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Inhoudsopgave FAQ’s ICD-10-BE
Publicatie juni 2016 (deel 4); registratiejaar 2015

Hfdst 10 - ICD-10-PCS kernprocedures in de Medische en Chirurgische sectie (3
vragen)
Hfdst 12 - Z-codes en codes voor externe oorzaken van morbiditeit (2 vragen)
Hfdst 17 - Ziekten van het bloed en de bloedvormende organen en bepaalde
stoornissen van het immuunmechanisme (1 vraag)
Hfdst 18 - Aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen (1 vraag)
Hfdst 19 - Ziekten van het respiratoir stelsel (2 vragen)
Hfdst 20 - Ziekten van het gastro-intestinaal stelsel (4 vragen)
Hfdst 21 - Aandoeningen van het urogenitaal stelsel (2 vragen)
Hfdst 22 - Ziekten van de huid en het subcutaan weefsel (1 vraag)
Hfdst 23 - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het bindweefsel (1 vraag)
Hfdst 24 - Complicaties van zwangerschap, bevalling en puerperium (1 vraag)
Hfdst 28 - Aandoeningen van het circulatoir stelsel (2 vragen)
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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 10 - ICD-10-PCS kernprocedures in de Medische en
Chirurgische sectie
Vraag 1
Hoe een scan met zowel toediening van contraststof met hoog- als lage osmolariteit coderen?

Deze scan wordt gecodeerd met zowel de code van contraststof met hoge- en lage osmolariteit.

Vraag 2
Verwijderen van een getunnelde dialysecatheter is dat ‘infusion device’ of’ synthetic substitute’?

Het verwijderen van een getunnelde dialysecatheter uit een vene wordt gecodeerd met ‘device’ en niet
met ‘substitute’.

Vraag 3

Moet een pijnpomp na een operatie gecodeerd worden?

Een tijdelijke externe pijnpomp moet niet gecodeerd worden, het toedienen van analgetica mag wel
gecodeerd worden.

Hfdst 12 - Z-codes en codes voor externe oorzaken van
morbiditeit
Vraag 1
In het dossier staat dat de patiënt morbid obees is, BMI = 42 zonder verdere specificatie. Coderen we
hier ‘obesity morbid due to excess calories’ E66.01 + Z68.41. Mag dit altijd ‘due to excess calories’ zijn of
moet dat expliciet in het verslag staan?
Zowel een morbide obesitas als een morbide obesitas met de expliciete vermelding dat dit door een
overmaat aan calorieën komt, worden gecodeerd met de code E66.01’ Morbid (severe) obesity due to
excess calories’ + Z68.41 ‘Body mass index (BMI) 40.0-44.9, adult’.
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Vraag 2
De code alleenwonend Z60.2 ‘Problems related to living alone’ mag niet altijd gecodeerd worden. Mag dit
enkel gecodeerd worden wanneer dit de gezondheidstoestand beïnvloed?
Dit wordt enkel gecodeerd wanneer deze informatie relevant is voor het verblijf.

Hfdst 17 - Ziekten van het bloed,de bloedvormende organen en
bepaalde stoornissen van het immuunmechanisme
Vraag 1
Hoe seniele dementie met delirium coderen?
Dit mag gecodeerd worden met F03.9- ‘Unspecified (senile) dementia’ en F05 ‘Delirium due to known
physiological condition’.

Hfdst 18 - Aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen
Vraag 1
Hoe wordt een myringotomie van het rechter oor met het plaatsen van en diabolo gecodeerd?
Myringotomie van het rechter oor en plaatsen van een diabolo wordt gecodeerd met 099500Z ‘Drainage
of Right Middle Ear with Drainage Device, Open Approach’.

Hfdst 19 - Ziekten van het respiratoir stelsel
Vraag 1
Recent gestopt met roken: coderen als persoonlijke historiek van roken of als nicotine afhankelijkheid in
remissie.

Recent gestopt met roken wordt gecodeerd als ‘nicotine dependence, in remission’ F17.201 ‘Nicotine
dependence, unspecified, in remission’.
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Vraag 2
Hoe wordt een acute astmatische bronchitis gecodeerd?
Een diagnose van "astmatische bronchitis" zonder verdere specificatie wordt gecodeerd met J45.909
‘Unspecified asthma, uncomplicated’ In deze code zit de acute bronchitis reeds vervat.

Hfdst 20 - Ziekten van het gastro-intestinaal stelsel
Vraag 1

Verwijderen van een dorsale anale skintag. Excisie letsel anus of excisie skin perineum?

Dit wordt gecodeerd met 0HB9XZZ ‘Excision of Perineum Skin, External Approach’ indien het letsel
uitgaat van de huid.

Vraag 2
Bestaat er een specifieke code voor het verwijderen van osteosynthesemateriaal na osteotomie van de
kaak?
Dit wordt gecodeerd met Z47.2 ‘Encounter for removal of internal fixation device’ daar er geen specifieke
code bestaat voor de kaak.

Vraag 3

Moeten de externe oorzaken van morbiditeit geregistreerd worden in België?

In België is de registratie van de codes voor externe oorzaken van morbiditeit verplicht (omzendbrief
07/01/2003).
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Vraag 4
Hoe wordt het sluiten van een stoma gecodeerd. Kan dit bijvoorbeeld met de codes 0DQM0ZZ “Repair
Descending Colon, Open Approach” + 0WQFXZ2 “Repair Abdominal Wall, Stoma, External
Approach”gecodeerd worden?

Inderdaad dit mag met deze twee codes gecodeerd worden.

Hfdst 21 - Aandoeningen van het urogenitaal stelsel
Vraag 1
Stressincontinentie. Plaatsen TVT (“Tensionfree Vaginal Tape”) of TVTO, (“Tensionfree Obturatorius
Tape”) literatuur spreekt over plaatsen van ondersteuning van de urethra, dus 0TUD0JZ ‘Supplement
Urethra with Synthetic Substitute, Open Approach’, dit geeft DRG 951 ‘Other factors influencing health
status’. Als je blaashals gebruikt krijg je DRG 514 ‘female reproductive systems. Reconstructive
procedures’ met de procedurecode 0TUC0JZ ‘Supplement Bladder Neck with Synthetic Substitute, Open
Approach’. Welke code gebruiken?
Dit wordt gecodeerd met een code uit de tabel 0TU (Urinary System, Supplement) met body part
“urethra”. Er wordt niet gecodeerd op basis van de output DRG.

Vraag 2
Voor de codering van benigne prostaat hypertrofie (N40) en prostaatbloeding (N42.1) staat er in de
tabulaire lijst bij de prostaatbloeding een ‘Exclude’ 1 voor benigne prostaat hypertrofie maar bij benigne
prostaat hypertrofie staat er geen ‘Exclude’ 1 voor prostaatbloeding. Mogen we ervan uitgaan dat beide
niet samen gecodeerd mogen worden?
Inderdaad beide codes mogen niet samen gecodeerd worden.
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Hfdst 22 - Ziekten van de huid en het subcutaan weefsel
Vraag 1
Hoe coderen we in ICD10 een ‘non-healing surgical wound’?
In dergelijke gevallen wordt de onderliggende reden voor het niet helen van de ‘surgical wound’
gecodeerd.
Indien deze niet gekend is wordt T81.89X- ‘Other complications of procedures, not elsewhere classified’
gecodeerd.

Hfdst 23 - Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel en het
bindweefsel
Vraag 1
Patiënt wordt opgenomen voor het verwijderen van plaat en schroeven na een geheelde fractuur van de
distale radius rechts. Coderen we de diagnose als S52.501D (“unspecified fracture of the lower end of
right radius, subsequent encounter for closed fracture with routine healing”)?
Dit wordt inderdaad gecodeerd met S52.501D ‘Unspecified fracture of the lower end of right radius,
subsequent encounter for closed fracture with routine healing’.

Hfdst 24 - Complicaties van zwangerschap, bevalling en
puerperium
Vraag 1
In de ICD-10 codering wordt bij een bevalling gevraagd naar het aantal volledige weken zwangerschap.
Mogen wij dit zelfde aantal weken overnemen bij de geboorte-moedergegevens of dient hier afgerond te
worden? Bv. 36 weken en 4 dagen zwangerschap wordt 37 weken zwangerschap of moet dit altijd als 36
weken geregistreerd worden bij de geboorte-moedergegevens in MZG?
Nee 36 weken en 4 dagen wordt geregistreerd als 36 weken.
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Hfdst 28 - Aandoeningen van het circulatoir stelsel
Vraag 1
Bij patiënt werd in het verleden een arterio-veneuze fistel geconstrueerd met de vena basilica rechts. Het
huidig probleem is een stenotisch segment over een lengte van ongeveer 2cm. Er wordt besloten het
aangetaste stuk vene over een lengte van 2,5cm weg te knippen. Dit wordt vervangen door twee stukken
saphena-enten links. Hoe wordt deze procedure gecodeerd?
Dit wordt gecodeerd met 05RB07Z ‘Replacement of Right Basilic Vein with Autologous Tissue Substitute,
Open Approach’ en 06BQ0ZZ ‘Excision of Left Greater Saphenous Vein, Open Approach’. De excisie van
het aangetaste deel wordt niet apart gecodeerd daar dit vervat zit in de kernprocedure ‘Replacement’.

Vraag 2
Carpentier Edwards ring : Hoe codeer je een mitralisklepplastie met ring van carpentier Edwards bij een
volgende opname?
De statuscode voor een Carpentier Edwards ring is Z95.818 ‘Presence of other cardiac implants and
grafts’.
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