
 
 
 

  
 

 

 

 

STA/AND/2002-143A 

Bijkomende informatie bij het bestand 
'geboortegegevens pasgeborene' 

(PATBIRTH) 

 

Zie ook “Richtlijnen voor de registratie van de 
Minimale Klinische Gegevens” van juni 1999, blz. 
59 - 64 en de “Codeerhandleiding voor de 
registratie van pasgeboren” van januari 2001. 
 
Bij de heropname van een baby jonger dan 29 dagen in hetzelfde ziekenhuis of in 
een ander ziekenhuis dan dit van de geboorte blijkt er verwarring te ontstaan over 
wat dient ingevuld te worden in veld 10 (ICD-9-CM code van de geboorte) in het 
bestand 'PATBIRTH'. 
 
Voor alle duidelijkheid: men moet goed onderscheid maken tussen enerzijds het  
veld 10 (ICD-9-CM code van de geboorte) in het bestand 'PATBIRTH' en anderzijds 
veld 6 (diagnose) van het bestand 'DIAGNOSE'. 
 
Het veld 6 (diagnose) van het bestand 'DIAGNOSE' gecombineerd met veld 7 
(code hoofd-/ nevendiagnose) gelijk aan ‘P’, geeft de hoofddiagnose aan voor het 
verblijf d.w.z.: 

- 
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-als het over het verblijf van de geboorte gaat, staat hier een V3-code als de baby 
levend geboren is of 7799 als de baby dood geboren is en NIETS anders. 

 
- voor elke andere opname van een baby jonger dan 29 dagen dient hier de echte 

hoofddiagnose (reden van opname) te staan en NIET een V3- code. 
 
De gegevens in het bestand 'PATBIRTH' daarentegen zijn ONAFHANKELIJK 
van het feit of dit record nu meegegeven wordt samen met het verblijf van de 
geboorte of bij een (her)opname van een baby jonger dan 29 dagen in eender welk 
ziekenhuis.  
Elke mens wordt maar één keer geboren en heeft dan ook maar  
- één geboorte diagnose (V3xxx in veld 10 = ICD-9-CM code van de geboorte in 

het bestand 'PATBIRTH'); 
- één geboortegewicht (veld 13  in het bestand 'PATBIRTH'); 
- één verblijf van geboorte (of eerste verblijf in het ziekenhuis) (veld 18 - 20  in het 

bestand 'PATBIRTH'); 
- enz. 
 
Dus in veld 10 (ICD-9-CM code van de geboorte) in het bestand 'PATBIRTH' 
staat steeds een V3-code als de baby levend geboren is of 7799 als de baby dood 
geboren is en NIETS anders. 
Dit komt overeen met de hoofddiagnose van het bestand 'DIAGNOSE' als dit 
record meegegeven wordt met het verblijf van de geboorte maar is 
VERSCHILLEND van de hoofddiagnose van het bestand 'DIAGNOSE' als dit 
record meegegeven wordt met een verblijf verschillend van het verblijf van de 
geboorte (dit kan een heropname zijn in het ziekenhuis van geboorte of een 
opname in een ander ziekenhuis). 

 
Voorbeeld : 
 
1. Baby wordt geboren in ziekenhuis A  : verblijf van geboorte. 
 
- Het veld 6 (diagnose) van het bestand 'DIAGNOSE' gecombineerd met veld 7 

(code hoofd-/ nevendiagnose) gelijk aan ‘P’, geeft de hoofddiagnose aan voor het 
verblijf, vb. V3000 (= levend geboren éénling, geboren in een ziekenhuis, geen 
vermelding van keizersnede). 

 
- In dit geval vinden we dezelfde diagnose terug in veld 10 (ICD-9-CM code van de 

geboorte) in het bestand 'PATBIRTH' (V3000). 
 
- In veld 9 (geboorteplaats) van het bestand 'PATBIRTH' dient ‘1’ ingevuld te 

worden wat betekent  dat de baby in dit ziekenhuis is geboren. 
 
- De velden 4 tot en met 8  in het bestand 'PATBIRTH' bevatten de verblijfssleutel 

(registratiejaar, registratiesemester en verblijfsnummer) en de patiëntensleutel 
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(jaar van registratie van de patiëntensleutel en het patiëntennummer) van het 
verblijf van de bevalling van de moeder  (ook al eindigt dit in een vorig of 
volgende semester). 

 
- De velden 18 tot en met 20  in het bestand 'PATBIRTH' bevatten de 

verblijfssleutel (registratiejaar, registratiesemester en verblijfsnummer) van het 
verblijf van geboorte van de baby in dit ziekenhuis. 

OPGELET : het registratiesemester van het geboorteverblijf komt overeen met het 
einde van het verblijf en NIET met het semester van de geboorte !!!! 
 
2. Baby wordt geboren in ziekenhuis A  : heropname in ziekenhuis A 
 
Indien de registratie (=ontslag) van deze heropname binnen hetzelfde semester 
valt als de registratie (=ontslag) van het geboorteverblijf, dient GEEN nieuw 
record aangemaakt te worden. De gegevens bevinden zich dan al in het 
bestand 'PATBIRTH' voor dit semester. 
 

Indien het verblijf van de heropname eindigt in het volgende semester, dienen 
EXACT DEZELFDE GEBOORTEGEGEVENS als in het semester van het 
geboorteverblijf in het bestand 'PATBIRTH' opnieuw doorgestuurd te worden. 
 
- Het veld 6 (diagnose) van het bestand 'DIAGNOSE' gecombineerd met veld 7 

(code hoofd-/ nevendiagnose) gelijk aan ‘P’, geeft nu de reden van opname en 
NIET een V3- code, vb. 7746 (=niet gespecificeerde foetale en neonatale 
geelzucht). 

 
- In dit geval is deze diagnose verschillend van de diagnose in veld 10 (ICD-9-CM 

code van de geboorte) in het bestand 'PATBIRTH' die wel een V3-code is, nl 
V3000. 

 
- In veld 9 (geboorteplaats) van het bestand 'PATBIRTH' dient ‘1’ ingevuld te 

worden wat betekent  dat de baby in dit ziekenhuis is geboren. 
 
- De velden 4 tot en met 8  in het bestand 'PATBIRTH' bevatten de verblijfssleutel 

(registratiejaar, registratiesemester en verblijfsnummer) en de patiëntensleutel 
(jaar van registratie van de patiëntensleutel en het patiëntennummer) van het 
verblijf van de bevalling van de moeder (ook al eindigt dit in een vorig of volgende 
semester). 

 
- De velden 18 tot en met 20 in het bestand 'PATBIRTH' bevatten de verblijfssleutel 

(registratiejaar, registratiesemester en verblijfsnummer) van het verblijf van 
geboorte van de baby in dit ziekenhuis (ook al valt dit in het vorige semester). 

OPGELET : het registratiesemester van het geboorteverblijf komt overeen met het 
einde van het verblijf en NIET met het semester van de geboorte !!!! 
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3. Baby wordt geboren in ziekenhuis A  : opname in ziekenhuis B 
 
Het bestand 'PATBIRTH' bevat exact dezelfde gegevens als in het ziekenhuis 
van de geboorte BEHALVE wat betreft de verwijzing naar de moeder en het 
geboorteverblijf van de baby. 
 
Dezelfde regels gelden voor daarna bij een eventuele heropname in 
ziekenhuis B. 
 
-Het veld 6 (diagnose) van het bestand 'DIAGNOSE' gecombineerd met veld 7 
(code hoofd-/ nevendiagnose) gelijk aan ‘P’, geeft de reden van opname en NIET 
een V3-code, vb. 7746 (=niet gespecificeerde foetale en neonatale geelzucht). 

 
- Ook in dit geval is deze diagnose verschillend van de diagnose in veld 10 (ICD-9-

CM code van de geboorte) in het bestand 'PATBIRTH' die wel een V3-code is, nl. 
V3000 (ook al is de baby geboren in een ander ziekenhuis, de ‘0’ op de vierde 
plaats betekent geboren in een ziekenhuis, en niet in dit ziekenhuis). 

 
- In veld 9 (geboorteplaats) van het bestand 'PATBIRTH' dient nu ‘2’ ingevuld te 

worden wat betekent  dat de baby in een ander ziekenhuis is geboren. 
 
- De velden 4 tot en met 8 in het bestand 'PATBIRTH' die normaal de 

verblijfssleutel en de patiëntensleutel van het verblijf van de bevalling van de 
moeder bevatten, blijven BLANCO  

 
- De velden 18 tot en met 20  in het bestand 'PATBIRTH' bevatten de 

verblijfssleutel (registratiejaar, registratiesemester en verblijfsnummer) van het 
eerste verblijf van deze baby in dit ziekenhuis (ook al valt dit in het vorige 
semester). 

 
 
4. Baby wordt thuis geboren : opname in een ziekenhuis  
 
Dezelfde regels gelden voor daarna bij een eventuele heropname in dit 
ziekenhuis.  
 
- Het veld 6 (diagnose) van het bestand 'DIAGNOSE' gecombineerd met veld 7 

(code hoofd-/ nevendiagnose) gelijk aan ‘P’, geeft de reden van opname en 
NIET een V3- code, vb. 7746 (=niet gespecificeerde foetale en neonatale 
geelzucht). 

 
- Ook in dit geval is deze diagnose verschillend van de diagnose in veld 10 (ICD-

9-CM code van de geboorte) in het bestand 'PATBIRTH' die wel een V3-code is, 
vb. V302 (enkelvoudige levend geborene, geboren buiten het ziekenhuis en niet 
opgenomen). 
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Opmerking: 
 

• De '2' op de vierde positie wijst erop dat de baby wel degelijk buiten het 
ziekenhuis geboren is. Als hij binnen de 29 dagen na  geboorte opgenomen 
wordt, dienen ook de gegevens voor het bestand 'PATBIRTH' meegegeven te 
worden. Men dient dan in het bestand 'PATBIRTH' een geboortecode te kiezen 
met een '2' op de vierde positie. Deze codes kunnen alleen in het bestand 
'PATBIRTH' voorkomen en niet in het bestand 'DIAGNOSE' (in de 
"Codeerhandleiding voor de registratie van pasgeborenen" bladzijde 18, dient 
de zin "-> niet van toepassing" vervangen te worden door "-> niet van 
toepassing voor de hoofddiagnose van een verblijf (bestand 'DIAGNOSE')". 

 

• Indien de baby net vóór de opname van de moeder in het ziekenhuis geboren 
wordt, spreken we wel over het verblijf van de geboorte (= punt 1), met zowel in 
het bestand 'PATBIRTH' als in het bestand 'DIAGNOSE' bijvoorbeeld de 
geboortecode V301 (enkelvoudige levend geborene, geboren vóór opname in 
het ziekenhuis). De '1' op de vierde positie wijst erop dat de baby net vóór de 
opname in het ziekenhuis geboren is. 

 
- In veld 9 (geboorteplaats) van het bestand 'PATBIRTH' dient nu ‘3’ ingevuld te 

worden wat betekent  dat de baby niet in een ziekenhuis is geboren. 
 
- De velden 4 tot en met 8  in het bestand 'PATBIRTH' die normaal de 

verblijfssleutel en de patiëntensleutel van het verblijf van de bevalling van de 
moeder bevatten, blijven BLANCO. 

 
- De velden 18 tot en met 20 in het bestand 'PATBIRTH' bevatten de verblijfssleutel 

(registratiejaar, registratiesemester en verblijfsnummer) van het eerste verblijf 
van deze baby in dit ziekenhuis (ook al valt dit in het vorige semester). 

 
 
 
WAT DOEN ALS MEN DE GEBOORTEGEGEVENS NIET KENT ? 
 
Bij een opname in een ander ziekenhuis dan dit van geboorte bli jkt het 
voor sommige ziekenhuizen nogal moeili jk te zijn de geboortegegevens 
(geboortegewicht, Apgar-score, weken zwangerschap, enz.) te vinden. 
We dringen er echter op aan deze op te zoeken!!! 
 
In het veld 10 van het bestand 'PATBIRTH' stellen we het volgende voor:  

• Indien men niet weet of het over een éénling, tweeling of meerling gaat, kan 
men de code 'V39xx' (= niet gespecificeerd) gebruiken. 
Opmerking: ook voor het volgnummer van geboorte dient dan '9' ingevuld te 
worden. 
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• Probeer toch te weten te komen of het kind al dan niet in een ziekenhuis 
geboren is, anders neemt men aan van wel omdat thuisbevalling nog zeldzaam 
is (= cijfer '0' op de vierde positie). 

• Als men niet weet of het kind al dan niet met een keizersnede geboren is, is dit 
gelijk aan 'geen vermelding van keizersnede' en cijfer '0' op de vijfde positie (zie 
codeerhandleiding pasgeborenen, bladzijde 18). 

 
Dus in dit geval wordt de geboorte diagnose ‘V3900 ’  (=levend 
geborene, niet verder gespecif iceerd, in ziekenhuis geboren, geen 
vermelding van keizersnede). 
 
 
WAT ALS DE MOEDER HET ZIEKENHUIS VERLAAT? 
 
Of de moeder nu al dan niet in het ziekenhuis verblijft of vroeger of later dan de 
baby uit het ziekenhuis ontslagen wordt, heeft GEEN INVLOED op de registratie 
van het verblijf van de baby. 
De baby moet van bij zijn geboorte een eigen MKG-registratie met eigen 
verblijfs- en patiëntensleutel hebben. Dit verblijf loopt ononderbroken door tot de 
baby ontslagen wordt uit het ziekenhuis, wat er ook met de moeder gebeurt. 
 
FACTURATIE VAN EEN PASGEBORENE 
 
Voor een pasgeborenen mag er NIET gefactureerd worden op een N*- of een M-
dienst. Men heeft enkel "niet te factureren dagen". 
Ook voor de ziekenhuizen die in hun facturatiesysteem  een facturatie aan nul euro 
gebruiken, wordt er gevraagd deze dagen naar "niet te factureren dagen" om te 
zetten. 
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Bijlage: V3-codes 
 
V3000 ENKELVOUDIG LEVEND GEBORENE, GEBOREN IN ZIEKENHUIS, GEEN VERMELDING VAN 

BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V3001 ENKELVOUDIG LEVEND GEBORENE, GEBOREN IN ZIEKENHUIS DOOR BEVALLING VIA 
KEIZERSNEDE 

V301 ENKELVOUDIGE LEVEND GEBORENE, GEBOREN VOOR OPNAME IN HET ZIEKENHUIS 

V302 ENKELVOUDIGE LEVEND GEBORENE, GEBOREN BUITEN HET ZIEKENHUIS EN NIET OPGENOMEN 

V3100 TWEELING, PARTNER LEVEND GEBOREN, GEBOREN IN ZIEKENHUIS, GEEN VERMELDING VAN 
BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V3101 TWEELING, PARTNER LEVEND GEBOREN IN HET ZIEKENHUIS DOOR BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V311 TWEELING, PARTNER LEVEND GEBOREN, GEBOREN VOOR OPNAME IN HET ZIEKENHUIS 

V312 TWEELING, PARTNER LEVEND GEBOREN, GEBOREN BUITEN HET ZIEKENHUIS EN NIET 
OPGENOMEN 

V3200 TWEELING, PARTNER DOOD GEBOREN, GEEN VERMELDING VAN BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V3201 TWEELING, PARTNER DOOD GEBOREN IN HET ZIEKENHUIS DOOR BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V321 TWEELING, PARTNER DOOD GEBOREN, GEBOREN VOOR OPNAME IN HET ZIEKENHUIS 

V322 TWEELING, PARTNER DOOD GEBOREN, GEBOREN BUITEN HET ZIEKENHUIS EN NIET OPGENOMEN 

V3300 TWEELING, TOESTAND PARTNER NNO, GEBOREN IN ZIEKENHUIS, GEEN VERMELDING VAN 
BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V3301 TWEELING, TOESTAND PARTNER NIET GESPECIFICEERD, GEBOREN IN HET ZIEKENHUIS DOOR 
BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V331 TWEELING, TOESTAND PARTNER NIET GESPECIFICEERD, GEBOREN VOOR OPNAME IN HET 
ZIEKENHUIS 

V332 TWEELING, TOESTAND PARTNER NIET GESPECIFICEERD, GEBOREN BUITEN HET ZIEKENHUIS EN 
NIET OPGENOMEN 

V3400 OVERIGE MEERLINGGEBOORTEN, ALLE PARTNERS LEVEND GEBOREN IN ZIEKENHUIS,GEEN 
VERMELDING VAN BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V3401 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, PARTNERS ALLE LEVEND GEBOREN IN HET ZIEKENHUIS DOOR 
BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V341 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, PARTNERS ALLE LEVEND GEBOREN, GEBOREN VOOR OPNAME 
IN HET ZIEKENHUIS 

V342 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, PARTNERS ALLE LEVEND GEBOREN, GEBOREN BUITEN HET 
ZIEKENHUIS EN NIET OPGENOMEN 

V3500 OVERIGE MEERLINGGEBOORTEN ALLE PARTNERS DOODGEBOREN, IN ZIEKENHUIS GEBOREN, 
GEEN VERMELDING VAN BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V3501 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, PARTNERS ALLE DOOD GEBOREN IN HET ZIEKENHUIS DOOR 
BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V351 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, PARTNERS ALLE DOOD GEBOREN, GEBOREN VOOR OPNAME 
IN HET ZIEKENHUIS 

V352 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, PARTNERS ALLE DOOD GEBOREN, GEBOREN BUITEN HET 
ZIEKENHUIS EN NIET OPGENOMEN 

V3600 OVERIGE MEERLINGGEBOORTEN, PARTNERS ZOWEL LEVEND ALS DOODGEBOREN, IN 
ZIEKENHUIS GEBOREN, GEEN VERMELDING VAN BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V3601 OVERIGE MEERLINGGEBOORTEN, PARTNERS ZOWEL DOOD ALS LEVEND GEBOREN IN HET 
ZIEKENHUIS DOOR BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V361 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, PARTNERS ZOWEL LEVEND ALS DOOD GEBOREN, GEBOREN 
VOOR OPNAME IN HET ZIEKENHUIS 

V362 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, PARTNERS ZOWEL LEVEND ALS DOOD GEBOREN, GEBOREN 
BUITEN HET ZIEKENHUIS EN NIET OPGENOMEN 

V3700 OVERIGE MEERLINGGEBOORTEN, TOESTAND PARTNERS NNO, IN ZIEKENHUIS GEBOREN, GEEN 
VERMELDING VAN BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V3701 OVERIG MEERLING GEBOORTEN, TOESTAND PARTNER NIET GESPECIFICEERD GEBOREN IN HET 
ZIEKENHUIS DOOR BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V371 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, TOESTAND PARTNERS NIET GESPECIFICEERD, GEBOREN 
VOOR OPNAME IN HET ZIEKENHUIS 

V372 OVERIGE MEERLING GEBOORTEN, TOESTAND PARTNERS NIET GESPECIFICEERD, GEBOREN 
BUITEN HET ZIEKENHUIS EN NIET OPGENOMEN 

V3900 LEVEND GEBORENE, NNO, IN ZIEKENHUIS GEBOREN, GEEN VERMELDING VAN KEIZERSNEDE 

V3901 LEVEND GEBORENE NNO, IN ZIEKENHUIS GEBOREN DOOR BEVALLING VIA KEIZERSNEDE 

V391 LEVEND GEBORENE, ZONDER VERDERE SPECIFICATIE, GEBOREN VOOR OPNAME IN HET 
ZIEKENHUIS 

V392 LEVEND GEBORENE, ZONDER VERDERE SPECIFICATIE, GEBOREN BUITEN HET ZIEKENHUIS EN 
NIET OPGENOMEN 

 


