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Inhoudsopgave FAQ’s ICD-10-BE
Publicatie mei 2016 (deel 3); registratiejaar 2015

Hfdst 2 - Inleiding tot de ICD-10-CM classificatie (1 vraag)
Hfdst 9 - Basisstappen van de ICD-10-PCS codering (1 vraag)
Hfdst 13 - Symptomen, ziektetekens en slecht omschreven aandoeningen (2 vragen)
Hfdst 16 - Mentale aandoeningen (1 vraag)
Hfdst 19 - Ziekten van het respiratoir stelsel (1 vraag)
Hfdst 20 - Ziekten van het gastro-intestinaal stelsel (4 vragen)
Hfdst 21 - Aandoeningen van het urogenitaal stelsel (4 vragen)
Hfdst 23 - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het bindweefsel (3
vragen)
Hfdst 24 - Complicaties van zwangerschap, bevalling en puerperium (1 vraag)
Hfdst 27 - Perinatale aandoeningen (1 vraag)
Hfdst 33 - Complicaties van chirurgische en medische zorg (1 vraag)
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INLEIDING
In deze publicatie werden de door de ziekenhuizen gestelde ICD-10-BE codeervragen
beantwoord. De antwoorden hebben enkel betrekking op de in de vragen beschreven
codeerproblemen. De antwoorden op deze vragen mogen niet in andere contexten gebruikt
worden. De codeervragen werden gegroepeerd in dezelfde volgorde van de hoofdstukken van
het ICD-10-BE handboek (v1.5).

Referentie:
Handboek ICD-10-BE codering (v1.5)
Het ICD-10-BE codeerhandboek is de enige officiële referentie voor de ICD-10-BE
codering in België.
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Hfdst 2 - Inleiding tot de ICD-10-CM classificatie
Vraag 1
Differentiaaldiagnosen: in de richtlijnen staat dat indien er meerdere gelijkaardige of
differentiaaldiagnosen gedocumenteerd worden als mogelijke of vermoedelijke diagnosen, deze
gecodeerd mogen worden alsof ze bevestigd zijn. Moeten deze differentiaaldiagnosen dan met
de zekerheidsgraad (2): zeker of (1): mogelijk gecodeerd worden?

Deze differentiaaldiagnosen worden gecodeerd met de zekerheidsgraad (1): mogelijk.

Hfdst 9 - Basisstappen van de ICD-10-PCS codering
Vraag 1
Algemene vraag: Moeten de exclude’s van ICD-9 toegepast worden op de procedures van ICD10?

De Exclude’s van ICD-9 bij de procedures worden niet toegepast op de procedures in ICD-10.

Hfdst 13 - Symptomen, ziektetekens en slecht omschreven
aandoeningen
Vraag 1
Mag een syncope gecodeerd worden, ook al is de oorzaak van de syncope gekend?
Een symptoom mag gecodeerd worden indien het voldoet aan de criteria voor het coderen van
symptomen (zie handboek). Uiteraard hangt dit af van de concrete omstandigheden van het
verblijf.

Vraag 2
Hoe kunnen we acetonemisch braken coderen?
Dit wordt gecodeerd met R11.10 ‘Vomiting unspecified’ en R79.89 ‘Other specified abnormal
findings of blood chemistry’.
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Hfdst 16 - Mentale aandoeningen
Vraag 1
Hoe moeten wij multifactoriële dementie coderen in ICD-10-BE?
Indien de oorzaken van de multifactoriële dementie vermeld worden mogen die gecodeerd
worden, indien niet wordt F03.-- (zie index: ‘Dementia in multiple etiologies’) gecodeerd.

Hfdst 19 - Ziekten van het respiratoir stelsel
Vraag 1
Hoe moet men bronchiale hyperreactiviteit, zonder tekens van astma coderen? J39.3?

J39.3 verwijst naar ‘Upper respiratory tract hypersensitivity reaction, site unspecified’ maar de
bronchieën behoren niet tot ‘upper respiratory tract’.
Bronchiale hyperreactiviteit wordt niet gecodeerd indien deze deel uitmaakt van een
onderliggende respiratoire pathologie.
Uitzonderlijk kan deze hyperreactiviteit gecodeerd worden (indien dit relevant is voor de
opname) met een symptoomcode afhankelijk van de context:
- R06.89: other abnormalities of breathing
- R09.89: Other specified symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
- …….

Hfdst 20 - Ziekten van het gastro-intestinaal stelsel
Vraag 1
Een patiënt opgenomen voor het sluiten van een colostomie wordt nadien getransfereerd naar
intensieve zorgen omwille van een acuut abdomen. Een exploratieve laparascopie toont een
blown out van het terminaal ileum op basis van een obstructie door een briden. Dit wordt als
hoofddiagnose voor het specialisme intensieve zorgen gecodeerd. Moet hier nog een Z-code
voor aftercare worden toegevoegd als nevendiagnose?
Een code voor aftercare mag in dit geval gecodeerd worden als nevendiagnose op intensieve
zorgen.

FOD Volksgezondheid Publicatie mei 2016 (Deel 3) – ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015

5

Vraag 2
Moet bij het coderen van alcoholisch coma met massieve ascites secundair op Laennec cirrose
bij chronisch alcoholisme naast de code K70.41 ‘Alcoholic hepatic failure with coma’ ook de
code K70.31 ‘Alcoholic cirrhosis of liver with ascites’ worden toegevoegd?
Inderdaad de code K70.31 ‘Alcoholic cirrhosis of liver with ascites’ dient toegevoegd te worden.

Vraag 3
Bloedende gastro-intestinale tumor. Moeten we de bloeding apart bij coderen omdat er geen
combinatiecode beschikbaar is of is de bloeding inherent aan de tumor?
Ja de bloeding wordt apart bij gecodeerd indien er geen combinatiecode bestaat en er geen
‘Exclude 1’ voor bloeding aanwezig is.

Vraag 4
Hoe coderen we acute leverstuwing bij bv. rechter hartfalen?
De onderliggende oorzaak van de leverstuwing moet gecodeerd worden namelijk het rechter
hartfalen, de leverstuwing maakt hier integraal deel van uit.

Hfdst 21 - Aandoeningen van het urogenitaal stelsel
Vraag 1
Welke ‘body part’ (‘urethra’ of ‘bladder neck’) wordt gecodeerd bij een TVT voor
stressincontinentie bij een vrouw en wordt dit uitgevoerd via een open approach?
Dit wordt gecodeerd in de tabel 0TU met “body part” “urethra”. De gebruikte “approach” dient
nagevraagd te worden bij de behandelende arts.

Vraag 2
Hoe wordt een verworven ‘concealed penis’ met een verworven PUJ stenose gecodeerd?
De code voor verworven ‘concealed penis’ is N48.83 ‘Acquired buried penis’. De verworven
PUJ stenose wordt gecodeerd aan de hand van de onderliggende oorzaak.
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Vraag 3
Nierbiopsie onder echografie: moet de echografie erbij gecodeerd worden?
De echografie in dit geval moet er niet bij gecodeerd worden maar het mag wel.

Vraag 4
Moet het plaatsen van een blaassonde, bijvoorbeeld bij een patiënt met urineretentie, bij
gecodeerd worden?
Dit wordt gecodeerd met 0T9B70Z ‘Drainage of Bladder with Drainage Device, Via Natural or
Artificial Opening’, het plaatsen (insertion) van de blaassonde wordt niet apart bij gecodeerd.

Hfdst 23 - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het
bindweefsel
Vraag 1
Coderen we een bunionette van de 5de metatarsaal rechter voet als een toe deformity
M20.5X1?
Dit wordt gecodeerd met M20.5X1 ‘Other deformities of toe(s) (acquired), right foot’.

Vraag 2
Geldt de regel van ICD 9 dat Spinale stenose zonder neurogene claudicatio (ICD 9: 724.02)
(ICD 10 M48.0-) enkel met deze code mag gecodeerd worden in afwezigheid van een
gediagnosticeerde etiologie?
Inderdaad M48.0- ‘Spinal stenosis’ wordt gecodeerd in het geval van een spinale stenose
zonder neurogene claudicatio wanneer deze voldoet aan de criteria voor het coderen van
nevendiagnosen en in afwezigheid van een gediagnosticeerde etiologie.

Vraag 3
Hoe coderen we de injectie van geconcentreerde bloedplaatjes in de Achillesspees? Welk ‘body
system’ wordt gebruikt?
Dit wordt gecodeerd met 3E023GC’ Introduction of Other Therapeutic Substance into Muscle,
Percutaneous Approach’.
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Hfdst 24 - Complicaties van zwangerschap, bevalling en
puerperium
Vraag 1
Zwangere opgenomen op 36 weken en bevallen op 37 weken. Welke code voor het aantal
zwangerschapsweken moet hier gebruikt worden?
De code Z3A.36 ‘36 weeks gestation of pregnancy’ wordt hier gebruikt.

Hfdst 27 - Perinatale aandoeningen
Vraag 1
Mogen de codes P08.21 en P08.22 altijd in het geboorteverblijf gecodeerd worden?
P08.21 ‘Post-term newborn’ mag altijd gecodeerd worden in het geboorteverblijf indien de baby
geboren is na de 40ste volledige week, maar voor het einde van de 42ste week.
P08.22 ‘Prolonged gestation of newborn’ mag altijd gecodeerd worden in het geboorteverblijf
indien de baby geboren is na de 42ste volledige week.

Hfdst 33 - Complicaties van chirurgische en medische zorg
Vraag 1
Er is een tegenstrijdigheid in de Draft PCS voor wat ECMO betreft. In de index (p. 88 vlak voor
letter P) staat voor ECMO 'See Assistance' (5A0). In de PCS op p. 617 staat er voor ECMO 5A1
‘Performance’, net als in de BE-handleiding (5A15223).
Een ECMO wordt gecodeerd met “Performance” zoals de meest recente versie van het
handboek en de index het aangeeft.
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