de patiënt voor zijn parkinsomisme 

bijkomende hulp nodig heeft.  

 

 Voorbeeld 2 : een patiënt wordt met longontsteking opgenomen en de aanwezigheid van 

diabetes mellitus wordt in het dossier met bewijzen gestaafd. Tijdens de hospitalisatie 

worden de glycemie gevolgd.  

 De patiënt moet zijn diabetesdieet blijven volgen. Hoewel er geen actieve behandeling 

uitgevoerd werd, is een permanente monitoring noodzakelijk. 

 

 



 
 

- HOOFDDIAGNODE - VERTALING ICD-9-CM CODING HANDBOOK  - JANUARI 1999 - 

  8

Voorbeeld 3 : een patiënt wordt voor een acute diverticulitis opgenomen en de arts 

vermeldt in de opnamenota een voorgeschiedenis van hypertensie. Uit het medisch 

dossier blijkt dat er gedurende het verblijf medicatie voor de bloeddruk toegediend 

werd.  

 De hypertensie mag geregistreerd worden en men moet de arts vragen om dit aan het 

diagnoseverslag toe te voegen. 

 

 Andere aandoeningen zoals blindheid, status na onder-de-knie-amputatie en een perifere 

vasculaire ziekte die op het ogenblik van de opname aanwezig zijn en iets te maken 

hebben met de behandeling van de patiënt moeten geregistreerd worden als ze 

bijkomende verpleegkundige zorg of andere hulpbronnen (zie de volgende voorbeelden) 

vergen. 

 

 Voorbeeld 4 : een dertigjarige patiënt wordt voor een mastectomie opgenomen 

ingevolge een voorafgaande borstbiopsie waarbij een carcinoom gediagnosticeerd 

werd. De blindheid van de patiënt werd in de anamnese vermeld en bij het lichamelijk 

onderzoek vastgesteld.  

 Uit het verpleegkundig dossier bleek dat de aanwezigheid van die aandoening 

bijkomende verpleegkundige zorg en toezicht vergde. 

 

 Voorbeeld 5 : een zestigjarige diabeticus wordt van een andere verzorgingsinstelling 

overgebracht voor behandeling van een decubituszweer. De arts diagnosticeert en 

noteert een status post-links-onder-de-knie-amputatie ten gevolge van een perifere 

vasculaire ziekte. Die aandoening vergt bijkomende verpleegkundige hulp en wordt 

geregistreerd. 

 

 Bijkomende aandoeningen zoals bijziendheid of acne kunnen op het ogenblik van de 

opname aanwezig zijn zonder invloed uit te oefenen op het ziekenhuisverblijf. 

Dergelijke gelokaliseerde niet-acute aandoeningen worden niet geregistreerd. 

 

 

4. Aandoeningen die een inherent onderdeel vormen van het ziekteproces mogen niet 

als bijkomende diagnose geregistreerd worden. 

 

 

 Voorbeeld 1 : een patiënt wordt opgenomen wegens braakneigingen en een infectieuze 

gastro-enteritis. Misselijkheid en braakneigingen zijn gemeenschappelijke symptomen 

van een infectieuze gastro-enteritis en worden niet geregistreerd.  

 

 Voorbeeld 2 : een patiënt wordt opgenomen voor erge gewrichtspijn en reumatoïde 

arthritis. Erge gewrichtspijn is een kenmerkend onderdeel van rheumatode arthritis en 

hoeft niet geregistreerd te worden. 
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5. Aandoeningen die geen inherent onderdeel van een ziekteproces vormen. 

Bijkomende aandoeningen die gewoonlijk niet met een ziekteproces verbonden zijn, 

moeten indien aanwezig gecodeerd worden. 

 

 Voorbeeld 1 : een patiënt wordt per ambulance opgenomen ingevolge een 

cerebrovasculair accident op het werk. De patiënt is in coma maar komt geleidelijk 

weer bij bewustzijn. Bij het ontslag wordt er cerebrovasculaire trombose met coma als 

diagnose geregistreerd. In dit geval wordt de coma als een bijkomende diagnose 

geregistreerd, omdat die niet impliciet met een cerebrovasculair accident verbonden is 

en niet altijd aanwezig is. 

 

 Voorbeeld 2 : een jongen van 5 jaar oud wordt met koorts en een acute longontsteking 

opgenomen. Gedurende de eerste 24 uur heeft de patiënt convulsies ten gevolge van de 

hoge koorts. Zowel de convulsies als de longontsteking worden geregistreerd, omdat 

convulsies gewoonlijk niet met longontsteking gepaard gaan. Koorts gaat veelal wel met 

longontsteking gepaard en er wordt dus geen code voor toegekend. 

 

 

6. Diagnosen die niet in het einddiagnoseverslag vermeld worden. Wanneer de arts een 

courante registreerbare diagnose in het medisch dossier geattesteerd heeft, maar die niet 

in de einddiagnose heeft opgenomen, moet men de arts vragen of die aan het diagno-

severslag toegevoegd moet worden. 

 

 Voorbeeld : het medisch dossier vermeldt dat uit het laboratoriumonderzoek een lage 

hemoglobinespiegel blijkt, die door de arts wel in een of andere nota maar niet in het 

einddiagnoseverslag genoteerd wordt. Uit voorschriften en uit het medisch dossier blijkt 

dat de patiënt ijzersupplementen krijgt en een follow-up laboratoriumonderzoek wijst op 

een lichte verbetering. De arts moet gevraagd worden of er anemie geregistreerd moet 

worden. 

 

7. Abnormale vaststellingen : Codes van de afdelingen 790-796. Niet-specifieke 

vaststellingen (laboratorium, radiologie, pathologie en andere diagnostische resultaten) 

moeten enkel gecodeerd worden als de arts geen verwante diagnose heeft kunnen stel-

len, maar toch, door die in het diagnoseverslag op te nemen, aangeeft dat de abnormale 

vaststelling als klinisch relevant beschouwd moet worden. 

 

 De codeerder mag nooit een code louter op basis van een abnormale vaststelling 

toekennen. Een diagnosestelling op basis van een enkele laboratoriumwaarde of 

abnormale diagnostische vaststelling is riskant en kan tot vergissingen leiden. Een 

waarde die als lager of hoger dan de normale waarden geregistreerd wordt, hoeft nog 

niet noodzakelijk op een stoornis te wijzen. Vele factoren beïnvloeden de waarde van 

een laboratoriumstaal.  

 Een voorbeeld : een gedeshydrateerde patiënt kan een hoger hemoglobinepeil hebben 

ten gevolge van een toegenomen bloedviscositeit. Wanneer de resultaten duidelijk 

buiten het normale bereik liggen en de arts andere tests voorschrijft om de aandoening te 

evalueren of een behandeling zonder een verwante diagnose met bewijsstukken te 

staven, is het aangewezen de arts te vragen of er een diagnose toegevoegd of de 
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abnormale vaststelling in het diagnoseverslag opgenomen moet worden. 

 Toevallige vaststellingen bij een onderzoek met röntgenstralen zoals een asymp-

tomatische hiatus hernia of een divertikel worden het best niet geregistreerd, tenzij een 

verdere evaluatie of behandeling uitgevoerd wordt.  

 

 Voorbeeld 1 : een laag kaliumpeil behandeld door intraveneuze of orale toediening van 

kalium is klinisch significant en, indien er geen ermee samenhangende diagnose gere-

gistreerd werd, moet de aandacht van de arts hierop getrokken worden.  

 

 Voorbeeld 2 : een hematocriet van 28 percent, ook al is die asymptomatisch en wordt 

die niet behandeld, wordt met seriële hematocrieten onderzocht. Aangezien de waarden 

lager liggen dan de normale laboratoriumwaarden en verder geëvalueerd worden, moet 

men de arts vragen of er een ermee samenhangende diagnose geattesteerd moet 

worden. 

 

 Voorbeeld 3 : een routinematig preoperatief röntgenonderzoek van de thorax op een 

oudere patiënt wijst op een collaps van het wervellichaam. De patiënt is 

asymptomatisch en er wordt geen verdere evaluatie of behandeling uitgevoerd. Dit is 

een gebruikelijke vaststelling bij oudere patiënten en is voor deze periode waarschijnlijk 

niet significant. 

 

 Voorbeeld 4 : bij afwezigheid van een hartprobleem is een aparte electrocardio-

grafische vaststelling van een bundeltakblok gewoonlijk niet significant, terwijl een 

vaststelling van een Mobitz II-blok belangrijke implicaties kan hebben voor de 

verzorging van de patiënt.  

 

 Voorbeeld 5 : de arts vermeldt als deel van een diagnoseverslag een abnormale 

sedimentatie. De arts kan tijdens de hospitalisatie geen definitieve diagnose stellen 

ondanks verdere evaluatie; hij beschouwt de abnormale vaststelling als een significant 

klinisch probleem. De code voor verhoogde bezinkingssnelheid moet toegekend worden.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- HOOFDDIAGNODE - VERTALING ICD-9-CM CODING HANDBOOK  - JANUARI 1999 - 

  11

IV.  DEFINITIE VAN OPNAMEDIAGNOSE (wordt in de MKG registratie niet 

 opgevraagd). 

 

Hoewel de opnamediagnose geen onderdeel vormt van de UGOZ moet ze voor bepaalde 

betalingsinstellingen geregistreerd worden; ze kan eveneens nuttig zijn bij studies betreffende de 

zorgkwaliteit. Gewoonlijk kan er slechts één opnamediagnose geregistreerd worden. 

Als opnamediagnose kunnen worden geregistreerd : 

 

° een significante vaststelling (symptoom of aanwijzing) betreffende de toestand van de patiënt 

 of een abnormale vaststelling bij het onderzoek 

° een mogelijke diagnose gebaseerd op significante vaststellingen (werkdiagnose) 

° een diagnose die gesteld werd bij ambulante verzorging of tijdens een vorige 

 ziekenhuisopname 

° een verwonding of vergiftiging 

° een reden of aandoening die niet werkelijk een ziekte of verwonding is, zoals een follow-up 

 onderzoek of zwangerschap in arbeid. 

 

Als de opnamediagnose geregistreerd wordt, moet de code de diagnose aangeven die de arts op 

het ogenblik van de opname gesteld heeft. Het is mogelijk dat de opnamediagnose niet 

overeenkomt met de ontslagdiagnose, maar de opnamediagnose mag niet gewijzigd worden om 

met de hoofddiagnose overeen te komen. Hieronder vindt men enkele voorbeelden van 

opnamediagnosen en de eropvolgende hoofddiagnose: 

 

° opnamediagnose : gastro-intestinale bloeding 

 ⇒ hoofddiagnose : duodenum ulcus, acuut met bloeding 

 

° opnamediagnose : knobbel of verdikking in de mamma 

 ⇒ hoofddiagnose : maligne neoplasma van de vrouwelijke borst,  niet gespecificeerd 

 

° opnamediagnose : acute cholecystitis 

 ⇒ hoofddiagnose : gal(blaas) steen met acute cholecystitis, zonder vermelding van    

 obstructie 

 

° opnamediagnose : hartdecompensatie met congestie 

 ⇒ hoofddiagnose : acuut myocard infarct, overige lokalisaties van de voorwand (eerste 

 behandelingsperiode)  

 

° opnamediagnose : vermoedelijk hartinfarct  

 ⇒ hoofddiagnose : aneurysma dissecans van de thoracale aorta 
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V. RICHTLIJNEN VOOR HET CODEREN VAN DE HOOFDDIAGNOSE. 

 

 

De omstandigheden van een ziekenhuisopname bepalen steeds de selectie van de hoofddiagnose 

(PDX). De hoofddiagnose wordt in de UGOZ gedefinieerd als "de aandoening die na onderzoek 

bestempeld wordt als de belangrijkste reden voor de opname van de patiënt in het ziekenhuis". 

 

Bij de bepaling van de hoofddiagnose hebben de codeerrichtlijnen van de ICD-9-CM-

handleidingen voorrang op alle andere richtlijnen. Het belang van samenhangend en volledig 

bewijsmateriaal in het medisch dossier kan niet genoeg beklemtoond worden. Zonder dergelijk 

bewijsmateriaal is de toepassing van alle codeerrichtlijnen een moeilijke, zoniet onmogelijke 

zaak. 

 

 

PDX #1. Codes voor symptomen, aanwijzingen en slecht gedefinieerde aandoeningen 

 

 

Wanneer er een definitieve diagnose gesteld werd, mogen de codes voor symptomen, 

aanwijzingen en slecht gedefinieerde aandoeningen niet als hoofddiagnose gebruikt worden. 

 

Voorbeeld 1 :  coma ten gevolge van vergiftiging door heroïne 

   hoofddiagnose : intoxicatie 

   nevendiagnose : coma 

 

Voorbeeld 2 : syncope ten gevolge van een derdegraads atrioventriculair block  

   hoofddiagnose : atrioventriculair block III 

   nevendiagnose : syncope 

 

In deze voorbeelden is de coma secundair t.o.v. de vergiftiging en de syncope secundair t.o.v. de 

hartaandoening. De codes voor coma en syncope bevinden zich in hoofdstuk symptomen. De 

vergiftiging en de hartaritmie worden daarom als hoofddiagnosen gecodeerd. 

 

 

 

PDX #2. Codes in cursief of codes tussen vierkante haakjes.  

 

 

Cursieve codes in de systematische lijst en codes tussen vierkante haakjes in de alfabetische 

index mogen nooit als hoofddiagnose opgegeven worden. De codeerrichtlijnen vereisen dat de 

codes tussen vierkante haakjes in de door de alfabetische index bepaalde volgorde geplaatst 

worden. 

 

Voorbeeld : acute myocarditis ten gevolge van tuberculose  

 

De onderliggende ziekte, tuberculose, wordt als eerste opgegeven gevolgd door de uiting ervan, 

de acute myocarditis, zoals opgegeven door het cursieve lemma in de systematische lijst en de 

vierkante haakjes in de alfabetische index. 
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PDX #3. Acute en chronische aandoeningen. 

 

 

Als dezelfde aandoening zowel acuut (subacuut) als chronisch beschreven wordt, en er in de 

alfabetische index aparte sublemma's op hetzelfde niveau inspringen, dienen beide, en de acute 

(subacute) op de eerste plaats, gecodeerd te worden. 

 

 

Voorbeeld 1 : acute en chronische appendicitis 

   hoofddiagnose : acute appendicitis 

   nevendiagnose : chronische appendicitis 

 

 

Voorbeeld 2 :  acute en chronische bronchitis 

   hoofddiagnose : acute bronchitis 

   nevenddagnose : chronische brochitis 

 

 

PDX #4. Twee of meer onderling verweven aandoeningen, die elk apart aan de 

definitie van de hoofddiagnose kunnen voldoen. 

 

 

In geval van twee of meer onderling verweven aandoeningen (zoals ziekten in hetzelfde ICD-9-

CM-hoofdstuk of symptomen die kenmerkend zijn voor een bepaalde ziekte) die aan de 

definitie van de hoofddiagnose kunnen beantwoorden, mag elke aandoening eerst opgegeven 

worden, tenzij de omstandigheden van de opname, de toegepaste therapie, de systematische lijst 

of de alfabetische index anders bepalen. 

 

Voorbeeld 1 : een patiënt wordt opgenomen wegens een onstabiele angor en een acute 

congestieve hartdecompensatie. De onstabiele angina wordt met nitraten en de hartdecom-

pensatie met intraveneuze Lasix behandeld. Beide diagnosen beantwoorden in dezelfde mate 

aan de definitie van hoofddiagnose, en beide mogen derhalve als eerste vermeld worden. 

 

 

PDX#5. Twee of meer diagnosen die in dezelfde mate beantwoorden aan de definitie 

van hoofddiagnose. 

 

 

In het ongewone geval waar twee of meer diagnosen in dezelfde mate beantwoorden aan de 

criteria voor hoofddiagnose zoals bepaald door de omstandigheden bij de opname, het 

intensieve diagnostisch onderzoek en/of de toegepaste therapie, en de alfabetische index, de 

numerieke lijst of een andere codeerrichtlijn geen aanwijzing voor een bepaalde volgorde 

bevatten, mag elk van die diagnosen als eerste opgegeven worden. 
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Voorbeeld : een patiënt wordt opgenomen met erge pijn in het abdomen, misselijkheid en 

braakneigingen ten gevolge van een acute pyelonefritis, en diverticulitis.  

 

Beide onderliggende aandoeningen worden behandeld en de arts vindt dat beide in dezelfde 

mate beantwoorden aan de criteria voor een hoofddiagnose. In dit geval mogen beide 

aandoeningen als hoofddiagnose, en gevolgd door de andere diagnose, opgegeven worden. 

 

 

PDX #6. Twee of meerdere differentiële diagnosen 

 

 

In het zeldzame geval waar twee of meer differentiële diagnosen worden opgegeven als 

ofwel/ofwel (of een gelijkwaardige terminologie), worden beide diagnosen gecodeerd alsof ze 

bevestigd werden en worden de diagnosen in de volgorde geplaatst, zoals bepaald door de 

omstandigheden. Als er niet nader bepaald kan worden welke diagnose hoofddiagnose is, mag 

elk van beide als eerste vermeld worden. 

 

Voorbeeld : acute pancreatitis, acute cholecystitis. Indien beide onbevestigde diagnosen 

beantwoorden aan de criteria voor hoofddiagnose mag elk als eerste opgegeven worden. 

 

 

PDX #7. Een symptoom of symptomen gevolgd door differentiële diagnosen. 

 

 

Wanneer een symptoom of symptomen gevolgd wordt of worden door differentiële diagnosen, 

wordt de symptoomcode eerst geplaatst. Alle differentiële  diagnosen moeten als vermoedelijke 

diagnosen gecodeerd worden. 

 

Voorbeeld 1 :vermoeidheid te wijten aan depressieve reactie of hypothyroïdie 

   hoofddiagnose : vermoeidheid 

   nevendiagnose : depressie en hypothyroïdie 

 

Voorbeeld 2 : pijn in de borst te wijten aan  angor of een slokdarm spasme  

   hoofddiagnose : pijn in borst 

   nevendiagnose : angor - slokdarm spasme 

 

 

PDX #8. Codes V71.0 tot V71.9: Observatie en evaluatie van vermoedelijke aandoe-

ningen. 

 

 

Codes van deze reeksen worden toegekend als hoofddiagnosen voor opnamen voor het 

evalueren van de toestand van de patiënt als er enige aanwijzing bestaat om te denken aan een 

abnormale aandoening of ingevolge een ongeval of een voorval dat gewoonlijk leidt tot een 

gezondheidsprobleem en er geen ondersteunende bewijzen zijn voor een vermoedelijke aandoe-

ning en er geen behandeling vereist is. Het feit dat de patiënt na ontslag onder observatie verder 

follow up krijgt op consultatie beperkt het nut van deze categorie niet. 
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Voorbeeld 1 : een patiënt wordt na een motorongeval opgenomen voor observatie en evaluatie 

m.b.t. een mogelijk intracraniaal letsel, wat niet het geval blijkt te zijn. Er zijn bijkomende 

letsels zoals kleine kneuzingen en schaafwonden.  "Observatie na een ander accident” moet als 

hoofddiagnose toegekend worden. Er mogen bijkomende codes voor de lichtere letsels 

toegekend worden. 

 

Wanneer het hoofddoel van een observatie bestaat in het detecteren van een mogelijk ernstig 

letsel, heeft code V71 voorrang op de ermee samenhangende lichtere letsels die geen zieken-

huisopname vergen.  

 

Voorbeeld 2 : een patiënt wordt door de huisarts doorverwezen voor een vermoedelijke mentale 

stoornis. Er wordt noch een mentale stoornis noch een andere aandoening die met het probleem 

dat de verwijzing veroorzaakt zou kunnen te maken hebben, gevonden. Code V71.09. 

Observatie voor vermoedelijke mentale stoornis wordt toegekend. 

 

 

 

PDX #9. Oorspronkelijk behandelplan niet uitgevoerd. 

 

 

Geef de aandoening die na onderzoek de ziekenhuisopname heeft veroorzaakt, op als 

hoofddiagnose, zelfs als de behandeling ten gevolge van onvoorziene omstandigheden niet 

mocht uitgevoerd zijn. 

 

Voorbeeld : een patiënt met een goedaardige prostaatvergroting wordt opgenomen voor een 

transuretrale resectie van de prostaat. Kort na de opname tijdens de eerste dag maar nog vóór 

de patiënt naar de operatie-afdeling overgebracht wordt, valt de patiënt in de badkamer 

waarbij hij het linker dijbeen breekt. De TURP gaat niet door. De tweede opnamedag wordt er 

een orthopedische interventie op de heup uitgevoerd. De hoofddiagnose blijft goedaardige 

prostaatvergroting, aangezien hiervoor een ziekenhuisopname nodig was. Het gebroken 

dijbeen, wordt als een verwikkeling tijdens de ziekenhuisopname gecodeerd. 

 

 

 

PDX #10. Residuele aandoening. 

 

 

De residuele aandoening (of aard van laat gevolg) wordt eerst geplaatst, gevolgd door de code 

voor de oorzaak van de residuele aandoening, behalve in de zeldzame gevallen waar de alfabeti-

sche index anders aangeeft. De oorzaak van de residuele aandoening wordt gecodeerd met een 

‘late effect(s) of ...’ code. Voorbeelden van residuele aandoeningen die vóór de code 'laat gevolg 

van ...’ geplaatst worden: 

 

 

Voorbeeld 1 : heuparthritis die secundair is t.o.v. een breuk van de femurhals vijf jaar eerder. 

Traumatische arthritis, wordt vóór de code van ‘ laat gevolg  van fractuur’ opgegeven. 
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Voorbeeld 2 : progressieve misvorming van de equinovarus, ten gevolge van een oud letsel aan 

de gewone peroneale zenuw. De misvorming  wordt eerst gecodeerd, gevolgd door de code voor 

‘ laat gevolg van neurologisch letsel’. 

 

Een voorbeeld van een code van het laat gevolg, die vóór de residuele code geplaatst wordt, 

overeenkomstig de alfabetische index : 

 

Voorbeeld : kromming van de ruggegraat, laat gevolg van osteomalacie. De index schrijft voor 

dat de code voor laat gevolg van osteomalacie, eerst gecodeerd moet worden, gevolgd door de 

code voor de kromming van de ruggegraat. 

 

 

PDX #11. Veelvuldige verbrandingen. 

 

 

In geval van meer dan één brandwonde dient men de code die de hoogste graad van verbranding 

weergeeft, als eerste op te geven. 

 

Voorbeeld : voet verbrand in de tweede graad, rug verbrand in de derde graad. Als eerste moet. 

Derdegraadsverbranding van de rug, gevolgd door, Tweedegraadsverbranding van de voet, 

toegekend worden. 

 

De derdegraadsverbranding is ernstiger dan de tweedegraadsverbranding. 

Tevens wordt de oppervlakte van de brandwonde weergegeven indien die gekend is in het 

medisch dossier. 

 

 

PDX#12. Veelvuldige letsels. 

 

 

In geval van veelvuldige letsels wordt de code die door de behandelend arts als het ernstigst 

beschouwd wordt, als eerste opgegeven. 

 

Voorbeeld : kneuzing van het gelaat en de schedelhuid, gesloten breuk van de heupkom. De arts 

heeft bepaald dat de breuk van de heupkom ernstiger is dan de kneuzingen van het gelaat : Als 

eerste moet de code, Breuk van de acetabulum gevolgd door de codes voor kneuzing van het 

gelaat en de schedelhuid, toegekend worden. 
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PDX#13. Neoplasma's. 

 

 

A. In geval de behandeling gericht is op de kwaadaardige tumor moet die kwaadaardige tumor 

als hoofddiagnose opgegeven worden, behalve als het doel van opname in het ziekenhuis 

radiotherapie V58.0, of chemotherapie V58.1 betreft, in welk geval de kwaadaardige tumor als 

tweede gecodeerd wordt. 

 

Voorbeeld 1 : carcinoom van het sigmoid met kleine metastatische letsels in de lever; er wordt 

een sigmoïdale resectie van het colon uitgevoerd. De hoofddiagnose is carcinoom van het 

sigmoïd en het metastatisch levercarcinoom, wordt als een bijkomende diagnose gecodeerd. 

 

Voorbeeld 2 : een patiënt wordt opgenomen voor chemotherapie en het plaatsen van een port-

a-catheter voor infusie van een anti-kankeragens bij de behandeling van een metastatisch 

longcarcinoom. De hoofddiagnose luidt opname voor chemotherapie, V58.1 en het metastatisch 

longcarcinoom, wordt als bijkomende diagnose gecodeerd. 

 

Voorbeeld 3 : een patiënt met levermetastasen, status post-mastectomie voor borstcarcinoom 

wordt opgenomen voor een hepatische arteriële katheterisatie en inplanting van een infusie-

pomp via laparotomie voor hepatische arteriële infusie van anti-kankergeneesmiddelen. De 

hoofddiagnose is levermetastase, gevolgd door de bijkomende diagnose van persoonlijke 

antecedent van borstcarcinoom. 

 

Voorbeeld 4 : een patiënt wordt opgenomen voor een radioactief inplantaat voor een 

carcinoom van het rectum. 

De hoofddiagnose luidt carcinoom van het rectum. 

 

B. Wanneer een patiënt opgenomen wordt voor een radio- of chemotherapie en er 

verwikkelingen zijn zoals ongecontroleerde misselijkheid en braakneigingen of deshydratatie 

luidt de hoofddiagnose Opname voor radiotherapie, V58.0, of Opname voor chemotherapie, 

V58.1. 

 

Voorbeeld 1 : een patiënt wordt voor chemotherapeutische behandeling opgenomen. Ten 

gevolge van de toepassing van de therapie wordt de patiënt acuut ziek met ernstige misselijk-

heid en braakneigingen die tot deshydratatie leiden. Er worden geneesmiddelen voor die 

misselijkheid en braakneigingen toegediend alsmede intraveneus vloeistof met het oog op een 

rehydratatie. De patiënt blijft vijf dagen in het ziekenhuis. De hoofddiagnose is opname voor 

chemotherapie. Er worden bijkomende diagnosen voor misselijkheid en braakneigingen, en 

voor deshydratatie gecodeerd. 

 

Voorbeeld 2 : een patiënt wordt voor radiotherapie opgenomen. Tijdens de tweede verblijfsdag 

krijgt de patiënt koorts en rillingen en de derde dag ontwikkelt hij een productieve hoest. 

Röntgenonderzoek van de thorax wijst op een acute pneumonie. Er wordt een sputumcultuur 

genomen en de patiënt krijgt antibiotica toegediend. De cultuur was positief voor Klebsiella 

pneumoniae . De patiënt wordt op de zesde dag ontslagen en moet op consultatie een onderzoek 

ondergaan. De hoofddiagnose luidt, opname voor radiotherapie. Er wordt een bijkomende 

diagnose van pneumonie ten gevolge van Klebsiella, 480.2, gecodeerd. 
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C. Wanneer tijdens een periode van ziekenhuiszorg een primaire of secundaire locatie van een 

kwaadaardige tumor weggenomen wordt gevolgd door bijkomende chemo- of radiotherapie, 

dient de kwaadaardige tumor als hoofddiagnose via de codes in de reeksen 140-198 of, indien 

nodig, in de reeksen 200-203 gecodeerd te worden. 

 

Voorbeeld : een patiënte wordt voor een totale hysterectomie en een bilaterale salpingo-

ovariectomie voor een ovarium carcinoom opgenomen en krijgt, vóór ze ontslagen wordt, een 

eerste chemotherapie. De hoofddiagnose luidt ovarium carcinoom. 

 

 

D. Wanneer de reden voor opname bestaat in het bepalen van de omvang van de kwaadaardige 

tumor of in een handeling zoals paracentese of thoracocentese, wordt de kwaadaardige tumor of 

de overeenkomstige metastatische locatie opgegeven als hoofddiagnose, zelfs als er 

chemotherapie of radiotherapie toegediend wordt. 

 

Voorbeeld 1 : een patiënt wordt opgenomen voor een cervicale lymfadenopathie en een 

vermoedelijke diagnose van de ziekte van Hodgkin. Lymfknoopbiopsie bevestigt de 

vermoedelijke diagnose en de omvang van de ziekte van Hodgkin wordt door radiologische 

onderzoeken, CT-scans, leverfunctietests en beenmergbiopsie bepaald. Er wordt met een breed 

opgezette megavoltradiotherapie begonnen. De gestelde hoofddiagnose is de ziekte van 

Hodgkin, veelvuldige lokalisaties, aangezien de opname niet uitsluitend voor radiotherapie 

bedoeld is. 

 

Voorbeeld 2 : een patiënt wordt opgenomen voor een zeer ernstige kortademigheid en pijnlijke 

respiratie drie jaar na een radicale mastectomie wegens een borstcarcinoom. De diagnose wijst 

op een metastatische pleurale uitstorting. Er wordt een thoracocentese uitgevoerd om 1200 cc 

vocht af te tappen, wat positief blijkt te zijn wat kwaadaardige tumorcellen betreft. Voor het 

ontslag wordt er met een  intraveneuze chemotherapie begonnen. De hoofddiagnose luidt 

metastatische pleurale uitstorting. Voorgeschiedenis van bortskanker, wordt als een bijkomende 

diagnose gecodeerd. 

 

 

E. Wanneer de primaire kwaadaardige tumor voorheen weggesneden of uit zijn locatie 

ontworteld wordt en er geen bijkomende behandeling op die plaats uitgevoerd werd en er 

evenmin een aanwijzing bestaat voor de blijvende aanwezigheid van een kwaadaardige tumor in 

de primaire locatie, dient men de toepasselijke code van de V10-reeksen te gebruiken om de 

voormalige locatie van de primaire kwaadaardige tumor op te geven. Elke vermelding van 

uitbreiding, invasie of metastase naar een nabijgelegen of verder afgelegen locatie wordt 

gecodeerd als een t.o.v. die locatie secundair kwaadaardig neoplasma; bij afwezigheid van een 

primaire locatie mag die als hoofddiagnose opgegeven worden. 

 

 

F. Wanneer een patiënt opgenomen wordt voor een primair neoplasma met metastasen en enkel 

de secundaire locatie wordt behandeld, wordt het secundaire neoplasma opgegeven als de 

hoofddiagnose, zelfs als de primaire kwaadaardige tumor nog aanwezig is. 
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G. De symptomen, aanwijzingen en slecht gedefinieerde aandoeningen, die kenmerkend zijn 

voor of verbonden zijn met een bestaande primaire of secundaire locatie van een kwaadaardige 

tumor mogen niet gebruikt worden als hoofddiagnose in plaats van de kwaadaardige tumor, 

ongeacht het aantal opnamen voor behandeling en verzorging van het neoplasma. 

 

 

H. Het coderen en het in een bepaalde volgorde plaatsen van verwikkelingen die met het 

kwaadaardige neoplasma of de behandeling ervan verbonden zijn, worden door de volgende 

richtlijnen bepaald : 

 

° bij opname voor behandeling van een anemie die met de kwaadaardige tumor 

samenhangt en waarbij enkel de anemie wordt behandeld, wordt de anemie, opgegeven 

als hoofddiagnose gevolgd door de kwaadaardige tumor. 

 

° bij opname voor behandeling van een anemie die met chemo- of radiotherapie 

verbonden is en waarbij enkel de anemie wordt behandeld, wordt de anemie, als 

hoofddiagnose opgegeven gevolgd door de kwaadaardige tumor. 

 

° bij opname voor behandeling van deshydratatie ten gevolge van een kwaadaardige 

tumor of de behandeling ervan of de combinatie van beide, en waarbij enkel de 

deshydratatie wordt behandeld (intraveneuze rehydratie), wordt de deshydratatie, 

opgegeven als hoofddiagnose gevolgd door de code of codes voor de kwaadaardige 

tumor; 

 

° bij opname voor behandeling van een verwikkeling ten gevolge van een chirurgisch 

ingrijpen zoals een colonresectie in het kader van de behandeling van een intestinale 

kwaadaardige tumor, wordt de verwikkeling opgegeven als hoofddiagnose indien de 

behandeling op die verwikkeling gericht is. 

 

° bij opname wegens hardnekkige pijn ten gevolge van een kwaadaardige tumor, moet de 

- primaire of secundaire - kwaadaardige tumor als hoofddiagnose opgegeven worden. 

Ook elke behandeling zoals morfine-infusie via een epidurale katheter, moet gecodeerd 

worden. De ICD-9-CM bevat geen specifieke code vooor hardnekkige pijn. 

Hardnekkige pijn wordt daarom onder zijn oorzaak ondergebracht. 

 

° bij opname voor enkel de behandeling van de toxische gevolgen van een 

chemotherapeutisch geneesmiddel dienen de toxische gevolgen zoals ongecontroleerde 

braakneigingen of leukopenie als hoofddiagnose opgegeven worden met de geschikte E-

code voor het identificeren van het geneesmiddel. 
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PDX#14. Vergiftiging 

 

 

Voor het coderen van een vergiftiging of een reactie op het onjuiste gebruik van een 

geneesmiddel (voorbeeld : verkeerde dosis, verkeerde substantie, verkeerde toedieningsweg) 

moet de code voor de vergiftiging als eerste plaats opgegeven worden, gevolgd door de code 

voor de uitingen ervan. Indien er ook een diagnose is van drugmisbruik of afhankelijkheid 

ervan, moet het misbruik of de afhankelijkheid als een bijkomende code geregistreerd worden. 

 

 

Voorbeeld 1 : coma ingevolge een overdosis codeïne. 

   hoofddiagnose : vergiftiging 

   nevendiagnose : coma 

 

Voorbeeld 2 : coma ingevolge een overdosis heroïne met heroneverslaving. 

   hoofddiagnose : vergiftiging 

   nevendiagnose : coma - heroïneverslaving 

 

 

PDX#15. Verwikkelingen van een chirurgische ingreep of andere medische 

verzorging 

 

Bij opname voor behandeling van een verwikkeling ten gevolge van een chirurgische handeling 

of een andere vorm van medische zorg, wordt de code voor de verwikkeling als hoofddiagnose 

opgegeven. Indien de complicatie onder de reeksen 996-999 ondergebracht wordt, mag er een 

bijkomende code voor de specifieke verwikkeling toegekend worden. 

 

Voorbeeld 1 : een patiënt wordt drie dagen na een appendectomie ontslagen. Op de tweede dag 

thuis spant hij zich te fel in om een tafeltje te verschuiven zodat hij opnieuw opgenomen moet 

worden voor een wonddehiscentie. Code “Disruptie van een operatieve wonde" wordt als 

hoofddiagnose opgegeven. Er is geen bijkomende code nodig, aangezien de code voor de 

verwikkeling de specificiteit vermeldt. 

 

Voorbeeld 2 : een patiënte met een permanente urinaire katheter wordt wegens een urinaire 

infectie met streptokokken opgenomen. Hier moet de code “Infectie of ontstekingsreactie 

ingevolge een vaste urinekatheter” gebruikt worden. De code voor streptococcen mag 

aangewend worden. 
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PDX #16 Verwikkelingen bij zwangerschap 

 

Bij opname voor een aandoening die ofwel een verwikkeling is van de zwangerschap of deze 

bemoeilijkt, moet de code voor de obstetrische verwikkeling als hoofddiagnose opgegeven wor-

den. Er mag een bijkomende code gebruikt worden voor het aangeven van het specifieke aspect 

ervan. 

 

 

Voorbeeld 1 : een zeven maanden zwangere patiënte met als diagnose diabetes mellitus type 1 

wordt opgenomen voor insulineregulatie ten gevolge van een blijvend hoge bloedsuikerspiegel. 

Code "gecompliceerde zwangerschap door diabetes" wordt als hoofddiagnose opgegeven. De 

code "diabetes met complicatie" wordt ook toegevoegd. 

 

Voorbeeld 2 : een patiënte wordt een week na de bevalling opnieuw opgenomen met als 

diagnose een uitgestelde hemorragie ingevolge achtergebleven placentafragmenten. Er worden 

een dilatatie en een curettage uitgevoerd. Code "uitgestelde hemorragie ingevolge achtergeble-

ven placentafragmenten" moet als hoofddiagnose opgegeven worden. Er is geen bijkomende 

code vereist. 


