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1. Situering ICD-10-BE 
1.1 Binnen DG GS

OPDRACHT TEAM STANDAARDEN

Normering van de digitalisering van gezondheidszorg en 

–beleid, waaronder terminologie, classificatie en andere 

(internationaal ingebedde en actuele) standaarden

Classificaties: ICD-10-BE; ICD-11; VG-MZG …

Terminologie: SNOMED CT; LOINC; …

Groepering: APR-DRG; NRG; …

Audit: e-audit

LVZ

Financieringsmethodieken

Terminologie Centrum, NRC en SNOMED Int

Dienst Financiering Ziekenhuizen en dienst ICT

RIZIV en Passerelle; eHealth en Sciensano

Europa (EC-eHN; CSS; Semantic Taskforce)

WHO, Ministeries Luxembourg, Spanje en VS
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1. Situering ICD-10-BE
1.2 Timeline

2009
Start voorbereidingen overgang naar ICD-10-BE

Studie implementatie van ICD-10-CM en ICD-10-PCS

2015
01/01/2015: overgang ICD-9-CM naar ICD-10-BE v 2014

MZG 2015 proefjaar, gegevens niet gebruikt

2016
MZG 2016 : eerste gebruikte registratiegegevens ICD-10-BE

Omwille van leercurve geen versie-update ICD-10-BE

2017
01/01/2017: update naar ICD-10-BE v 2017

Eerste update van de codeerrichtlijnen

2018
Verdere toepassing van ICD-10-BE v 2017

2019
Voorbereiding update naar ICD-10-BE v 2019

Tweede update van de codeerrichtlijnen
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2. Aanpak update
2.1. Werkgroep ICD-10-BE

 Dr. Peter Van Osta
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

 Dr. Geneviève Vandevoorde
Clinique Saint-Pierre

 Dr. Thibaut Crochet
C.H.U Saint-Pierre

 Dr. Geneviève Bockstal
Hôpitaux Iris Sud

 Dr. Béatrice du Jardin 
Cliniques de L’Europe

 Dr. Karen Pien
Universitair Ziekenhuis Brussel

 Dr. Myriam Rédivo
C.H.U. & Psych. de Mons Borinage

 Dr. Leon Luyten
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

 Dr. Annemie Meurisse
Universitaire Ziekenhuizen Leuven

 Dr. Anne Luyckx
Cliniques Universitaires Saint

 Dr. Peter Heirman
C.H.R. de la Citadelle

 Dr. Nadia Den Blauwen
Universitair Ziekenhuis Gent

Dr. Dimitri Desantoine, Eenheid Audit Ziekenhuizen, 

Voorzitter Werkgroep (WG) ICD-10-BE
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2. Aanpak update
2.1. Missie
 Opdracht van de WG ICD-10-BE

 Opstellen codeerhandboek ICD-10-BE versie 2019 met als doel:

 de internationale standaardrichtlijnen te benaderen 

 Official Guidelines for Coding and Reporting ICD-10-CM 

 Official Guidelines for Coding and Reporting ICD-10-PCS

 eenduidige codering van diagnosen en procedures
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3. Deliverables

 Bijwerken van de website ICD-10-BE

 http://www.health.belgium.be/ICD10BE (verkorte URL) 

 Handboek ICD-10-BE 2019

 http://www.health.belgium.be/ICD10BE > publicaties > 2. codeerrichtlijnen

 RefList ICD-10-BE 2019

 http://www.health.belgium.be/ICD10BE > publicaties > 5. codesets

 Online codeertool

 http://icd10be.health.belgium.be/

 Met dank aan Bart Packet en Dr. Nadia Den Blauwen (U.Z. Gent)

http://www.health.belgium.be/ICD10BE
http://www.health.belgium.be/ICD10BE
http://www.health.belgium.be/ICD10BE
http://icd10be.health.belgium.be/
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3. Deliverables

 Impact op de codering Laagvariabele Zorg (LVZ)

 4 mineure wijzigingen voor codering van ICD-10-BE (zie verder)

 MZG-controles PortaHealth

 https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-

gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mzg/richtlijnen-

mzg#Overzichtcontroles

 MZG-richtlijnen

 Geen wijzigingen ingevolge de update van ICD-10-BE

 https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-

gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mzg/richtlijnen-

mzg#Richtlijnen

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mzg/richtlijnen-mzg#Overzichtcontroles
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mzg/richtlijnen-mzg#Richtlijnen


9

4. Wijzigingen in de codeset
4.1 Wijzigingen in de diagnose-codeset

Headers

22.344 headers in ICD-10-CM 2017

22.512 headers in ICD-10-CM 2019

182 additions

14 deletions

73 revisions

Codes

71.486 codes in ICD-10-CM 2017

71.932 codes in ICD-10-CM 2019

639 additions

193 deletions

369 revisions

∆ 446∆168

MZG 2017: 35.277 diagnosecodes (49%)
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4. Wijzigingen in de codeset
4.2 Wijzigingen in de procedure-codeset

Headers

857 headers in ICD-10-PCS 2017

877 headers in ICD-10-PCS 2019

20 additions

0 deletions

35 revisions

Codes

75.789 codes in ICD-10-PCS 2017

78.881 codes in ICD-10-PCS 2019

3.954 additions

862 deletions

2.056 revisions

∆ 3.092∆ 20

MZG 2017: 29.986 procedurecodes (40%)
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5. Impact op de codering van LVZ

 4 mineure wijzigingen voor codering van ICD-10-BE

 K35.2 wordt K35.2*

 K35.3 wordt K35.3*

 Q53.11 wordt Q53.111

 Q53.21 wordt Q53.211



12

6. Audit
6.1 Eenheid audit ziekenhuizen

 Om gezamenlijke strategische en operationele prioriteiten effectief aan 

te pakken, focussen het RIZIV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid op 

de realisatie van een concrete samenwerkingsinitiatieven. 

 De optimalisatie en integratie van gemeenschappelijke processen 

moeten leiden tot een verhoging van de efficiëntie van deze 

overheidsdiensten en een verbetering van de dienstverlening

 Passerelles, gericht op de concrete afstemming van business processen zoals 

bv. de gezamenlijke audit van ziekenhuizen

Bron: Nick De Swaef



OORSPRONG AUDIT 
ZIEKENHUIZEN

Plan handhaving

Redesign gezondheidsadministraties

Sokkel bestuursovereenkomst RIZIV-
FOD Volksgezondheid –FAGG 2019-
2021

Bestuursovereenkomst RIZIV 2019-2021

Bestuursovereenkomst FOD 
Volksgezondheid 2019-2021

FAGG

FOD  VVVL

1ste en 2de plan handhaving in de gezondheidszorg

Redesign van de gezondheidszorgadministraties

Passerelles

(sokkel)bestuursovereenkomst

RIZIV

Audit 

ziekenhuize

n

Bron: Nick De Swaef

https://www.riziv.fgov.be/nl


SCOPE

Thematische audits

Auditmethodologie

Doelmatigheid

Performantie

Conformiteit

Best practices

Opvolging• Audit 
methoden

• Conformiteit

• Thematische 
audits

• Doelmatigheid 
Performantie

Optimaal gebruik 
van middelen

Guidelines

Benchmarking,…

Gezamenlijk 
doorlichten

➔

Verschillende 
dimensies

Data analyse

Tracertechniek

Tegensprekelijk

Best practices

Opvolgaudits

Regelgeving FAGG

ICD-10-BE

Nomenclatuur

BMUC, P4P,…

https://www.riziv.fgov.be/nl
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

MZG/RHM

Jan 2019

ICD-10-BE v.2017

MZG/RHM

Jan 2020

ICD-10-BE v. 2019

MZG/RHM

Jan 2021

ICD-10-BE v 2019

MZG/RHM

Jan 2022

ICD-10-BE v 2021

MZG/RHM

Jan 2023

ICD-10-BE v 2021

MZG/RHM

Jan 2024

ICD-10-BE v 2023 

International 

release

Oct 2019

ICD-10-CM/PCS v 2020

International 

release

Oct 2020

ICD-10-CM/PCS v 2021

International 

release

Oct 2021

ICD-10-CM/PCS v 2022

International 

release

Oct 2022

ICD-10-CM/PCS v 2023

International 

release

Oct 2023

ICD-10-CM/PCS v2024

ICD-11

Jan 2022

Mortality coding

Start transition period

ICD-11

May 2019

WHO Adoption

ICD-11

Jan 2027

Mortality coding

End transition period

ICD-11 mortality coding transition periode

7. Planning van updates ICD 2020 - 2025
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OP UITKIJK
ICD-11 on the horizon
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8. Overgang ICD-11-BE

 Adoptie ICD-11 door World Health Assembly 05/2019

 Overgang naar ICD-11

 Voor codering van mortaliteit 

 verplicht vanaf 2022

 overgangsfase 2022 tot en met 2027

 Voor codering van morbiditeit

 Voorbereiding overgang in België vanaf 01/01/2020

 Ervaring: minstens 6 jaar, lessons learned, …

 Vraagtekens: Klinische modificatie? Procedure-codeersysteem? …

 Rekening houden met evoluties: informatisering, EPD, …
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9. Link met terminologie

 SNOMED CT naar ICD-10-CM map (*)

 I-MAGIC tool: https://imagic.nlm.nih.gov/imagic/code/map

 SNOMED CT licentie is nodig (terminologie@health.fgov.be) 

 US-edition SNOMED CT: Refset 6011000124106 | ICD-10-CM extended map 

reference set (foundation metadata concept)| 

 RF2-formaat: 

der2_iisssccRefset_ExtendedMap(Full/Snapshot/Delta)_US1000124_YYYYMMDD.txt

 SNOMED CT naar ICD-10-PCS map (*)

 MAGPIE tool: https://magpie.nlm.nih.gov/demo#?pcs-version=2019&tab=demo

 SNOMED CT licentie is nodig (terminologie@health.fgov.be) 

 Demo-versie

https://imagic.nlm.nih.gov/imagic/code/map
mailto:terminologie@health.fgov.be
https://magpie.nlm.nih.gov/demo#?pcs-version=2019&tab=demo
mailto:terminologie@health.fgov.be
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10. Vragen met betrekking tot ICD-10-BE

 Alle vragen met betrekking tot

 Topics behandeld op deze studiedag

 Codeervragen ICD-10-BE

 Andere vragen met betrekking tot de ICD-classificaties

 info.icd@health.fgov.be

 Service Level Agreement

 KPI binnen het directoraat-generaal

 Level 1: binnen de 5 werkdagen

 Level 2: binnen de 15 werkdagen

 vragen waarvoor grondige peer-review of data-analyse is vereist

mailto:info.icd@health.fgov.be
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Literatuur (*)

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505618311559?via

%3Dihub

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5977651/

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333287/

 http://ebooks.iospress.nl/publication/52022

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505618311559?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5977651/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333287/
http://ebooks.iospress.nl/publication/52022


Hoofdstuk 1-5
Inleiding ICD-10-BE codering

Informatiedag ICD-10-BE – 11/12/2019

Dr. Dimitri Desantoine - Arts auditeur - Eenheid Audit Ziekenhuizen

RIZIV – FOD Volksgezondheid – FAGG 
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Codeerhandboek ICD-10-BE versie 2019

Er worden geen vragen beantwoord tijdens de infodag. In geval van vragen:
info.icd@health.fgov.be

 MZG Registratiejaar 2020 : gebruik van de ICD-10-CM en ICD-10-PCS codes versie
2019 (verschenen in oktober 2018), beschikbaar onder de vorm van lijsten op de ICD-
10-BE pagina van de website van de FOD VVVL en ook toegankelijk op een dynamische
manier via de codeertool ter beschikking gesteld aan de ziekenhuizen door de FOD
VVVL op het adres: http://icd10be.health.belgium.be

 Bronnen van het ICD-10-BE codeerhandboek: ICD-10-CM and ICD-10-PCS Coding
Handbook, with Answers, 2019 van Nelly Leon Chisen / ICD-10-CM Official Guidelines
for Coding and Reporting FY 2019 + ICD-10-PCS Official Guidelines for Coding and
Reporting FY 2019 MAAR Official Guidelines > Nelly Leon Chisen

 Tot stand gekomen in samenwerking met ICD-10-BE experten : afkomstig uit
12 ziekenhuizen

 Toepassing versie 2019 van het ICD-10-BE codeerhandboek : 1 januari
2020

 De versie 2019 van het ICD-10-BE codeerhandboek: vervangt de versie 2017 van het
codeerhandboek alsook de hulpbrochure voor de codering van de patiënten betrokken
bij de laagvariabele zorg→ = de enige referentie voor de codering vanaf 1 januari 2020

mailto:info.icd@health.fgov.be
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Patiëntendossier als bron van documentatie

 De diagnose moet altijd door de
(behandelende) arts gesteld en duidelijk
gedocumenteerd worden

 Opmerking : Official Guidelines en Nelly Leon
Chisen spreken van « provider »

 ! Provider = zorgverlener MAAR zorgverlener =
verpleegkundigen, kinesitherapeuten,
diëtisten, …
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‘With’ regel

“With” = “geassocieerd aan”, “te wijten aan”

Veronderstelt een oorzakelijk verband tussen de twee aandoeningen die

verbonden zijn met deze term in de alfabetische Index of in de systematische

lijst.

Deze aandoeningen moeten worden gecodeerd als oorzakelijk verbonden

zelfs in de afwezigheid van een expliciete vermelding in het medisch

dossier van dit oorzakelijk verband, tenzij de arts duidelijk aangeeft dat er

geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze aandoeningen of tenzij een

andere richtlijn specifiek vraagt om een gedocumenteerd verband tussen de

2 aandoeningen (bijvoorbeeld richtlijn bij sepsis voor een acute

orgaandysfunctie maar niet is gelinkt aan de sepsis)

Official Guidelines for Coding and Reporting > Nelly Leon Chisen
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Patiëntendossier als bron van documentatie

Diagnosen van : 
- Overwicht of obesitas, malnutritie,

- decubitusulcus , 

- coma of CVA

MOETEN door de behandelende arts gedocumenteerd
worden om gecodeerd te mogen worden

MAAR 



26

Patiëntendossier als bron van documentatie

 In de hieronder vermelde gevallen kan soms elders in het
dossier meer informatie teruggevonden worden (nota van
een diëtist(e), van een verpleegkundige in het
verpleegkundigedossier, …) die mag gebruikt worden om
de diagnose te preciseren zelfs indien deze bijkomende
informatie niet door de behandelende arts wordt
gedocumenteerd :

 Body Mass Index

 Diepte van een, niet aan druk gerelateerd, chronisch
ulcus

 Graad van een decubitus ulcus

 Comaschaal en ‘NIH stroke scale (NIHSS)’ 
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Patiëntendossier als bron van documentatie

- de BMI, de graad van een ulcus wordt vaak door de diëtist

vermeld, de comaschaal door een verpleegkundige

ECHTER
de precisering van de BMI, de graad van het ulcus, … mag enkel

vermeld worden indien de diagnose (overgewicht, morbide

obesitas, …) door de behandelende arts gesteld wordt.



Hoofdstuk 8
Inleiding tot de ICD-10-PCS classificatie

Dr. Peter Van Osta / Dr. Thibault Crochet 

Informatiedag ICD-10-BE – 11/12/2019

ICD-10-BE Versie 2019
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1.3. Relationele termen

And (en)

 De term “and (en)” betekent “and/or (en/of)” in de beschrijving van een code. 

 Bijvoorbeeld:

 “lower arm and wrist muscle” betekent spier van de onderarm en/of de pols. 

 De uitzondering is wanneer “and (en)” wordt gebruikt om een combinatie van 
multipele ‘body parts’ (lichaamsdelen) te beschrijven en er aparte waarden bestaan 
voor ieder ‘body part’ (lichaamsdeel) in de beschrijving.

 Bijvoorbeeld: 

 Er is een codebeschrijving die ‘skin and subcutaneous tissue’ (huid en onderhuids weefsel) 
beschrijft, die wanneer ze gebruikt wordt als een ‘qualifier’ (kenmerk) aparte 
lichaamsdeelwaarden omvat voor huid en onderhuids weefsel.

 In tabel 0KX betekent de ‘qualifier’ (kenmerk) ‘2 Skin and Subcutaneous Tissue’ nu huid 
“en” onderhuids weefsel en niet “of”

 0KX70Z2 (Transfer Right Upper Arm Muscle with Skin and Subcutaneous Tissue, Open 
Approach).
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2.2. Karakter 2: Lichaamsstelsel (Body System)

Karakter 0 en 7

 Lichaamsstelsel 0 heet nu ‘Central Nervous System and Cranial Nerves’ 

(centraal zenuwstelsel en hersenzenuwen)

 Lichaamsstelsel 7 heet nu Lymphatic and Hemic Systems - includes lymph

vessels and lymph nodes (Lymfatisch en hematopoëtisch stelsel-incl. 

lymfevaten en lymfeklieren)
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2.3. Karakter 3: Kernprocedure (Root operation)

Klinische versus ICD-10-PCS definities

 Omdat vele termen die worden toegepast om een ICD-10-PCS code samen te 

stellen, gedefinieerd zijn binnen het codeersysteem, wordt er niet verwacht 

dat de arts exact dezelfde terminologie gebruikt zoals die in het ICD-10-PCS 

systeem gedefinieerd is.

 Het is de verantwoordelijkheid van de codeerder om uit de documentatie 

van procedures in het medisch dossier de correlatie met de ICD-10-PCS 

definities te bepalen. 
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2.4. Karakter 4: Lichaamsdeel (Body Part)

Peri

 Procedures die uitgevoerd worden op lichaamsdelen waarbij het 

prefix “peri” (in de betekenis van rond of nabij) verbonden 

wordt met een lichaamsdeel om de lokalisatie van de procedure 

aan te geven en zonder dat deze lokalisatie specifieker 

beschreven wordt, worden gecodeerd met het lichaamsdeel dat 

wordt vernoemd.

 Bijvoorbeeld:

 Een “perirenale” procedure wordt gecodeerd met het lichaamsdeel 

‘nier’. Echter deze richtlijn dient zorgvuldig te worden toegepast, 

omdat deze enkel geldt indien er geen specifieker lichaamsdeel 

beschikbaar is. 
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2.4. Karakter 4: Lichaamsdeel (Body Part)
Aaneengesloten sectie van een buisvormig orgaan

 Wanneer een procedure wordt uitgevoerd op een aaneengesloten 

sectie van een buisvormig orgaan, dan codeert men als 

lichaamsdeel-waarde de waarde die overeenkomt met de 

anatomische locatie die het verst is gelegen van de plaats van 

toegang (intredepunt) van de ingreep.

 Bijvoorbeeld :

 Een ingreep die wordt uitgevoerd op een aaneengesloten segment van 

een arterie vanaf de arteria femoralis (femoral artery) tot aan de 

arteria iliaca externa (external iliac artery), met als plaats van 

toegang (intredepunt) van de ingreep de arteria femoralis, dan wordt 

die ingreep gecodeerd met als lichaamsdeel-waarde de arteria iliaca 

externa.
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2.4. Karakter 4: Lichaamsdeel (Body Part)

Ingreep op een nieuw orgaan 

 Occasioneel worden ingrepen uitgevoerd op organen die worden 

gebruikt om een nieuw orgaan te vormen.

 Indien er in de toekomst een ingreep dient uitgevoerd op het 

nieuwgevormde orgaan, dan wordt de ICD-10-PCS waarde voor 

dat lichaamsdeel geselecteerd op basis van de nieuwe functie 

van het desbetreffend lichaamsdeel.

 Bijvoorbeeld:

 Een patiënt ondergaat een ingreep waarbij een nieuwe blaas wordt 

gevormd uit een dundarmlis (Brickerblaas) voor de behandeling van 

blaaskanker. Wanneer er op een latere datum een poliep wordt 

verwijderd uit de nieuwe blaas, gemaakt van een dundarmlis,  dan 

wordt als lichaamsdeelwaarde in ICD-10-PCS het lichaamsdeel ‘blaas’ 

(bladder) genomen in plaats van ‘dunne darm’ (small intestine).
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2.6. Karakter 6: Materiaal/Apparaat/Toestel (Device) 

Intraluminaal materiaal

 In ICD-10-PCS is ‘intraluminaal materiaal’ (intraluminal device) de meest generieke 
waarde voor gelijk wel materiaal/apparaat/toestel dat in het lumen van een 
buisvormig (tubulair) of hol orgaan verblijft. Deze waarde wordt gebruikt als er geen 
meer specifieke waarde beschikbaar is voor het apparaat/toestel.

 Wanneer er echter een meer specifieke waarde beschikbaar is voor het intraluminaal
materiaal/apparaat/toestel, dan moet de meer specifieke waarde worden gebruikt.

 Bijvoorbeeld:

 Een ‘intraveneuze cardiale elektrode’ (intravenous cardiac lead) is een apparaat/toestel 
dat in het lumen van een buisvormig orgaan verblijft. Echter omdat er een meer 
specifieke apparaat/toestel (device) beschikbaar is voor ‘cardiale elektrode’ moet die 
waarde worden gebruikt voor het plaatsen (insertion) of verwijderen (removal) van een 
‘cardiale elektrode’ in plaats van het meer algemene ‘intraluminaal materiaal’ 
(intraluminal device).

 Voorbeelden van ‘intraluminaal materiaal’ (intraluminal device) zijn een galweg-stent, 
embolisatie spiraal (coil), en de Zenith Flex® AAA Endovascular Graft.
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2.6. Karakter 6: Materiaal/Apparaat/Toestel (Device) 

Infusiehulpmiddel

 Voor ICD-10-PCS is een ‘infusiehulpmiddel’ (infusion device) gelijk welk 

apparaat/toestel (device) dat wordt gebruikt om substanties via een infuus 

in te brengen (to infuse) in het lichaam

 Een infusie-katheter kan een apparaat/toestel zijn dat ingebracht wordt in 

het lumen van een buisvormig lichaamsdeel, zoals een vene, maar een 

infusie-katheter kan ook ingebracht worden op andere plaatsen in het 

lichaam.

 Het feit dat een infusie-katheter een infusie- apparaat/toestel (device) is, 

heeft voorrang op het feit dat het al dan niet een intraluminaal

apparaat/toestel (device) is of niet.
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2.6. Karakter 6: Materiaal/Apparaat/Toestel (Device)

Tijdelijke apparaten of toestellen intra-operatief

 Bij een beperkt aantal kernprocedures, laat ICD-10-PCS de codering toe van 

tijdelijke apparaten of toestellen die intra-operatief worden aangewend.

 Het gaat in dit geval om klinisch significante apparaten of toestellen die 

worden gebruikt tijdens de procedure of tijdens het verblijf van de patiënt 

in de instelling.

 Verder details hierover worden behandeld in de paragraaf over het zevende 

karakter verderop in dit hoofdstuk ‘qualifier (kenmerk)’.
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2.7. Karakter 7: Kenmerk (Qualifier)
Tijdelijke en intra-operatieve apparaten/toestellen

 Zoals reeds eerder werd vermeld laat de ICD-10-PCS classificatie, in een beperkt 

aantal kernprocedures, het coderen (reporting) toe van tijdelijke en intra-

operatieve apparaten/toestellen. Deze apparaten/toestellen worden 

geïdentificeerd met het kenmerk ‘temporary’ (tijdelijk) en ‘intraoperative’ 

(intra-operatief).

 Bijvoorbeeld:

 ICD-10-PCS tabel 04L, “medisch en chirurgisch, onderste arteriën, occlusie” (Occlusion-

Lower Arteries), verschaft een code voor de occlusie van de abdominale aorta met een 

tijdelijk intraluminaal apparaat/toestel (temporary intraluminal device).

 Voorbeeld:

 04L03DJ (Occlusion of Abdominal Aorta with Intraluminal Device, Temporary, 

Percutaneous Approach)

 02HA0RJ (Insertion of Short-term External Heart Assist System into Heart, Intraoperative, 

Open Approach)
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2.7. Karakter 7: Kenmerk (Qualifier) 

Diagnostisch ‘X’

 Het kenmerk ‘X’ (diagnostisch) wordt exclusief gebruikt voor diagnostische 

procedures. Indien er een therapeutische component is aan de procedure, 

dan wordt eerder het kenmerk ‘Z’ gebruikt in plaats van het kenmerk ‘X’. 

Indien er geen kenmerk is zal de letter ‘Z’ gebruikt worden om de ICD-10-PCS 

code compleet te maken.
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2.7. Karakter 7: Kenmerk (Qualifier)

Twee aparte procedures

 Indien een patiënt twee aparte procedures ondergaat, waarvan de ene 

diagnostisch en de andere therapeutisch, dan worden beide procedures apart 

gecodeerd.

 Bij voorbeeld, veronderstel dat een patiënt een diagnostische drainage 

procedure (biopsie) ondergaat en een therapeutische drainage procedure.

 Indien de biopsie een andere toegangsweg gebruikt of een staal neemt op 

een andere locatie dan die van de therapeutische procedure, dan dienen 

beide procedures apart te worden gecodeerd.
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5. De registratie van de procedures in 

de MZG

 Procedures die een specifieke opleiding vragen, zijn deze die uitgevoerd 

worden door artsen, verpleegkundigen en andere medisch gekwalificeerde 

personen die speciaal zijn opgeleid voor het uitvoeren van bepaalde 

gespecialiseerde procedures en wiens diensten specifiek gericht zijn op het 

uitvoeren van deze procedures.

 Deze laatste definitie omvat een training/opleiding die de gebruikelijke 

opleiding van artsen, verpleegkundigen en technici overstijgt.
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2.1. Codering van multipele procedures

Dezelfde waarde voor het vierde karakter

 2. Als dezelfde kernprocedure wordt herhaald op multipele, verschillende 

lichaamsdelen die in ICD-10-PCS naar dezelfde waarde voor het vierde karakter 

verwijzen.

 Een ander voorbeeld is de extractie van multipele teennagels; de tenen zijn 

afzonderlijke en onderscheiden lichaamsdelen, zodat elke extractie afzonderlijk 

gecodeerd moet worden.

 Dezelfde kernprocedure herhaaldelijk uitgevoerd op verschillende plaatsen in hetzelfde 

‘body part’ (lichaamsdeel) moet slechts eenmalig gecodeerd worden. Zo worden 

bijvoorbeeld de excisie van multipele fibromen van de uterus niet meerdere keren 

gecodeerd omdat de excisies niet op verschillende lichaamsdelen worden uitgevoerd.

 Dit voorbeeld verschilt van het voorafgaande voorbeeld over de sartorius en gracilis

spier die afzonderlijke en onderscheiden lichaamsdelen zijn en niet verschillende 

locaties in hetzelfde ‘body part’ (lichaamsdeel).
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2.1. Codering van multipele procedures
Geconverteerd naar een andere toegangsweg

 De volgende ICD-10-CM codes zijn ter beschikking om procedures 

te identificeren die geconverteerd werden naar open 

procedures. Zij kunnen enkel als nevendiagnoses worden 

gebruikt:

 Z53.31 Laparoscopic surgical procedure converted to open 

procedure

 Z53.32 Thoracoscopic surgical procedure converted to open 

procedure

 Z53.33 Arthroscopic surgical procedure converted to open procedure

 Z53.39 Other specified procedure converted to open procedure
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2.2. Codering van onderbroken of onvolledig 

uitgevoerde procedures

 Wanneer de procedure volledig wordt uitgevoerd maar “faalt”, waarmee 

men bedoelt dat de procedure niet het beoogde resultaat oplevert of 

omdat niet elk doel van de procedure kon worden voltooid, dan wordt ze 

toch gecodeerd als volledig uitgevoerd. 

 Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een mislukte 

procedure en een niet-succesvolle poging tot een procedure. 

 Bijvoorbeeld:

 Een poging tot het verwijderen van een vreemd voorwerp ter hoogte van de 

rechter cornea kan niet met succes worden uitgevoerd dan wordt dit niet 

verwijderd als een ‘Extirpation (Uitruiming)’ maar enkel een ‘Inspection’ wordt 

gecodeerd.
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3.1.1. Excision versus Resection

 ‘Excision’ wordt gedefinieerd als uit- of afsnijden, zonder vervanging van 

een deel van een ‘body part’ (lichaamsdeel) tegenover ‘Resectie’: het uit-

of afsnijden, zonder vervanging van een volledig ‘body part’ 

(lichaamsdeel).

 Dit verschil is een sleutelconcept ICD-10-PCS: een ‘volledig’ ‘body part’ 

(lichaamsdeel) wordt eenduidig gedefinieerd in ICD-10-PCS en kan 

verschillen voor verschillende organen.

 Bijvoorbeeld:

 Een’ lumpectomie’ van de borst is een ‘Excision’, terwijl een volledig mastectomie 

een ‘Resection’ is. Wanneer de excisie bedoeld is voor een biopsie, dan wordt de 

‘qualifier (kenmerk)’ ‘Biopsy’ toegevoegd.
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3.1.1. Excision versus Resection

 Chirurgen gebruiken termen zoals ‘radicale resectie of ‘radicale excisie’. Dit 

moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd bij het coderen van 

procedures, omdat de term ‘radicaal’ verschillende betekenissen kan 

hebben. De codeerder moet zich laten leiden door de informatie in het 

operatieverslag.

 In ICD-10-PCS worden de organen of structuren met verschillende waarden 

voor het vierde karakter apart gecodeerd.

 De ICD-10-PCS richtlijn B3.2a stelt, dat als in dezelfde operatietijd dezelfde 

kernprocedure herhaald wordt op verschillende lichaamsdelen met elk hun 

eigen waarde voor het vierde karakter, dan meerdere codes vereist zijn.
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3.4. Transfer

 De kernprocedure “Transfer” bevat ‘qualifiers (kenmerken)’ die kunnen 

gebruikt worden wanneer een getransfereerde flap samengesteld is uit 

meer dan een weefsellaag, zoals een musculocutane flap.

 Voor procedures waarbij meerdere weefsellagen worden getransfereerd 

waaronder huid, subcutaan weefsel, fascia of spier wordt de procedure 

gecodeerd naar het ‘body part’ (lichaamsdeel) dat de diepste laag in de 

flap beschrijft terwijl het kenmerk kan worden gebruikt om de overige 

weefsella(a)g(en) in de getransfereerde flap.

 Bijvoorbeeld:

 Een musculocutane flap wordt gecodeerd in het toepasselijke ‘body part’ 

(lichaamsdeel) in de het lichaamsstelsel ‘Spieren’ en het kenmerk wordt gebruikt 

om de bijkomende lagen te coderen in de getransfereerde flap.
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3.8. Control

Stoppen van een bloeding

 De kernprocedure “Control” omvat het stoppen of poging tot stoppen van een bloeding 

na een procedure of een andere acute bloeding. Dit omvat irrigatie of evacuatie van 

klonters in het operatieveld. De bloedingshaard wordt gecodeerd in het 

lichaamssysteem ‘Algemene Anatomische Regio’s’ en niet naar een specifiek ‘body 

part’ (lichaamsdeel).

 Voorbeelden van deze kernprocedure zijn de controle van een bloeding na een 

prostatectomie en een heringreep voor hemostase na een tonsellectomie.

 We merken op dat de kernprocedure “Control” niet gecodeerd wordt wanneer een 

poging om een postprocedurale bloeding of een andere acute bloedingen te stoppen 

zonder succes verloopt, en het stoppen van een bloeding een andere definitieve 

kernprocedure vereist, zoals onder andere “Bypass”, “Detachment”, “Excision”, 

“Extraction”, “Reposition”, “Replacement” of “Resection”,  dan wordt de meer 

definitieve kernprocedure gecodeerd in plaats van ‘Control’.
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3.8. Control

Andere situaties

 Artsen kunnen ook in andere situaties verwijzen naar controle van een 

bloeding en de codeerder/ster zal de procedure die werd uitgevoerd moeten 

herbekijken om de geschikte code te kiezen.

 Bijvoorbeeld:

 Een procedure om de bloeding van een duodenaal ulcus onder controle te krijgen 

door het aanbrengen van clips op bloedvaten in het duodenum, wordt gecodeerd 

als ‘Control’ van de ‘gastro-intestinale tractus’ (Gastrointestinal Tract) en niet met 

een ‘body part’ (lichaamsdeel) uit een vasculair stelsel.

 In een soortgelijk voorbeeld wordt epistaxis behandeld met zilvernitraat of suturen

rond een kleine bloedende slagader ter hoogte van de neusvleugel gecodeerd met 

093K7ZZ, Control Bleeding in Nasal Mucosa and Soft Tissue, Via Natural or Artificial

Opening.



52

3.8. Repair

 De meeste organen en weefsel in het lichaam zijn gevasculariseerd en 

bloeden dus bij het insnijden of door erosie.

 ‘Repair’ van een snijwonde of erosie van een ‘body part’ (lichaamsdeel) 

wordt gecodeerd met desbetreffend ‘body part’ (lichaamsdeel) en niet met 

een ‘body part’ (lichaamsdeel) uit een vasculair ’body part (lichaamsdeel)’. 
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3.9. Kernprocedures die andere 

doelstellingen hebben - Creation

 De laatste kernprocedure “Creation”, wordt gedefinieerd als het in- of 
aanbrengen van een biologisch of synthetisch materiaal voor het creëren van 
een nieuw ‘body part’ (lichaamsdeel).

 Hierbij worden nieuwe lichaamsstructuren gecreëerd die het doel hebben in 
de mate van het mogelijke de anatomische structuur of de functie van een 
afwezig ‘body part’ (lichaamsdeel) na te bootsen (congenitale afwijkingen en 
geslachtwijzigingen).

 Voorbeelden hiervan zijn:

 De creatie van een vagina bij een mannelijke patiënt of de creatie van een penis 
bij een vrouwelijke patiënt

 Creatie van een aortaklep uit een truncale klep met dierlijk klepweefsel bij een 
kind met een truncus arteriosus (een aandoening met een enkel bloedvat in plaats 
van de aorta en de truncus pulmonalis).



Hoofdstuk 11
ICD-10-PCS procedures in de ‘Medisch en 

Chirurgisch gerelateerde’ en ‘Bijkomende’ secties
Dr. Peter Van Osta / Dr. Thibault Crochet

Informatiedag ICD-10-BE – 11/12/2019

ICD-10-BE Versie 2019



55

1. Inleiding

 Codes in de ‘New Technology Section’ kunnen een impact hebben op de 

groepering, het is dus belangrijk om hun toepassing te begrijpen.
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2. Medisch en chirurgisch gerelateerde 

procedures

Tabel 11.1: Medisch en Chirurgisch gerelateerde secties

Waarde van de secties Omschrijving

1 Obstetrics (verloskunde)

2 Placement (plaatsen)

3 Administration (toedienen)

4 Measurement en Monitoring (meting en monitoring)

5 Extracorporeal or Systemic Assistance and Performance (extracorporele of

systemische assistentie en vervanging)

6 Extracorporeal or Systemic Therapies (extracorporele of systemische

behandelingen)

7 Osteopathic (osteopathie)

8 Other Procedures (andere procedures)

9 Chiropractic (chiropraxie)
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2.1. De sectie ‘Plaatsen’ (Placement)

Body regions

 Bijkomend zijn er twee ‘body regions (lichaamsstreken)’ (4e karakter): 

‘external body regions (uitwendige lichaamsstreken)’ (bvb. buikwand) en 

‘natural orifices (natuurlijke openingen)’ (bvb. oor). 
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2.4. De sectie ‘Extracorporele of systemische

assisentie en vervanging’ (Extracorporal or systemic 

assistance and performance)

 In geval van het ‘respiratory body system (respiratoir stelsel)’ beschrijft 

het 5e karakter of de procedure minder dan 24 uur ononderbroken, 24 tot 

96 uur ononderbroken, of meer dan 96 uur ononderbroken wordt 

toegepast. 
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3.5. Sectie X New Technology (Nieuwe 

technologie)

 De sectie ‘Nieuwe technologie’ werd in de USA geïntroduceerd in editie FY 

2016 en in België in editie 2017 van ICD-10-PCS. De codes in deze sectie 

hebben de waarde “X” als eerste karakter en mogen bijgevolg worden 

gerefereerd als ‘Sectie X” codes.

 Codes in deze sectie identificeren enkel nieuwe technologie procedures de 

momenteel nergens anders in ICD-10-PCS worden geïdentificeerd.

 Nieuwe Technologie codes kunnen codes omvatten voor medische en 

chirurgische procedures, medische en chirurgisch-gerelateerde procedures, 

bijkomende procedures of toediening van ‘nieuwe technologie’ 

geneesmiddelen.
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3.5. Sectie X New Technology (Nieuwe technologie)

Zevende karakter

 De structuur van de codes in de sectie ‘Nieuwe technologie’ wordt weergegeven in figuur 
11.12.

 Deze codes vertonen veel overeenkomsten met de codes uit andere secties van ICD-10-PCS, 
het belangrijkste verschil zit in het gebruik van het zevende karakter. In andere secties, wordt 
naar het zevende karakter verwezen als een ‘Qualifier (kenmerk)’, en verschaft het informatie 
die afhangt van de sectie.

 In de ‘Nieuwe technologie sectie’ wordt het zevende karakter uitsluitend gebruikt om de ‘New 
Technology Group (nieuwe technologie groep)’ te identificeren. Het zevende karakter verwijst 
naar het ‘Fiscal Year’ (FY) dat de code werd geïntroduceerd in de Verenigde Staten.
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3.5. Sectie X New Technology (Nieuwe 

technologie)

 Net als in andere secties van ICD-10-PCS, behelst het 2e karakter (lichaamsstelsel) een vaste 
set van waarden die het ‘body system (lichaamssysteem)’, ‘body region (lichaamsdeel)’ en 
‘physiological system (fysiologisch systeem)’ combineren.

 De waarden voor de karakters 3 (kernprocedure), 4 (lichaamsdeel), en 5 (toegangsweg), zijn 
dezelfde als hun tegenhangers in de andere secties van ICD-10-PCS (bijvoorbeeld, 
kernprocedure en toegangsweg hebben dezelfde definities als deze uit hoofdstuk 8 van dit 
handboek).

 Het 6e karakter (‘device/substance/technology’) in de ‘Nieuwe technologie sectie’ bevat een 
algemene omschrijving van het belangrijkste kenmerk van de nieuwe technologie.

 De nieuwe technologie groep (karakter 7) is een getal of letter die het jaar identificeert dat 
een nieuwe technologie code werd toegevoegd aan de ICD-10-PCS-classificatie.

 Bijvoorbeeld, omdat in de Verenigde Staten FY 2016 het eerste jaar was dat deze sectie werd 
ingevoerd, identificeert de waarde “1 als zevende karakter (new technology group 1) de ‘Nieuwe 
technologie sectie’ codes die werden toegevoegd in FY 2016. Codes die in de Verenigde staten 
werden toegevoegd in FY 2017 krijgen als zevende karakter waarde “2” (new technology group 2), 
en zo verder.
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3.5. Sectie X New Technology (Nieuwe technologie) –

Enkele voorbeelden

 X2C0361 “Extirpation of Matter from Coronary Artery, One Artery using 

Orbital Atherectomy Technology, Percutaneous Approach, New Technology 

Group 1”

 XRGB092 ”Fusion of Lumbar Vertebral Joint using Nanotextured Surface 

Interbody Fusion Device, Open Approach, New Technology Group 2”

 XY0VX83 “Extracorporeal Introduction of Endothelial Damage Inhibitor to 

Vein Graft, New Technology Group 3”

 XW033G4 “Introduction of Plazomicin Anti-infective into Peripheral Vein, 

Percutaneous Approach, New Technology Group 4”
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Z03-Z04
 Een code uit categorie Z03 ‘Encounter for medical observation for suspected

diseases and conditions ruled out’ of categorie Z04 ‘Encounter for

examination and observation for other reasons’ wordt gewoonlijk als enige 

code gebruikt, behalve in 2 gevallen:

1. wanneer een chronische pathologie zorgen of een opvolging vereist tijdens 

de hospitalisatie, dan mag de code voor deze aandoening als nevendiagnose 

vermeld worden. Er wordt geen code toegekend voor chronische 

aandoeningen die het verblijf niet beïnvloedden

2. wanneer er een opname is om een ernstig trauma, zoals een 

hersenschudding, uit te sluiten, dan kunnen codes voor mineure trauma’s 

zoals schaafwonden en contusies als nevendiagnose vermeld worden. Deze 

uitzondering berust op het feit dat dergelijke mineure trauma’s an sich

geen hospitalisatie vereisen. 
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Z51.5 : Palliatieve zorgen

 Officiële handboek 2017

De code Z51.5 wordt toegevoegd als nevendiagnose voor elke opname die palliatieve zorg 
betreft. Aangezien palliatieve zorg steeds omwille van een onderliggende pathologie 
toegediend wordt, wordt deze onderliggende aandoening als hoofddiagnose gecodeerd en 
niet de Z-code voor palliatieve zorg, zelfs niet als de opname specifiek gebeurt voor het 
verstrekken van de palliatieve zorg.

 Officiële handboek 2019 : De Z51.5 mag als hoofddiagnose gebruikt worden

De code Z51.5 “Encounter for palliative care” wordt gebruikt om de opnames voor 

comfortzorg te klasseren, voor end-of-life zorgen, voor de zorgen in een hospice, en voor 

de terminale zorgen voor patiënten dicht bij het levenseinde. De code mag gebruikt 

worden in ieder soort van zorginstelling.
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Z55 – Z65

 Omdat de codes van categorie Z55 t.e.m. Z65 informatie over de sociale 

factoren van de gezondheid beschrijven, eerder dan medische diagnoses, is 

het niet vereist dat men zich enkel baseert op basis van de informatie van de 

arts; het is ook toegelaten om te coderen op basis van informatie komende 

van andere zorgverleners betrokken bij de zorg voor de patiënt.

Dit zijn de enige codes die men mag coderen zelfs als de arts ze niet vermeld heeft



67

Z68 : Body Mass Index

 De BMI-codes kunnen enkel toegewezen worden als er een geassocieerde 
aandoening (zoals overgewicht of obesitas) vastgesteld werd door de 
behandelend arts. De arts moet de diagnose van obesitas, malnutritie, etc. 
stellen. Men mag geen obesitas, malnutritie, etc. coderen op basis van de 
notities van de diëtetiek 

 Wanneer de arts een diagnose stelde van een malnutritie, een obesitas etc., 
dan kan de BMI opgezocht worden in de notities van een zorgverlener 
verschillend van de arts. 

 Ken geen BMI-codes toe tijdens de zwangerschap



68

Z-CODES ALS HOOFDDIAGNOSE 
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Onderwerpen herhaald in versie 2019 

codeerhandboek

 Inleiding :

 oorzakelijk organisme versus lokatie

 combinatiecodes

 meervoudige codering

 Sequellen

 West Nile virus koorts – ZIKA virus - Tuberculose

 Toxisch shock syndroom

 Gram-negatieve bacteriele infecties + tabel

 Nosocomiale infecties

 Antibiotica-resistente infecties

 Sepsis, ernstige sepsis en septische shock

 AIDS en andere HIV infecties
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NIEUW 

 ZIKA virus infectie

nieuwe code ter identificatie van congenitale ZIKA-virusinfectie:

P35.4 ‘Congenital ZIKA virus disease’

 Codering virale sepsis

A41.89 ‘Other specified sepsis’ + 

B97.- ‘Viral agents as the cause of diseases classified elsewhere’

Bron: Viral sepsis ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Third Quarter ICD-10 2016 Page: 9

 Nieuwe codes voor enterocolitis door Clostridium difficile

A04.7 ‘Enterocolitis due to Clostridium difficile’ is verder gespecificeerd: 

A04.71 ‘Enterocolitis due to Clostridium difficile, recurrent’  

A04.72 ‘Enterocolitis due to Clostridium difficile, not specified as recurrent’
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Herhaling : Sepsis, ernstige sepsis & septische shock 

 SEPSIS = systeeminfectie

 NOOIT CODEREN ENKEL OP BASIS VAN LABO

• Positieve hemocultuur staat niet gelijk met sepsis (bv : contaminatie) 

• Negatieve hemoculturen sluiten sepsis niet uit (bv: onder antibiotica-therapie)

➔ Niet zelf besluiten tot ‘sepsis’ indien niet als dusdanig benoemd in dossier

 SEPTISCHE EMBOLEN: codeer eveneens geassocieerde manifestaties

 UROSEPSIS of SEPSIS MET NIET GESPECIFICEERDE LOKATIE:

niet-eenduidige terminologie -> uitklaring is nodig

 BACTERIEMIE (R78.81): aanwezigheid van bacteriën in bloedbaan

vb na trauma of milde infectie

-> van voorbijgaande aard

-> verdwijnt snel door werking immuunsysteem

 Codering SEPSIS 

1. Code voor sepsis (al dan niet gespecificeerd obv oorzakelijk organisme)

2. Code voor onderliggende infectie, indien gekend

Volgorde van codering is afhankelijk van omstandigheden opname
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Sepsis : omstandigheden opname

Vb. Patiënt opgenomen met pneumonie, ontwikkelt tijdens opname sepsis

PDX=pneumonie

SDX=sepsis

Vb. Patiënt met pneumonie wordt opgenomen omwille van ontwikkelen van sepsis

PDX=sepsis

SDX=pneumonie
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SEVERE SEPSIS (ernstige sepsis)

 SEVERE SEPSIS = sepsis met orgaanfalen (te wijten aan sepsis)

(Hartfalen, leverfalen, nierfalen, respiratoir falen, septische shock,…)

 Enkel coderen indien als dusdanig gedocumenteerd in dossier

 SEPTISCHE SHOCK impliceert altijd aanwezigheid van SEVERE SEPSIS 
(geen code voor septische shock zonder ook code voor severe sepsis)

 Codering van SEVERE SEPSIS

1. Code voor systemische infectie (sepsis) op basis van oorzakelijk organisme, indien gekend

Indien oorzakelijk organisme onbekend: A41.9 ‘Sepsis, unspecified organism’ 

2. Code voor onderliggende lokale infectie, indien gekend

3. Code voor severe sepsis (NOOIT ALS PDX)

✓ Zonder septische shock: R65.20 ‘Severe sepsis without septic shock’

✓ Met septische shock: R65.21 ‘Severe sepsis with septic shock’

4. Codes voor orgaanfalen (andere dan septische shock -> is geïncludeerd in code R65.21)
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Sepsis & severe sepsis tgv post-procedurele infectie

1. code uit één van volgende codereeksen voor complicatie
(postprocedurele infectie) ter specificatie van locatie infectie:

• T81.40-T81.43 ‘Infection following a procedure’ of 

• O86.00-O86.03 ‘Infection of obstetric surgical wound’

‘unspecified’, ‘superficial incisional surgical site’, ‘deep incisional surgical 
site’ of ‘organ and space surgical site’

2. Code voor sepsis tgv procedure

• T81.44- ‘Sepsis following a procedure’

• O86.04- ‘Sepsis following an obstetrical procedure’

3. Code voor systemische infectie (sepsis) op basis van oorzakelijk 
organisme, indien gekend (bv. A40.-, A41.-, B37.7,…)

4. Code voor onderliggende lokale infectie, indien gekend

5. Code severe sepsis zonder septische shock:
code R65.20 ‘Severe sepsis without septic shock’ met 
aanvullende code(s) voor orgaanfalen
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Septische shock tgv postprocedurele infectie
1. Code uit één van volgende codereeksen voor complicatie

(postprocedurele infectie) ter specificatie van locatie infectie:

• T81.40-T81.43 ‘Infection following a procedure’ of 

• O86.00-O86.03 ‘Infection of obstetric surgical wound’

‘unspecified’, ‘superficial incisional surgical site’, ‘deep incisional surgical 
site’ of ‘organ and space surgical site’

2. Code voor sepsis tgv procedure

• T81.44- ‘Sepsis following a procedure’

• O86.04- ‘Sepsis following an obstetrical procedure’

3. Code voor systemische infectie (sepsis) op basis van oorzakelijk 
organisme, indien gekend (bv. A40.-, A41.-, B37.7,…)

4. Code voor onderliggende lokale infectie, indien gekend

5. Code voor postprocedurele shock:
T81.12- ‘Postprocedural septic shock’ met aanvullende code(s) voor
orgaanfalen, verschillend van septische shock
Code R65.21 ‘Severe sepsis with septic shock’ wordt NIET toegevoegd
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Septische shock tgv medische procedure

Voorbeeld : Septische shock door Enterococcus op acute postoperatieve peritonitis met 
acuut hypoxisch respiratoir falen

 T81.43XA ‘Infection following a procedure, organ and space surgical site, initial encounter’

 T81.44XA ‘Sepsis following a procedure, initial encounter’

 A41.81 ‘Sepsis due to Enterococcus’

 K65.0 ‘Generalized (acute) peritonitis’

 T81.12XA ‘Postprocedural septic shock, initial encounter’

 J96.01 ‘Acute respiratory failure with hypoxia’ 

NB : 

Géén code B95.2 ‘Enterococcus as the cause of diseases classified elsewhere’

Géén code R65.21 ‘Severe sepsis with septic shock’
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Sepsis & severe sepsis tgv infusie, transfusie, therapeutische 

injectie of vaccinatie 

1. Code voor complicatie

• T80.2- ‘Infections following infusion, transfusion and therapeutic injection’ 

• T88.0- ‘Infection following immunization’

2. Code voor systemische infectie (sepsis) op basis van oorzakelijk 

organisme, indien gekend (bv. A40.-, A41.-, B37.7,…)

3. Code voor onderliggende lokale infectie, indien gekend

4. In geval van severe sepsis:

• gepaste code uit R65.2- ‘Severe sepsis’

• met aanvullende code(s) voor orgaanfalen, indien van toepassing



Hoofdstuk 15
Endocriene, voedings- en metabole aandoeningen

Dr. Peter Van Osta / Dr. Geneviève Bockstal

Informatiedag ICD-10-BE – 11/12/2019

ICD-10-BE Versie 2019



80

Diabetes “met” …

 Diabetes, diabetic (mellitus) (sugar) E11.9

with

amyotrophy E11.44

arthropathy NEC E11.618

autonomicneuropathy (poly) E11.43

cataract E11.36

Charcot's joints E11.610

chronic kidney disease E11.22

…

 De term “With” veronderstelt een oorzakelijke relatie ‘by default’, zelfs 

indien de diabetes en de geassocieerde aandoening niet naast elkaar worden 

vermeld in het medisch dossier.

http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.9
http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.44
http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.618
http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.43
http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.36
http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.610
http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.22


81

Diabetes “met” …

 2 uitzonderingen:

1. Indien de behandelende arts documenteert dat de diabetes mellitus niet de 

onderliggende oorzaak is van de aandoening, dan wordt de aandoening niet 

gecodeerd als een verwikkeling van diabetes. 

2. De “with” richtlijn is niet van toepassing op aandoeningen in de index “Not

Elsewhere Classified“ (NEC)

Diabetes, diabetic (mellitus) (sugar) E11.9

with

circulatory complication NEC E11.59

kidney complications NEC E11.29

….

http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.9
http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.59
http://icd10be.health.belgium.be/default.php#!tabular/2019/E11.29
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Diabetes “met” …

 In de praktijk:

1. De arts documenteert dat de diabetes de onderliggende oorzaak is van de 

aandoening → combinatiecode

2. De arts documenteert dat de diabetes niet de onderliggende oorzaak is van 

de aandoening

 diabetes en aandoening worden apart gecodeerd

3. De arts specificeert niets: 

 De aandoening verwijst naar een specifieke code → combinatiecode

 De aandoening verwijst naar een “NEC” code → codeer apart
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Diabetes “met” …

 Voorbeeld 1:

 Mijnheer X, een gekende diabeticus, presenteert zich met een ulcus ter 

hoogte van de linker voet.

 E11.621 ‘Type 2 diabetes mellitus with foot ulcer’

 Use Additional code to identify site of ulcer (L97.4-, L97.5-)

 L97.429 ‘Non-pressure chronic ulcer of left heel and midfoot with unspecified 

severity’

 Code First diabetic ulcers (E08.621, E08.622, E09.621, E09.622, E10.621, E10.622, 

E11.621, E11.622, E13.621, E13.622)
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Diabetes “met” …

 Voorbeeld 2:

 Mijnheer X, presenteert zich met een cellulitis van het linkerbeen, een 

verwikkeling van zijn diabetes.

 E11.628 ‘Type 2 diabetes mellitus with other skin complications’

 L03.116 ‘Cellulitis of left lower limb’
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Diabetes “met” …

 Voorbeeld 3:

 Mijnheer X, presenteert zich met een cellulitis van het linkerbeen. Hij 

wordt behandeld voor diabetes.

Diabetes, diabetic (mellitus) (sugar) E11.9

with

skin complication NEC E11.628

 L03.116 ‘Cellulitis of left lower limb’

 E11.9 ‘Type 2 diabetes mellitus without complications’  
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Diabetische ketoacidose

 Nieuwe codes voor diabetes mellitus type 2 of ongespecificeerd, met 

ketoacidose:

 E11.1- ‘Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis’

 E11.10 ‘Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis without coma’

 E11.11 ‘Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis with coma’
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Nieuwe/gesplitste codes

bijvoorbeeld:

 2017

 F53     Puerperal psychosis

 2019

 F530    Postpartum depression

 F531    Puerperal psychosis
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ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Fourth 

Quarter ICD-10 2018 Pages: 8-9

 Postpartum Depression and Puerperal Psychosis

 Code F53.0, Postpartum depression, was created for postpartum depression, a mood disorder 
that affects women after childbirth. Symptoms and onset vary among women. Postpartum 
depression may start a few days after delivery or it may emerge 2-3 months later and is 
oftentimes indistinguishable from depression that is not associated with pregnancy and 
childbirth. There is no single cause for the extreme sadness, anxiety, fatigue, feelings of guilt, 
worthlessness, incompetence, and suicidal thoughts. The symptoms of postpartum depression 
may last from one week up to a year and may require treatment with counseling and 
antidepressants.

 Code F53.1, Puerperal psychosis, was created for the most severe form of postpartum 
psychiatric illness. Puerperal psychosis occurs within the first two weeks after childbirth in 
approximately 1-2 per 1000 deliveries. The mother may experience hallucinations and become 
delusional, paranoid, obsessive and erratic. Personal or family history of bipolar disorder or a 
previous psychotic episode is the most significant risk factor. Puerperal psychosis requires 
immediate treatment that could require a mood stabilizer and antipsychotic medications.



90

DSM-5 heeft invloed

 Middelenmisbruik en -afhankelijkheid worden in ICD-10-CM geclassificeerd bij 

de mentale aandoeningen. 

 In tegenstelling met het concept dat dit verschillende aandoeningen zijn, 

toont wetenschappelijke bewijs aan dat ze bestaan op een schaal gebaseerd 

op gebruik. 

 Codes voor misbruik (abuse) worden toegekend voor ‘mild substance use

disorder’. 

 En codes voor afhankelijkheid (dependence) worden toegekend voor 

‘moderate and severe use disorder’ gebaseerd op de inclusietermen in de 

systematische lijst. Er zijn codes voor “in remissie” voor zowel middelen 

afhankelijkheid als middelen misbruik.
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 https://www.niaaa.nih.g
ov/publications/brochur
es-and-fact-
sheets/alcohol-use-
disorder-comparison-
between-dsm

https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/alcohol-use-disorder-comparison-between-dsm
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 2017 2019
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 In DSM-IV, the specifiers for time frame and completeness of remission were 

complex and little used. 

 To simplify, the work group eliminated partial remission and divided the time 

frame into two categories, early and sustained. 

 Early remission indicates a period ≥3 months but <12 months without meeting DSM-

5 substance use disorders criteria other than craving. Three months was selected 

because data indicated better outcomes for those retained in treatment at least 

this long (107, 108). 

 Sustained remission indicates a period lasting ≥12 months without meeting DSM-5 

substance use disorders criteria other than craving. Craving is an exception 

because it can persist long into remission (109, 110).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767415/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767415/#R107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767415/#R108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767415/#R109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767415/#R110
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 De gepaste codes voor « in remissie » worden enkel toegekend
op basis van de documentatie toegekend, tenzij anders
geïnstrueerd door de classificatie

 Mild middelen gebruik aandoeningen in vroege of volgehouden
remissie worden geklasseerd als middelenmisbruik in remissie.

 Matige en ernstige middelen gebruik aandoeningen (moderate
and severe substance use) in vroege of volgehouden remissie
wordt geklasseerd als afhankelijkheid in remissie
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 Als alcohol gebruik werd vermeld zonder te 

specifiëren of het een misbruik of afhankelijkheid 

is, en zonder documentatie van mentale of 

gedragsstoornissen, wordt dit geclassificeerd in 

Z72.89 
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 Alcoholontwenning wordt geklasseerd als alcoholafhankelijkheid. 

Er zijn combinatiecodes voor alcoholafhankelijkheid met 

alcoholontwenning

 Bijvoorbeeld:F10.231 ‘Alcohol dependence with withdrawal delirium’

 ICD-10-CM classificeert alcoholontwenning niet met alcoholmisbruik. Als de 

behandelend arts documenteert en bevestigd dat er alcoholmisbruik is, 

eerder dan alcoholafhankelijkheid, met alcoholontwenning, ken dan geen 

code toe voor ontwenning. Codeer enkel alcoholmisbruik
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 Voor de ziekte van Parkinson met dementie, 

 codeer G20 ‘parkinson’s disease’, 

 gevolgd door F02.80 ‘Dementia in other diseases classified elsewhere without 

behavioral disturbance’
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Voortschrijdend inzicht

 Dementie is een inherent deel van de ziekte van Alzheimer. De behandelend 
arts hoeft dit niet apart te documenteren voor een patiënt met de ziekte van 
Alzheimer. 

 Een code van de subcategorie F02.8- ‘Dementia in other diseases classified
elsewhere’ wordt toegekend als een additionele diagnose volgens de 
instructies van de alfabetische index om de aan- of afwezigheid van 
gedragsstoornissen weer te geven 

 Voorbeelden:

 Ziekte van Alzheimer: G30.9+F02.80

 Dementie met gedragsstoornissen ten gevolge van de ziekte van Alzheimer, type 
‘late onset’: G30.1+F02.81
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krachtverlies

 Unilaterale krachtverlies/zwakte duidelijk gedocumenteerd als geassocieerd 
met een CVA is eveneens synoniem met hemiparese en hemiplegie. 

 Eveneens is krachtverlies van één lidmaat geassocieerd met een CVA een 
synoniem voor monoplegie. 

 Krachtverlies zonder deze duidelijke associatie kan niet gelijkgesteld worden 
met hemiparesie/hemiplegie of monoplegie tenzij het geassocieerd is met 
een andere hersenaandoening of -trauma.

 Wanneer een patiënt wordt heropgenomen met een hemiplegie/hemiparesie
of krachtsverlies in een lidmaat als sequel van een cerebrovasculaire 
aandoening, zal een code uit de categorie I69 ‘Sequelae of cerebrovascular
disease’ gebruikt worden om aan te geven dat de aandoening een laat gevolg 
is van een CVA (cfr. Hfdstk 28)
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Pijn

 Tenzij anders aangegeven …. mogen codes van categorie G89 ‘Pain, not

elsewhere classified’ 

 samen 

 gebruikt worden met de pijn codes die de plaats aangeven, 

 als de categorie G89 meer detail geeft over acute of chronische pijn en 

neoplasma-gerelateerde pijn.
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Pijn

 Als de pijn niet gespecifieerd werd als acuut of chronisch, 
post-thoracotomie, postproceduraal of neoplasme
gerelateerd 

 ken dan geen codes toe van de categorie G89. 

 Een code van de categorie G89 dient niet gecodeerd te worden als de 
onderliggende (definitieve) aandoening gekend is, tenzij de reden 
van het contact pijncontrole/management is, en niet de behandeling 
van de onderliggende aandoening.
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Pijn

 Als het een opname betreft voor een procedure gericht op de behandeling 

van de onderliggende aandoening, zoals een spinale fusie voor de 

behandeling van pijn geassocieerd met een vertebrale fractuur, 

 dan dient een code voor de onderliggende aandoening (bvb. vertebrale fractuur) 

als hoofddiagnose vermeld worden. 

 Geen code van categorie G89 dient toegekend te worden.  
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Merk op dat de 

routine 

of verwachte postoperatieve 
pijn onmiddellijk na de ingreep 

niet gecodeerd dient te 
worden.
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Hepatische encefalopathie

 is een hersenbeschadiging ten gevolge van leverlijden en wordt geklasseerd 

onder de categorie K72.90 ‘Hepatic failure, unspecified without coma’ 

wanneer de etiologie niet gekend of gespecifieerd is. 

 In de index entry “Failure, hepatic” zijn er subentries voor codes die de 

verschillende etiologien beschrijven en voor hepatisch falen met of zonder 

coma. 

 Hepatische encefalopathie is geen synoniem voor hepatisch coma. De 

default voor hepatisch falen is zonder coma. 



106

2019 meer gedetailleerd dan 2017 bvb.;
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 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1435919/

 BMC Med. 2006; 4: 7.

 Published online 2006 Mar 16. doi: 10.1186/1741-7015-4-7

 PMCID: PMC1435919

 PMID: 16539739

 Revision of visual impairment definitions in the 
International Statistical Classification of Diseases

 Lalit Dandonaand Rakhi Dandona

 Na 13 jaar eindelijk in ICD-10-CM 
opgenomen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1435919/
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Uitweg voorlopig

 Ken code H54.3 ‘Unqualified visual loss, both eyes’ toe 
wanneer “blindheid” of “slecht zicht” voor beide ogen 
gedocumenteerd werd, maar de visuele handicap categorie 
niet gedocumenteerd werd. 

 Ken een code toe van subcategorie H54.6 ‘Unqualified visual
loss, one eye’ indien “blindheid” of “slecht zicht” van één 
oog werd gedocumenteerd, maar de visuele handicap 
categorie niet gedocumenteerd werd. 

 Gebruik code H54.7 ‘Unspecified visual loss‘ wanneer 
“blindheid” of “slecht zicht” werd gedocumenteerd zonder 
informatie of één of beide ogen aangetast zijn. 



109

 ICD-10-CM veronderstelt een causale relatie tussen diabetes en cataract 

gebaseerd op de link in de Alfabetische Index door de sub termen “with” en 

“in”. 

 Diabetes en cataract moet gecodeerd worden als gerelateerd, zelfs in de 

afwezigheid van documentatie van de behandeld arts die de link expliciet 

legt. 

 Tenzij het patiëntendossier duidelijk vermeld dat de twee aandoeningen niet 

gerelateerd zijn. 

 Bvb. als bij een patiënt met diabetes ook vermeld is dat er een “leeftijdsgebonden 

cataract” of “seniel cataract” is, dan dient het cataract niet gecodeerd te worden 

als diabetisch cataract
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INHOUD

 BACTERIELE PNEUMONIE

 COLD

 COLD & ASTMA

 ACUUT RESPIRATOIR FALEN

 CHRONISCH RESPIRATOIR FALEN & CARDIOGEEN PULMONAIR OEDEEM

 MINI-THORACOTOMIE

 BIOPSIES

 PLEURODESE

 VATS

 ENDOTRACHEALE INTUBATIE – TRACHEOTOMIE

 DUUR VENTILATIE
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BACTERIELE PNEUMONIE

 NIEUW VOOR STAPHYLOCOCCUS PNEUMONIE

 J15.211 ‘Pneumonia due to Methicillin susceptible Staphylococcus Aureus’

 GRAMNEGATIEVE PNEUMONIE

 J15.6 ‘Pneumonia due to other Gram-negative bacteria’

 Voor Gram-negatieve bacterieën die geen eigen code hebben

 J15.8 ‘Pneumonia due to other specified bacteria’

 Voor pneumonieën waarbij de kiem niet gedocumenteerd is maar wel opgegeven is dat het gaat 

over anaërobe bacterieën
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CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLIJDEN

 J44.0 ‘COPD with acute lower respiratory infection’

 COLD gepaard gaande met een infectie van de onderste luchtwegen

 MAAR geldt niet voor griep. Griep is een infectie van zowel de bovenste als de onderste 

luchtwegen

 J44.9 ‘Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified’

 Mag enkel gebruikt worden indien als er geen meer specifieke code kan toegekend 

worden
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CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLIJDEN 

EN ASTMA

 Astma omschreven als obstructief of samen met COLD gediagnosticeerd

 Ken een code toe uit de categorie J44 ‘Other chronic obstructive pulmonary disease’

 Voeg een bijkomende code toe uit de categorie J45 ‘Asthma’

 ENKEL indien de arts het type astma in het dossier heeft gedocumenteerd !

 Indien het type asthma NIET gedocumenteerd is, mag men de code J45.909 ‘unspecified asthma, 

uncomplicated’ NIET toevoegen. Deze code is immers ‘unspecified’ en ‘unspecified’ is geen type 

astma.
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CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLIJDEN 

EN ASTMA

 VOLGENDE CODES VOOR ASTMA MOGEN NIET GECOMBINEERD WORDEN:

 Codes met als laatste karakter ‘1’ (met acute exacerbatie)

 Codes met als laatste karakter ‘2’ (met status astmaticus)

 In geval van status astmaticus dus enkel code met als laatste karakter ‘2’ 
gebruiken

 ER WORDT GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT BIJ HET CODEREN TUSSEN

 Beginnende status astmaticus (astma-aanval die niet meer reageert op chronische 
behandeling)

 Gevorderde status astmaticus (geëvolueerd naar respiratoir falen met hypercapnie)

 In beide gevallen is het laatste karakter ‘2’
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ACUUT RESPIRATOIR FALEN

 Een codeur mag NOOIT zelf de diagnose van respiratoir falen stellen

 Deze diagnose moet door een arts in het patiëntendossier gedocumenteerd worden

 MAAR artsen gebruiken nogal wat verschillende termen om het beeld van respiratoir 

falen te omschrijven (‘ernstige respiratoire distress’, ‘acute respiratoire 

insufficientie’,….)

 CODEREN van ACUUT RESPIRATOIR FALEN DAT ANDERS OMSCHREVEN WORDT met een 

code uit de categorie J96.- KAN ENKEL indien in het patiëntendossier op één of 

andere manier een arteriële bloedgasmeting terug te vinden is (pO2, PCO2 en/of pH) 

die voldoet aan de criteria (cfr einde hoofdstuk).
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ACUUT RESPIRATOIR FALEN :

HOOFD- OF NEVENDIAGNOSE?

 ALS HOOFDDIAGNOSE

 Codes J96.0- ‘Acute respiratory failure’

 Codes J96.2-’ ‘Acute and chronic respiratory failure’

Als deze aandoening na grondige evaluatie de reden was voor de opname in het 

ziekenhuis

Selectie volgens de aanwijzingen in de Alfabetische Index en de Tabulaire Lijst 

(zie verder)

 ALS NEVENDIAGNOSE

Als deze aandoening zich pas ontwikkeld na opname en dit in een aantal specifieke 

gevallen (zie verder)
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ACUUT RESPIRATOIR FALEN :

HOOFD- OF NEVENDIAGNOSE?

 Wat is de hoofddiagnose als er buiten het acuut respiratoir falen ook nog een 

andere acute aandoening aanwezig is?

 Voorbeelden : acuut respiratoir falen en

 Myocardinfarct

 Aspiratiepneumonie

 CVA

 Indien nodig : de behandelende arts bevragen
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ACUUT RESPIRATOIR FALEN :

HOOFD- OF NEVENDIAGNOSE?

 In sommige hoofdstukken van ICD-10-CM wordt een volgorde opgelegd. Deze 

richtlijnen hebben voorrang op de richtlijnen bij de codes J96.0 of J96.2 

zoals in de hoofdstukken :

 Verloskunde

 Vergiftigingen

 Infectieziektes (infecties gecombineerd met HIV)

 Neonatologie

 In de Tabulaire Lijst zijn er instructienota’s die een volgorde bepalen

 Deze richtlijnen dienen gevolgd te worden

 Voorbeeld : De instructies bij de subcategorie R65.2 ‘Severe sepsis’ geven aan at 

de onderliggende infectie op de eerste plaats moet gecodeerd worden.
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CHRONISCH RESPIRATOIR FALEN EN 

CARDIOGEEN PULMONAIR OEDEEM

 Bij een patiënt met in de voorgeschiedenis chronisch respiratoir falen die 

momenteel in behandeling is onder een RIZIV-conventie voor 

ademhalingsondersteuning thuis (lange termijn behandeling), mogen de 

codes uit de reeks J96.1- geregistreerd worden.

 Cardiogeen pulmonair oedeem zit vervat in de codes van categorie I50

 Er wordt dus bij de codes voor categorie I50 GEEN bijkomende code geregistreerd 

voor het cardiogeen pulmonair oedeem
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MINI-THORACOTOMIE

 MINI-THORACOTOMIE = Minimaal invasieve procedure die wel een kleine 

incisie vereist

 => Indien uitgevoerd om de operatiestreek te kunnen visualiseren met het 

blote oog, is de toegangsweg “OPEN”

 => Indien uitgevoerd om een endoscopie uit te voeren, is de toegangsweg 

“PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC”
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BIOPSIES VAN DE BRONCHEN, HET 

LONGVLIES EN DE LONGEN

 Bronchiale borstelbiopsie

=> kernprocedure = ‘EXTRACTION’

Afnemen van een biopsie van een vloeibare substantie (bvb etter)

=> kernprocedure = ‘DRAINAGE’

Diagnostische broncho-alveolaire lavage (spoeling)

=> kernprocedure = ‘DRAINAGE’

lichaamsdeel (Body Part) = ‘Lung’ (long, volledig of lobair)

Volledige longspoeling of lavage van de long (therapeutisch)

=> kernprocedure = ‘IRRIGATION’
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PLEURODESE

 Pleurodese is een procedure waarbij er een verkleving tussen de pleurabladen van de 
pleurale ruimte uitgelokt wordt ter behandeling van recidiverende pneumothorax of 
recidiverende pleura-uitstorting. Dit kan op 2 manieren:

 Mechanisch : abrasie van de pariëtale pleura dmv thoracotomie of thoracoscopie

=> Kernprocedure = “DESTRUCTION”

 Chemisch : injectie van een irriterende stof die een ontstekingsreactie uitlokt (veelal 
talk)

=> kernprocedure = “INTRODUCTION” (Sectie “ADMINISTRATION”)

=> voorbeeld : chemische pleurodese via percutane endoscoop 

3E0L4GC ‘Introduction of Other Therapeutic Substance into Pleural
Cavity, percutaneous Endoscopic Approach’ (NIEUW)
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VATS

 VATS + VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY

 Minimaal invasieve procedure met als doel het behandelen van long, pleura 

of het mediastinum

 De procedure bestaat eruit een via een kleine insnede in de thoraxwand een 

camera te positioneren in de pleuraholte. Deze camera capteert beelden die 

de chirurg kunnen leiden bij het uitvoeren van een ingreep
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ENDOTRACHEALE INTUBATIE

TRACHEOTOMIE

 Deze procedures mogen enkel gecodeerd worden indien ze uitgevoerd 

werden

 Na opname in het ziekenhuis

 Op de dienst spoedgevallen van het betrokken ziekenhuis
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DUUR VENTILATIE

 POSTOPERATIEF

 Uitgedrukt in uren

 Start telling bij start intubatie

 Periodes zonder beademing bij weaning onderbreken de telling niet

 Enkel te coderen indien

 De postoperatieve mechanische ventilatie > 48 uur

 De duur van de postoperatieve mechanische ventilatie is langer dan verwacht (expliciet te 

documenteren door de behandelende arts)

 GEBRUIK BEADEMINGSTOESTEL VAN DE PATIËNT

 Telling hangt niet af van wie eigenaar is van de apparatuur en wordt dus gecodeerd indien 

voldaan is aan de regels

 ENKEL ADEMHALINGSONDERSTEUNING TIJDENS DE NACHT

 Elke nacht is een aparte episode

 Telkens telling van uren beademing tijdens de betrokken episode (in dit geval de nacht)
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INHOUD

 Bloedingen van het GI-stelsel en de nieuwe interpretatie voor ‘with’ en ‘in’

 Stelpen oesofagale bloedingen dmv een elastiek

 Stelpen GI-bloeding met een adrenaline-injectie

 Colonpoliepen

 Sluiten van allerhande stoma

 Aspiratiebiopsie met een fijne naald en borstelbiopsie

 Hepatische encephalopathie – leverfalen - levercoma

 Adhesies

 Appendicitis

 Constipatie
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BLOEDINGEN VAN HET GI-STELSEL

 K92.0 ‘Hematemesis’, K92.1 ‘Melena’ K92.2 ‘Gastrointestinal hemorrhage, unspecified’

 Maar beschikbaarheid van gecombineerde codes

 Overzicht gecombineerde codes

 Gastro-duodenale ulcera

 Gastritis en duodenitis

 Ulceratieve oesophagitis

 Diverticulose en diverticulitis

 De ziekte van Crohn

 Colitis ulcerosa

 Angiodysplasieën
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BLOEDINGEN VAN HET GI-STELSEL

 Bij twee pathologiën die omschreven worden met 

“with” of met “in” gaat ICD-10 uit van een 

oorzakelijk verband

Alfabetische Index

Tabulaire Lijst



131

BLOEDINGEN VAN HET GI-STELSEL

 Indien een gecombineerde code beschikbaar is

Gebruikt men de code K92.0 ‘Hematemesis’, K92.1 
‘Melena’; K92.2 ‘Gastrointestinal hemorrhage, unspecified’ 
niet

TENZIJ de arts een andere oorzaak voor de bloeding
opgeeft in het patiëntendossier

Of de arts expliciet aangeeft in het dossier dat er geen
oorzakelijk verband is tussen beide
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BLOEDINGEN VAN HET GI-STELSEL

 Bloeding en hemorroïden als toevallige vondst zonder verband met de bloeding :

 Codeer eerst K62,5 ‘Hemorrhage of anus and rectum’ (bloeding van anus en 
rectum), codeer vervolgens de hemorroïden zonder complicaties

 Bloeding waarbij door de arts het verband gelegd wordt met de aanwezige 
hemorroïden :

 Interne hemorroïden : K64.8 ‘Other hemorroids’

 Externe hemorroïden : K64.4 ‘Residual hemorroidal skin tags’

Bloeding is een niet-essentiële modificator onder de hoofdterm
‘Hemorroids’ en dit zowel in de Alfabetische Index
als in de Tabulaire Lijst bij de inclusies voor de codes K64.0 - K64.3
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OESOFAGALE VARICES EN ENDOSCOPISCHE 

LIGATUUR MET ELASTIEK

 Het aanbrengen van een elastiek rond de varices (elastische 

ligatuur) : ‘elastic banding’

 Code 06L38CZ ‘Occlusion of esophageal vein with extraluminale

device, via natural opening or artificial opening endoscopic’ 

(occlusie van oesofagale vene door middel van een extralumineel

device, via een endoscoop langs natuurlijke of artificiële opening)

 Het 5de karakter geeft de toegangsweg : 8 ‘via natural or artificial

opening endoscopic (deze toegangsweg is nieuw voor deze tabel)
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STELPEN BLOEDING DMV INJECTEREN 

ADRENALINE

 Betreft : het endoscopisch injecteren van adrenaline met de bedoeling om een 

bloeding te stelpen

 Bijzonderheid : Het injecteren van de adrenaline mag gecodeerd worden zodat 

het duidelijk is dat het over meer gaat dan louter een diagnostische endoscopie 

en dat er dus ook een therapeutische component aanwezig is

 Voorbeeld : injecteren van adrenaline ter stelping van een bloeding 

gelokaliseerd in de fundus van de maag met behulp van een 

oesofagogastroduodenoscopie

 3E0G8GC ‘Introduction of other therapeutic substance into the upper GI, via 

natural or artificial opening’
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COLONPOLIEPEN

 Poliepen van het colon is abnormale aangroei van weefsel in de interne wand van het 

colon. De kans op maligne ontaarding hangt af van het type poliep

 Adenomen of adenomateuze poliepen zijn de meest frequente vorm van 

colonpoliepen en ook de vorm die de grootste neiging heeft om te ontaarden

 Hyperplastische poliepen zijn de tweede meest voorkomende vorm van poliepen en 

hebben een kleinere neiging om te ontaarden. Dit verklaart ook waarom de opvolging 

van dit soort poliepen verschilt van de opvolging van adenomen

 De code K63.5 ‘Polyp of colon’ is de code voor colonpoliepen

 In die gevallen waarin niet gedocumenteerd is dat het gaat over adenomen of 

neoplasieën

 OOK voor die gevallen waar de anatomische lokalisatie gespecificeerd is en terug 

te vinden is in de Alfabetische lijst of de Tabulaire Lijst (vb : het sigmoïed of het 

colon transversum)
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COLONPOLIEPEN

 Categorie D12 ‘benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal’

 Gebruikt voor adenomen of adenomateuze poliepen

 Gesteelde (serrated) adenomen of (serrated) adenomateuze poliepen zijn een variant 

die ook tot deze categorie behoort

 D12.8 ‘Benign neoplasm of rectum’

 Ook geldig voor gemengde poliepen

(hyperplastische poliepen met adenomateuse haarden, ‘mixed polyp’)

 Z87.19 ‘Personal history of other disease of digestive system’

 Voorgeschiedenis hyperplastische poliepen van het colon en rectale poliepen

 Z86.01 ‘Personal History of benign neoplasm’

 Voorgeschiedenis van adenomen en neoplastische poliepen

 Z86.010 ‘Personal History of colonic polyps’

 Voorgeschiedenis van niet gespecificeerde poliepen van het colon
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SLUITEN VAN EEN STOMA : ALGEMEEN

 ‘stoma reversal surgery’, ‘stoma closure’, ‘stoma takedown’

 Synoniemen in het Engels voor het sluiten van een stoma

 Kernprocedures (Root Procedures)

 De verschillende procedures worden met verschillende root 

procedures gecodeerd en de codeur dient hierop attent te zijn

 De ICD-10-PCS procedurecodes mogen niet enkel op basis van de 

verwijzingen in de Alfabetische Index toegekend te worden. De 

codeur dient de documentatie in het patiëntendossier zorgvuldig 

door te nemen om een goed inzicht te krijgen in wat de chirurg juist 

heeft uitgevoerd tijdens de ingreep
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SLUITEN VAN EEN STOMA : ILEOSTOMIE

 HANDELINGEN BIJ HET SLUITEN VAN EEN ILEOSTOMIE :

 Er wordt een incisie gemaakt rond het stoma

 De darm wordt buiten het buikholte gebracht

 De twee uiteinden van de darmen worden verwijderd

 De twee uiteinden worden aan elkaar gehecht of geniet

 DE KERNPROCEDURE VOOR HET SLUITEN VAN EEN ILEOSTOMA IS ‘EXCISION’

 De hierboven beschreven handelingen zijn inherent aan het uitvoeren 

van deze procedure en mogen dus niet apart gecodeerd worden
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SLUITEN VAN EEN STOMA (COLOSTOMIE)

 HANDELINGEN BIJ HET SLUITEN VAN EEN COLOSTOMA (COLON TRANSVERSUM 

OF LOOP COLOSTOMY)

 Er wordt een incisie gemaakt rond het stoma

 Dit is tevens de toegang tot de buikholte zodat het distale colon kan bereikt 

worden

 De twee uiteinden van de darmen worden verwijderd

 De twee uiteinden worden aan elkaar gehecht of geniet (end-to-end)

 DE KERNPROCEDURE VOOR HET SLUITEN VAN EEN COLOSTOMA IS ‘EXCISION’

 De hierboven beschreven handelingen zijn inherent aan het uitvoeren van deze 

procedure en mogen dus niet apart gecodeerd worden

 CAVE : DE KERNPROCEDURE VOOR HET SLUITEN VAN EEN COLOSTOMA 

WAARBIJ DE UITEINDEN NIET WORDEN VERWIJDERD IS ‘REPAIR’
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SLUITEN VAN EEN STOMA

 BIJ HET SLUITEN VAN EEN TERMINAAL STOMA WORDT DE HARTMANN PROCEDURE 

TOEGEPAST

 Dit is een complexe procedure die een meer invasieve benadering vereist 

omdat de twee uiteinden die bij elkaar worden gebracht niet in elkaars buurt 

liggen.

 DE KERNPROCEDURE BIJ EEN HARTMANN PROCEDURE IS ‘REPOSITION’

 De beide uiteinden worden gemobiliseerd zodat ze bij elkaar kunnen worden 

gebracht en vervolgens met elkaar verbonden

 Na de anastomose zal de darm dus in een nieuwe anatomische positie in de 

buikholte innemen

 Vanuit deze optiek wordt de keuze voor ‘Reposition’ als kernprocedure 

verantwoord daar deze gedefinieerd wordt als een procedure waarbij een 

gedeelte van het lichaam verplaatst wordt naar een nieuwe meer gepaste 

locatie.
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ASPIRATIE- EN BORSTELBIOPSIE

 Bij een aspiratiebiopsie met een fijne naald (‘Fine Needle Aspiration’, ‘FNA’) 

introduceert men een deze naald in het lichaam tot op de plaats waar men een 

biopt wil opzuigen. De Index van de Procedures verwijst bij een FNA naar

 Kernprocedure ‘Drainage’ wanneer een vloeibaar of gasvorming biopt wordt afgenomen

 Kernprocedure ‘Excision’ wanneer vast weefsel wordt afgenomen

 Indien niet gespecificeerd wordt over wat men juist collecteert, dient men als root 

procedure ‘Excision’ gebruiken in combinatie met het juiste Body Part dat gebiopteerd

wordt

 Bij een borstelbiopsie

 Kernprocedure ‘Extraction’ gecombineerd met het juiste Body Part dat gebiopteerd wordt 

en met ‘diagnostic’ als bijkomende qualifier

 Voorbeeld : 0DD68ZX ‘extraction of stomach, via natural or artificial opening endoscopic, 

diagnostic’ voor een borstelbiopsie van de maag met behulp van een 

oesofagogastroduodenoscopie
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HEPATISCHE ENCEPHALOPATHIE vs

HEPATISCH COMA

 Hepatische encephalopathie : verminderde cerebrale functies ten gevolge 

van een verminderde capaciteit van de lever om het bloed te zuiveren

 Hepatisch coma : Stijging van de concentratie van giftige stoffen in de 

hersenen met een coma tot gevolg

 Het is de verantwoordelijkheid van de arts om in het patiëntendossier te 

documenteren of er al dan niet sprake is van een hepatisch coma

 Hepatische encephalopathie wordt dus standaard gecodeerd ‘zonder coma’

 De Alfabetische Index van ICD-10-CM  verwijst naar “see ‘Failure, hepatic” 

bij de hoofdterm ‘Encephalopathy, hepatic’. Onder de hoofdterm ‘Failure, 

hepatic’ zijn er meerdere subtermen die het soort falen omschrijven en of 

die al dan niet vergezeld zijn van een coma.
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HEPATISCHE ENCEPHALOPATHIE

 De correcte code voor hepatische encephalopathie hangt af van de 

onderliggende oorzaak, zoals

 Geneesmiddelen of toxische substanties (K71.10)

 Alcohol (K70.40)

 Post-procedureel (K91.82)

 Virus (B15-B19)

 De correcte code voor hepatische encephalopathie zonder vermelding van de 

onderliggende oorzaak in het patiëntendossier is

 K72.90 ‘Hepatic failure, unspecified without coma’
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ADHESIES : NIEUWE CODES

 K56.50 ‘Intestinal adhesions [bands], unspecified as to partial versus 

complete obstruction’

 Intestinale adhesies (verklevingen, briden) zonder vermelding van gedeeltelijke of 

volledige obstructie

 K56.51 ‘Intestinal adhesions [bands], with partial obstruction’

 Intestinale adhesies (verklevingen, briden) met vermelding van gedeeltelijke 

obstructie

 K56.52 ‘Intestinal adhesions [bands], with complete obstruction’

 Intestinale adhesies (verklevingen, briden) met vermelding van volledige obstructie
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APPENDICITIS : NIEUWE CODES

 Een 5de karakter geeft aan of er sprake is van perforatie, gangreen of een 
abces voor de subcategorieën K53.2 en K35.3

 K35.20 Acute appendicitis with generalized peritonitis, without abscess

 K35.21 Acute appendicitis with generalized peritonitis, with abscess

 K35.30 Acute appendicitis with localized peritonitis, without perforation or 
gangrene

 K35.31 Acute appendicitis with localized peritonitis and gangrene, without
perforation

 K35.32 Acute appendicitis with perforation and localized peritonitis, without
abscess

 K35.33 Acute appendicitis with perforation and localized peritonitis, with abscess

 Bijkomende codes zijn ook beschikbaar voor de subcategorie K35.89

 K35.890 Other acute appendicitis without perforation or gangrene

 K35.891 Other acute appendicitis without perforation, with gangrene
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CONSTIPATIE

 K59.01 : constipatie wegens vertraagde transit van de faeces doorheen de darm wordt 

veroorzaakt door een verminderde functie van de gladde spiercellen van de darm.

 K59.02 : constipatie wegens outlet dysfunction’ of dyschezie is te wijten aan 

moeilijkheden om het rectum de ledigen tijdens de uitdrijvingsfase.

 De behandeling van beide soorten constipatie verschilt grondig

 Laxativa of chirurgie bij vertraagde transit

 Relaxatie-oefeningen met biofeedback bij dyschezie

 K59.03 : constipatie als bijwerking van een geneesmiddel met een bijkomende code uit 

de categorieën T36-T50 (5de of 6de karakter = 5, dit staat voor ‘adverse effect’)

 K59.04 : chronische ideopathische of functionele constipatie

 K59.00 : niet gespecificeerde constipatie
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URINE 

INCONTINENTIE



149

URINE INCONTINENTIE

 Onderliggende pathologie gekend:

codeer eerst onderliggende pathologie, gevolgd door code voor incontinentie

 Codes voor incontinentie:

ICD-10-CM CLASSIFICATIE – HOOFDSTUK 14 DISEASES OF GENITOURINARY SYSTEM

Categorie N39 Other disorders of urinary system

Code N39.3 Stress incontinence (female) (male)

Subcategorie N39.4 Other specified urinary incontinence: alle andere vormen

Uitzonderingen:

R39.81 Functional urinary incontinence: incontinentie door cognitieve afwijkingen, ernstige 

fysieke beperkingen of immobiliteit 

F98.0 Enuresis not due to a substance or known physiological condition: Urine 

incontinentie van niet organische oorsprong 

 Bij alle incontinentie-codes uit categorie N39 wordt een code N32.81 

‘Overactive bladder’ toegevoegd, indien van toepassing
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URINE INCONTINENTIE

 MIXED INCONTINENCE

PER DEFINITIE: combinatie van urge-incontinentie ÉN stress-incontinentie

te coderen met combinatiecode: N39.46 Mixed incontinence (male) (female)

(dus NIET: N39.41 Urge incontinence + N39.3 Stress incontinence (female) (male))

Zie ook: 

Excludes1: mixed incontinence (N39.46) bij N39.41 en N39.3

 ELKE ANDERE COMBINATIE:

Gebruik een aparte code voor elk aanwezig type van incontinentie
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CKD post-niertransplantatie

 Aanwezigheid CKD na nier-TX is niet automatisch ‘complicatie nierTX’:
Transplantatie geeft niet altijd volledig herstel van nierfunctie

 Indien CKD niet benoemd als complicatie TX, codeer:
gepaste code uit N18.- in functie van stadium CKD 
+
Z94.0 Kidney transplant status

 CKD na nierTX in combinatie met falen of rejectie van transplant wordt als 
volgt gecodeerd:
gepaste code uit T86.1- Complications of kidney transplant
+
gepaste code uit N18.- in functie van stadium CKD

‘Z94.0 Kidney transplant’ status wordt niet toegevoegd 
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Hemodialyse

 ICD-10-PCS versie 2017
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Hemodialyse

 ICD-10-PCS versie 2019
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Hemodialyse

ICD-10-PCS versie 2019 

5A1D?0Z Performance of urinary filtration

 nieuwe waarden voor 5e karakter ?

 afhankelijk van:

• DUUR dialyse (< 6 uur per dag, 6-18 uur per dag of >18u per dag)

• CONTINUÏTEIT dialyse (intermittent, langdurig of continu)
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Hemodialyse

ICD-10-PCS versie 2019 

5A1D70Z Performance of urinary filtration, less than 6 hours per day

 Code voor ‘standaard’ chronische hemodialyse bij ESRD

meestal ambulante sessies van 4 uur, 3 maal per week

 Ook soms toegepast bij acuut nierfalen in klinische setting

soms langer en/of met hogere frequentie

Bron: Hemodialysis and renal replacement therapy - ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Q4 ICD-10 2017 Pages: 71-73

Z99.2 Dependence on renal dialyse

wordt als nevendiagnose toegevoegd bij patiënten met ESRD om een chronische

dialysestatus weer te geven, indien van toepassing
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Hemodialyse

ICD-10-PCS versie 2019 

5A1D80Z Performance of Urinary Filtration, Prolonged Intermittent, 6-18 hours Per Day

 Code voor Prolonged Intermittent Renal Replacement Therapy (PIRRT)

 synoniemen: Sustained Low-Efficiency Dialysis (SLED), Extended Daily Dialysis (EDD) en 
continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHDF). 

 enkel in geval van acuut nierfalen

 bij ernstig zieke patiënten op intensieve zorgen

 sessies van 6-18 uur per dag

 ‘zachtere’ vorm van dialyse

 beter voor behoud hemodynamische stabiliteit 

Bron: Hemodialysis and renal replacement therapy - ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Q4 ICD-10 2017 Pages: 71-73
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Hemodialyse

ICD-10-PCS versie 2019 

5A1D90Z Performance of Urinary Filtration, Continuous, Greater than 18 hours Per Day

 Code voor Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)

 Synoniem: Continuous Veno-Venous Hemofiltration (CVVH)

 enkel in geval van acuut nierfalen

 gebruikt bij ernstig zieke patiënten op intensieve zorgen 

 sessies van minstens 18 uur

 ‘zachtste’ en traagste vorm van dialyse 

 gebruikt bij patiënten met hemodynamische instabiliteit tgv acuut nierfalen

Bron: Hemodialysis and renal replacement therapy - ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Q4 ICD-10 2017 Pages: 71-73
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Hemodialyse via katheter

 Codering van plaatsen dialysekatheters

 Geldt voor bij uitbreiding ook voor katheters buiten context van hemodialyse

 Plaatsen veneuze dialyse-katheter:

insertion of infusion device (DEVICE), percutaneous approach (APPROACH)

BODY PART is afhankelijk van ‘uiteindelijke positie’ van kathetertip

voorbeeld

bij plaatsen van een dialysekatheter wordt de rechter vena jugularis interna 

aangeprikt. De katheter wordt via deze toegang doorgeschoven tot in de vena 

cava superior.

Correcte BODY PART =‘vena cava superior’ en NIET de ‘vena jugularis interna’

Correcte procedure-code: 

02HV33Z Insertion of Infusion Device into Superior Vena Cava, Percutaneous 

Approach
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2017

Hemodialyse via katheter 
getunnelde katheter en TIVAD
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Hemodialyse via katheter 

getunnelde katheter en TIVAD2019
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Hemodialyse via katheter 

getunnelde katheter en TIVAD
Procedure Codering

PLAATSEN getunnelde (dialyse-)katheter Insertion infusion device

+

Insertion Vascular Access Device, 

Tunneled, in subcutaneous tissue & 

fascia

VERVANGEN getunnelde katheter waarbij 

gebruik wordt gemaakt van bestaande 

‘tunnel’ voor plaatsen nieuwe katheter

CHANGE other device in subcutaneous

tissue & fascia, EXTERNAL APPROACH
Exchange of tunneled catheter - ICD-10-CM/PCS 

Coding Clinic, Q2 ICD-10 2017 Page: 26

PLAATSEN Totaal Implanteerbaar VAD (TIVAD)

Synoniemen: Port-a-Cath, poortkatheter, 

veneuze toegangspoort

Insertion infusion device

+

Insertion Vascular Access Device, 

Totally Implantable, in subcutaneous

tissue & fascia
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opname voor verwijderen, vervangen, 

spoelen of reinigen van dialyse katheter

 PDX als het een EXTRACORPORELE dialyse-katheter betreft:

Z49.01 Encounter for fitting and adjustment of extracorporeal dialysis catheter

 PDX als het een PERITONEALE dialyse-katheter betreft:

Z49.02 Encounter for fitting and adjustment of peritoneal dialysis catheter
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Hysterectomie

 ICD-10-PCS versie 2017
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Hysterectomie

 ICD-10-PCS versie 2019
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Hysterectomie

Wijziging 2019 ICD-10-PCS tabel OUT ‘Female Reproductive System, Resection’:

 bij bodypart ‘Uterus’ is een nieuwe qualifier-waarde toegevoegd nl,:

‘L’ supracervical

 biedt mogelijkheid om te specificeren dat resectie uterus supracervicaal is: 

baarmoederhals blijft achter

 indien gecombineerde resectie van uterus én cervix: codering met één enkele 

procedurecode
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Hysterectomie

 SUPRACERVICALE OF SUBTOTALE HYSTERECTOMIE

• Resectie baarmoeder

Baarmoederhals blijft achter

• Codering met ICD-10-pcs versie 2017:

OUT9?ZZ Resection of Uterus

• Codering met ICD-10-pcs versie 2019:

OUT9?ZL Resection of Uterus, Supracervical
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Hysterectomie

 TOTALE HYSTERECTOMIE

• Resectie baarmoeder én

resectie baarmoederhals

• Codering met ICD-10-pcs versie 2017:

0UT9?ZZ Resection of Uterus

0UTC?ZZ Resection of Cervix

• Codering met ICD-10-pcs versie 2019:

0UT9?ZZ Resection of Uterus

-> procedurecode includeert resectie van cervix
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Abnormale bevindingen bij gynaecologisch onderzoek

Dysplasie cervix, vagina, vulva

Codes uit ICD-10-CM:

HOOFDSTUK 14 Diseases of Genitourinary System (milde & matige dysplasie)

HOOFDSTUK 2 Neoplasms (ernstige dysplasie)

Diagnose uitsluitend op basis van WEEFSEL-onderzoek (histologie - biopsie)

Cervix Vagina Vulva

Milde dysplasie
CIN I

N87.0 Mild cervical dysplasia

VAIN I

N89.0 Mild vaginal dysplasia

VIN I

N90.0 Mild vulvar dysplasia

Matige dysplasie CIN II

N87.1 Moderate cervical dysplasia

VAIN II

N89.1 Moderate vaginal dysplasia

VIN II

N90.1 Moderate vulvar dysplasia

Ernstige 

dysplasie

CIN III

D06.- Carcinoma in situ of cervix 

uteri

VAIN III

D07.2 Carcinoma in situ of vagina

VIN III

D07.1 Carcinoma in situ of vulva
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Codes uit hoofdstuk 18 Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory 
findings, not elsewhere classified
en NIET uit hoofdstuk 14 Diseases of Genitourinary System of hoofdstuk 2 Neoplasms

Diagnose op basis van CYTOLOGISCH onderzoek (onderzoek van cellen – vb PAP-test of 
uitstrijkje)

abnormale resultaten van cytologisch onderzoek van baarmoederhals, vagina 

of vulva (uitstrijkje) ZONDER histologische bevestiging

baarmoederhals R87.61- Abnormal cytological findings in specimens from cervix uteri

vagina R87.62- Abnormal cytological findings in specimens from vagina

vulva R87.69 Abnormal cytological findings from other genital organs

Abnormale bevindingen bij gynaecologisch 

onderzoek
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Ingrepen op de borst

 Huid-sparende mastectomie

• Variant op totale mastectomie:

huid van borst wordt gespaard

onderliggende borstweefsel, tepel & areola worden verwijderd

• CODERING:

0HTT0ZZ/0HTU0ZZ Resection of Right/Left Breast, Open Approach

ondanks feit dat apart ‘BODY PART’ beschikbaar is voor ‘tepel/areola’ wordt geen

aparte procedure-code toegevoegd voor ‘resectie van de tepel en de areola’: 

INCLUSIEF bij mastectomy

Skin-sparing mastectomy - ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Fourth Quarter ICD-10 2014 Page: 34
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Ingrepen op de borst
 Borst-RECONSTRUCTIE d.m.v. 

Gesteelde Transverse Rectus Abdominis Muscle (TRAM) flap

Bron: 

https://www.mayoclinic.org/tests-

procedures/breast-reconstruction-

flap/multimedia/pedicle-tram-flap/img-20005834
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Ingrepen op de borst
 Borst-RECONSTRUCTIE d.m.v. 

Gesteelde Transverse Rectus Abdominis Muscle (TRAM) flap

• deel van musculus rectus abdominus met bovenliggend vet en huid
via onderhuidse tunnel verplaatst naar borst 
blijft verbonden met oorspronkelijke bloedtoevoer en bezenuwing

• Alfabetische index op basis van HOOFDTERM ‘reconstruction’:

• Correcte ROOT-OPERATION (kernprocedure) voor gesteelde TRAM flap 
reconstructie van borst: ‘transfer’
‘moving, without taking out, all or a portion of a body part to another location to 
take over the function of all or a portion of a body part. - body part transferred 
remains connected to its vascular and nervous supply’

0KXK0Z6/0KXL0Z6 Transfer Right/Left Abdomen Muscle, Transverse 
Rectus Abdominis Myocutaneous Flap, Open Approach

Transverse abdominomyocutaneous breast reconstruction - ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, 
Second Quarter ICD-10 2014 Pages: 10-11
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Ingrepen op de borst

 OPGELET:

Borst-RECONSTRUCTIE d.m.v. vrije Transverse Rectus Abdominis

Muscle transfer (TRAM) flap wordt gecodeerd met KERNPROCEDURE 

‘replacement’:

0HRT076/0HRU076/0HRV076 Replacement of Right/Left/Bilateral 

Breast using Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap, Open 

Approach
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Ingrepen op de borst

 Opname voor verwijderen borstimplantaten

• ‘actueel’ naar aanleiding van problemen met ‘lekkende’ 

borstimplantaten en de gevolgen ervan

• Implantaten worden preventief verwijderd, zonder dat er actuele 

problemen zijn

• PDX te coderen als:

Z45.81 Encounter for adjustment or removal of breast implant
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Ulcera

 De diagnose van decubitus ulcus moet gesteld worden op basis van de 

documentatie van de arts.

 Het stadium van het ulcus kan afkomstig zijn uit de klinische documentatie 

in het verpleegkundig dossier
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Ulcera

 Als een patiënt opgenomen wordt met een decubitusulcus van een bepaald 

stadium, en dat ulcus evolueert naar een zwaarder stadium, dan moeten 2 

aparte codes gebruikt worden.

 een code voor de lokalisatie van het ulcus en het stadium bij opname

 en een tweede code voor dezelfde lokalisatie van het ulcus maar met het zwaarste 

stadium tijdens het verblijf. 

 Bijvoorbeeld een patiënt opgenomen met een drukulcus van stadium 2 ter 

hoogte van de hiel links, die evolueert naar een stadium 3 tijdens de 

hospitalisatie, dient men volgende codes toe te kennen 

 L89.622 "Pressure ulcer of left heel, stage 2"

 L89.623 "Pressure ulcer of left heel, stage 3"
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Ulcera

 Een Kennedy ulcus is een drukulcus die zich in de laatste levensfase 

ontwikkeld en geassocieerd is aan een multi-orgaan falen. Dit soort ulcus 

reageert niet op de klassieke therapie. Gebruik de toepasselijke code uit de 

categorie L89 “Pressure ulcer” voor een Kennedy ulcus
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Regeneratieve huidenten

Om de waarde van het karakter “materiaal” te kiezen, dient men volgende 

instructies te volgen:

 Als het gebruikte materiaal van levende of biologische oorsprong is, dan 

moet de greffe gecodeerd worden als “nonautologous tissue substitute”, 

 Als dat niet get geval is, wordt het als “synthetic substitute” beschouwd

 Als het gebruikte materiaal van levende of biologische oorsprong is en 

gecombineerd werd met een synthetisch substituut, dan moet de greffe

gecodeerd worden als “nonautologous tissue substitute”

 Wanneer de twee producten apart worden gebruikt (synthetisch en 

biologisch) codeer elkeen apart



Hoofdstuk 23
Aandoeningen van het musculoskeletaal stelsel 

en het bindweefsel
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M50 Cervical disc disorders

 Note : code to the most superior level of disorder
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M50 Cervical disc disorders
 Bijvoorbeeld, om een intervertebrale hernia discalis, cervicaal met 

myelopathie ter hoogte van C3-C4 en C5-C6 te coderen, gebruikt men de 

code M50.01 “’Cervical disc disorder with myelopathy, high cervical region”, 

voor C3-C4, het hoogste niveau
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Ingrepen voor « disc disorders »

 De ingrepen voor het verwijderen of vernietigen van een gehernieerde discus staan in 

de ICD-10-PCS geklasseerd volgens het type ingreep : voorbeelden :

 Open excisie van een lumbosacrale intervertebrale discushernia.

0SB40ZZ ‘Excision of Lumbosacral Disc, Open Approach’

 Percutane enzymatische chemonucleolyse van een verplaatste thoracolumbale discus. 

0R5B3ZZ ‘Destruction of Thoracolumbar Vertebral Disc, Percutaneous Approach’

 De laminectomie uitgevoerd voor het verwijderen (excision) van een discushernia, is de 

toegangsweg en wordt niet afzonderlijk gecodeerd.

 Wanneer een decompresserende foraminotomie/laminectomie wordt uitgevoerd ter 

behandeling van een stenose van het foramen door het verminderen van de  druk en de 

het bevrijden van de spinale zenuwwortel, tegelijkertijd met een discectomie om een 

lumbale hernia discalis te behandelen, dan heeft iedere ingreep een verschillend 

chirurgisch doel  en dient apart gecodeerd te worden.  De correcte “root operations” 

zijn “Excision” voor de discectomie en “Release” voor de decompressieve

foraminotomie/laminotomie
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Osteoartrose
 Wanneer het type van osteoartrose niet gespecifieerd is, dans is ze per 

default primair (knee)

2017 2019
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PERIPROTHETISCHE FRACTUREN

 Het is geen nieuwe code, het handboek legt simpelweg de pathologie uit

 M97.-

 Het 4de karakter preciseert de lokalisatie : de meest frequente plaatsen zijn de heup 

(M97.01-, M97.02-), de knie (M97.11-, M97.12-), de enkel (M97.21-, M97. 22-), de 

schouder (M97.31-, M97.32-) en de elleboog (M97.41-, M97.42-).

 Het 5de karakter preciseert de lateraliteit

 Het zijn fracturen die optreden rond een prothese

 Het zijn geen complicatie van de prothese, maar ze zijn het gevolg van de dezelfde 

oorzaken zoals voor andere fracturen: trauma of een pathologische origine. 
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ATYPISCHE FEMORALIS FRACTUREN

 Het is geen nieuwe code, het handboek legt simpelweg de pathologie uit

 M84.75-

 Het 5de karakter preciseert of ze volledig zijn (zich uitstrekken over de twee corticalen) of 

onvolledig

 Vereist een 7de karakter (A D G K P S)

 Een soort stressfractuur geassocieerd aan osteoporose bij patiënten die een behandeling krijgen 

van bisphospanaten gedurende een lange periode of andere medicamenten zoals 

glucocorticoïden, ze komen voor in de subtrochanterische regio van de heup of in de femoralis 

diafyse.

 indien de fractuur te wijten is aan het langdurig gebruik van bisfosfonaten door de patiënt

→ Z79.83 “Long term (current) use of  bisphosphonates”.
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Z47.3- Aftercare following explantation of hip joint prosthesis

 Eerste hospitalisatie : infectie van de prothese (heup) + verwijderen

prothese en plaatsing van een spacer

HD : T84.5- ‘’Infection and inflammatory reaction due to internal joint prosthesis’’ 

Igreep : removal prothèse + insertion spacer

 Tweede hospitalisatie : opname voor verwijderen van spacer en plaatsing

nieuwe prothese

HD : Z47.3* ‘’Aftercare following explanation of * joint prosthesis’’

Ingreep : removal spacer + vervanging gewricht voor de plaatsing van een

nieuwe prothese
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Tweede hospitalisatie:
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0SR 

Ingrepen

 Plaatsen ter vervanging, joints, device : 6 geoxideerd zirkonium op 

polyethyleen 

 Wanneer het dragend oppervlak niet aangegeven werd in het 

dossier, gebruik dan het 6de karakter “J” (met synthetisch 

substituut) of contacteer de arts om meer informatie te verkrijgen.

 Als men niet kan vaststellen of de prothese gecementeerd werd, 

gebruik dan als 7de karakter “Z”, “no qualifier
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0SR ingrepen
 De patella maakt deel uit van een totale kniegewricht vervanging

→ 0SR : Replacement, lower joint, Knee” omvat de tibia, de femur en de 

patella vervangen door een totale knieprothese.
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Fusion

 Er wordt geen enkele code toegevoegd voor de insertie van fixatiemateriaal 

zoals pinnen, platen, vijzen. Ze zijn een integraal deel van de 

basisinterventie (“root operation”) “FUSION”

 De simultane prelevatie van lokale bot enten (bijvoorbeeld voor de 

vertebrale fusie) ter hoogte van een ander deel van het lichaam (bvb de 

bekkenkam) wordt afzonderlijk gecodeerd (kernprocedure ‘Excision’).

 Echter, in ICD-10-PCS, wordt lokaal geoogst bot (bijvoorbeeld beenmerg 

geoogst uit de femur en als stamcel autogreffe) niet apart gecodeerd.
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VERTEBROPLASTIE EN KYPHOPLASTIE

 De kyphoplastie is een percutane vertebrale ophoging waarbij een ballon 

gebruikt wordt om de wervelhoogte bij compressiefracturen terug te 

herstellen. Na het verwijderen van de ballon wordt de holte gevuld met 

polymethylmethacrylaat, dat uithardt en zo het bot stabiliseert. De codering 

van de ‘percutane vertebroplastie met ophoging’ vereist twee codes : 

reposition + supplement

 Er wordt geen ballon gebruikt bij een vertebroplastie en er wordt niet 

geprobeerd om de hoogte van de wervel te herstellen bij een 

induikingsfractuur

De codage vereist 1 code : “supplement”
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INGREPEN TER SPINALE DECOMPRESSIE

 Chirurgische decompressie bestaat erin om bot en/of weefsel dat druk uitoefent op het ruggenmerg of 
de zenuwwortels, te verwijderen. De meest gangbare decompressie technieken zijn de laminotomie, 
de laminectomie, de foraminotomie en de mediale facetectomie. 

 Men dient erover te waken dat men goed het doel van de procedure begrijpt

 Bijvoorbeeld een laminectomie leidt de gebruiker via de alfabetische index van ICD-10-PCS naar 

 " see Release, Central Nervous System and Cranial Nerve"; 

 " see Release, Peripheral Nervous System"; 

 " see Excision, Lowers Bones";

 "see Excision, Upper Bones."

 Wanneer een decompresserende chirurgie uitgevoerd wordt om de druk te verminderen en een 
lichaamsdeel te bevrijden (zoals bijvoorbeeld een zenuwwortel) van de beperking, dan is de juiste 
basis procedure “Release”, eerder dan de “root operation” “Excision”. De “bevrijding” bestaat eruit 
dat een een deel van het lichaam bevrijdt wordt van een abnormale fysieke inperking door een incisie 
of het gebruik van kracht. Tijdens een “bevrijding” kan een deel van het beperkende weefsel 
weggenomen worden, maar het lichaamsdeel zelf wordt niet weggenomen.



194

Voorbeelden

 Voorbeeld 5 : botent : supplement (handboek 2019) ipv vervanging (handboek 2017)

 Voorbeeld 11 illustreert een nieuwe code

 Lumbale spinale stenose zonder neurogene claudicatio M48.061

 Lumbale spinale stenose met neurogene claudicatio M48.062



Hoofdstuk 24
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Verduidelijking codering

0UVC7ZZ ‘Restriction of cervix, via natural or artificial opening’ 

 Opmerking: de cerclage, restrictie van de cervixopening, wordt uitgevoerd

dmv een sutuur. Het gebruik van een sutuur wordt niet aanzien als een

device in ICD-10-PCS. Het 6de karakter in de procedurecode wordt dus "Z:  

no device" ipv "D: intraluminal device" (versie 2017). (AHA CC, Q3, 2015)
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Codeerrichtlijnen

 De codes van categorie Z3A worden toegevoegd voor alle opnames gelinkt 

aan een zwangerschap, voor elke opname gelinkt aan abortus (code O00-

O08) en voor opnames voor electieve beëindiging van een zwangerschap 

(Z33.2).

 Z37 codes worden niet toegevoegd indien de bevalling plaats vond buiten het 

ziekenhuis. 
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 Indien een complicatie alle baby's treft (bijvoorbeeld vroegtijdige arbeid, 

post-term bevalling,..) moet een afzonderlijke code voor elke foetus 

gecodeerd worden. 

 Bijvoorbeeld: codeer "O60.14X1 Preterm labor third trimester with preterm

delivery, fetus 1" en codeer "O60.14X2 Preterm labor third trimester with preterm

delivery third trimester, fetus 2": op deze manier wordt aangegeven dat de 

complicatie elk kind treft.  
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Codeerrichtlijnen

 Wanneer een zwangere opgenomen wordt (omwille van een complicatie) en 
bevalt tijdens de opname, is de hoofddiagnose, de reden van de opname. 
Indien er meerder reden (complicaties) zijn voor de opname, codeer als 
hoofddiagnose de complicatie die het meest gerelateerd is aan de bevalling. 
Complicaties die ontstaan tijdens de bevalling, worden als nevendiagnose 
gecodeerd. 

Ingeval van een keizersnede:

 Opname voor een complicatie die resulteert in het uitvoeren van de 
keizersnede: codeer deze als hoofddiagnose

 Opname voor een complicatie, maar deze is niet de reden voor de 
keizersnede: codeer deze alsnog als hoofddiagnose. 
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 Indien verminderde kindsbewegingen de reden zijn tot het uitvoeren van 

een keizersnede of voor inductie van de bevalling, wordt een code uit de 

reeks O36.81- 'Decreased fetal movements' toegekend. Indien er echter geen 

bijkomende handelingen uitgevoerd worden omwille van verminderde 

bewegingen, wordt geen code uit de reeks O36.81- toegekend. Er moet wel 

degelijk een aanpassing van de behandeling van de moeder zijn. 

 In het begin van de zwangerschap is het niet altijd even evident om na te 

gaan of de foetus levensvatbaar is of niet. Een bijkomende evaluatie, enkele 

weken nadien, kan nodig zijn. Indien de foetale hartslag niet gehoord wordt, 

is een bijkomende echografie soms nodig om de levensvatbaarheid te 

bepalen. Gebruik code O36.80 'Pregnancy with inconclusive fetal viability' om 

dergelijke opnames te coderen. 
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Rhesusproblematiek!

 Een bevalling van een Rhesus negatieve moeder die een inspuiting krijgt met 

gammaglobulinen wordt gecodeerd met codes O26.893 'Other special 

pregnancy related conditions, third trimester' met bijkomende 

specificatiecode  Z29.13 ‘ Encounter for prophylactic RH0 (D) immune 

globuline’ en 3E0234Z ‘Introduction of Serum, Toxoid and Vaccine into

Muscle, Percutaneous Approach’.
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Aangepaste voorbeelden

 Patiënte ontwikkelt een postpartum bloeding onmiddellijk na de vaginale bevalling 
(tweeling op 38  weken) omwille van uterine atonie.   Een ballon wordt geplaatst  ter 
controle van de bloeding. Code  O72.1 'Other immediate postpartum hemorraghe' wordt 
gebruikt voor de uterine atonie met bloeding. Gebruik eveneens O30.003 'Twin
pregnancy, unspecified number of placenta and unspecified number of amniotic sacs, 
third trimester'; Z3A.38 '38 weeks gestation of pregnancy' en code Z37.2 'Twins, both
liveborn'. De procedure wordt gecodeerd  0W3R7ZZ 'Control bleeding in 
Genitourinary tract, via natural or artifical opening'.

 Bevalling van een eerste kindje op 40 weken. Onmiddellijk na de bevalling 
aanwezigheid van een uteriene atonie met bloeding. De bloeding kon niet gestopt 
worden door bimanuele massage, IV oxytocine of IM methylergonovine. Uiteindelijk 
werd een bloedklonter (50 ml) verwijderd uit de uterus, waardoor de bloeding stopte. 
Deze procedure wordt gecodeerd door 0UC97ZZ 'Extirpation of matter from uterus, via 
natural or artificial opening'. Extirpatie wordt hier gebruikt omdat er "vast" materiaal 
verwijderd wordt. 
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Codeerrichtlijnen

 Af en toe wordt de vacuüm assistentie gebruikt bij een keizersnede. Dit 

wordt echter niet gecodeerd. Enkel de procedurecode voor de keizersnede 

wordt hier toegekend. 

 Indien er eerst vacuüm assistentie gebruikt wordt om het kind verder te 

laten indalen en de verlossing uitgevoerd wordt dmv forceps; wordt enkel de 

forceps gecodeerd (10D07Z3 'Extraction of products of conception, low 

forceps, via natural or artificial opening').  Aangezien dezelfde ingreep 

uitgevoerd wordt op dezelfde "body part" voldoet deze niet aan de regel om 

meerder codes toe te kennen (AHA CC Q1, 2016, p 9-10)
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Herstel perineale scheuren

Perineale scheuren worden gecodeerd als 1ste, 2de, 3de of 4de graad door en code uit 
categorie O70 'Perineal laceration during delivery':

 1ste graad: (O70.0): letsels thv de fourchette en de vaginale mucosa. De spieren zijn 
zichtbaar, maar niet ingescheurd.

 2de graad (O70.1): letsel tot in de posterieure vaginale wand en de perineale spieren. 
De anale sfincter is intact.

 3de graad (O70.2): letsel tot in de anale sfincter. Rectale mucosa is intact. 

 4de graad (O70.3): letsel tot in de rectale en anale sfincter.

Subcategorie  O70.2 wordt nog verder, als volgt, onderverdeeld:

 Type IIIa: minder dan 50% van de dikte van de externe anale sfincter is ingescheurd

 Type IIIb: meer dan 50% van de dikte van de externe anale sfincter is ingescheurd

 Type IIIc: inscheuring zowel in de externe als in de interne anale sfincter.
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 De inclusie nota's geven duidelijk aan wat type letsel onder welke code valt. Indien er 
meerdere graden aanwezig zijn, wordt enkele de hoogte graad gecodeerd. 

 De procedurecode hangt af van de graad van de scheur en het weefsel dat hersteld 
wordt. De "body part" wordt bepaald door het "diepste" weefsel dat hersteld wordt. 

 De officiële richtlijnen omtrent PCS geven aan dat indien er een excisie, repair of 
inspection uitgevoerd wordt op overlappende lagen van het musculoskeletaal stelsel, 
de body part moet overeen komen met de weefselstructuur die het diepst ligt en die 
hersteld wordt. Bijvoorbeeld: herstel van een 2de graad scheur omvat herstel van de 
perineale spier, de vaginale mucosa en de huid. De body part die hier geselecteerd 
moet worden is deze van de perineale spier. Aangezien een tweede graads scheur altijd 
tot in perineale spieren gaat, volstaat het om dit onmiddellijk op deze manier te 
coderen.  Herstel van perineale scheuren moet dus op de volgende manier gecodeerd 
worden:

 0HQ9XZZ 'Repair of perineum skin, external approach' voor de 1ste graads herstel

 0KQM0ZZ 'Repair of perineum muscle, open approach' voor 2de graads herstel

 0DQR0ZZ 'Repair of anal sphincter, open approach' voor 3de graads herstel

 0DQP0ZZ 'Repair rectum, open approach' voor de 4de graads herstel.
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7de karakter: bepaling van het trimester

 Indien een aandoening die de zwangerschap compliceert zich reeds 

ontwikkelde voor de huidige opname of een vooraf bestaande aandoening 

is, dan moet men aan het karakter voor het trimester de waarde van het 

trimester, bij opname, van de huidige opname toekennen. 

 Soms verloopt een hospitalisatie voor een zwangerschapscomplicatie over 

meer dan één trimester. In dit geval moet het trimester van de antepartum 

complicatie toegekend worden in functie van het trimester waarin de 

complicatie ontstaan is en niet het trimester van het ontslag. 

 De uitzondering op de bovenstaande richtlijn is wanneer een patiënte bevalt 

tijdens die opname. In dat geval en wanneer er een keuze ‘tijdens de 

bevalling (in childbirth)’ is voor de obstetrische complicatie, zal de code 

‘tijdens de bevalling’ toegekend worden. 
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O09 ‘Supervision of high risk pregnancy’ 

 Codes uit de categorieën O09 ‘Supervision of high risk pregnancy’ worden 

enkel gebruikt voor prenatale verblijven (zonder bevalling). 

 Complicaties die zich voordoen tijdens het bevallingsverblijf van een hoog 

risico zwangerschap worden enkel gecodeerd met de gepaste 

complicatiecode uit hoofdstuk 15. Indien er zich geen complicaties 

voordoen tijdens de arbeid of de bevalling, wordt code O80 ‘Encounter for

full-term uncomplicated delivery’ toegekend. 
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Definitie Abortus

 Een abortus of een geaborteerde zwangerschap wordt gedefinieerd als de 

complete of incomplete expulsie of extractie van de placenta en de vliezen, 

met of zonder een identificeerbare foetus en de uitkomst van de 

zwangerschapsduur wordt geschat op minder dan 20 volledige weken.

 Een bijkomende code uit de categorie Z3A ‘Weeks of gestation!!
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Bijkomend codes ter specificatie:

Pelviene peritonitis na een ectopische tubaire zwangerschap (deze opname)

 O00.1 ‘Tubal pregnancy’

 O08.0 ‘Genital tract and pelvic infection following ectopic and molar 

pregnancy’

 N73.3 “Female acute pelvic peritonitis”
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Z33.2 ‘Encounter for elective

termination of pregnancy’

Een patiënte, 26 weken zwanger, biedt zich aan voor een electieve abortus 

omwille van foetale afwijkingen. 

 Z33.2 ‘Encounter for elective termination of pregnancy’

 O35.9XX0 ‘Maternal care for (suspected) fetal abnormality and damage, 

unspecified’

 Z3A.26 ‘26 weeks gestation of pregnancy’
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Algemene richtlijnen

 Codes uit de subcategorie Z87.7 'Personal history of (corrected) congenital

malformations' mogen gebruikt worden voor congenitale aandoeningen die 

nog aanwezig zijn, maar geen bijkomende zorg nodig hebben, evenals 

voor aandoeningen die door behandeling niet meer aanwezig zijn.
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Algemene richtlijnen

 Codeer enkel de aandoeningen die definitief gediagnosticeerd zijn. Indien 

het nog niet duidelijk is, gebruik een code uit het hoofdstuk tekenen en 

symptomen. 

 Indien een HIE (Hypox Ischem Encephalopathie) aanwezig is en dit het 

gevolg is van een andere aandoening; gebruik code P91.811 'Neonatal

encephalopathy in diseases classified elsewhere'. Codeer eerst de code voor 

de oorzaak van de HIE.

 Indien de HIE het gevolg is van een hypoxisch ischemisch hersenletsel, 

gebruik de gepaste code van subcategorie P91.6 'Hypoxic ischemic

encephalopathy' ipv de code P91.811. Indien er geen bijkomende info 

voorhanden is, gebruik code P91.819 'Unspecified neonatal encephalopathy'. 
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Deel 1: diagnoses
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Overzicht

 Reumatische hartaandoeningen

 Acuut myocardinfarct

 Hartfalen

 CVA

 Hypertension: « with »

 Aandoeningen van de pulmonale circulatie

 Trombose en tromboflebitis van extremiteiten
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Reumatische hartaandoeningen

 Vanaf handleiding 2019 volgen we de ICD-10-CM om de  reumatische hartaandoeningen te coderen

 → By default : 

 Meerdere pathologieën die mitralisklep beïnvloeden → reumatisch (I05.2)

 Pathologieën die verschillende kleppen beïnvloeden → reumatisch (vb. I08.0, I08.3, I08.8)

 MAAR Hartfalen bij een patiënt met een reumatische hartaandoening → reumatisch ALS de arts 
beide pathologieën aan elkaar linkt (I09.81 + I50 om het type hartfalen te specificeren)

Stenose Insufficiëntie Beide Niet

gespeci

fieerd

Aorta I35.0 I35.1 I35.2 I35.9

Mitralis I05.0 I34.0 I05.2 I05.9

Tricuspid I07.0 I07.1 I07.2 I07.9

Pulmonaal I37.0 I37.1 I37.2 I37.9
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Acuut myocard infarct
 Nieuwe classificatie van AMI in 5 types (American Heart Association, American 

College of Cardiology)
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Acuut myocard infarct : ≤ 4 weken

In  ICD-10-CM : 

 I21 Acute Myocardial Infarction

 I21.0-I21.3  ST elevation (STEMI) myocardial infarction

 I21.4 Non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction

 I21.9 Acute myocardial infarction, unspecified

 I21.A1 Myocardial infarction type 2

 I21.A9 Other myocardial infarction type

Type 1

Type 2

Types 3, 4a, 4b, 4c, 5

221



222

Acuut myocard infarct: ≤ 4 weken

 Type 1 : by default 

(meestal voorafgegaan door een occlusieve coronaire trombose op een locatie waar al 

een arteriosclerotische stenose aanwezig was)

 AMI, ongespecifieerd:

 2017 : I21.3 (ST elevation myocardial infarction of unspecified site)

 2019 : I21.9 (Acute myocardial infarction, unspecified) 

→ Zelfs indien men de betrokken locatie kent, zonder informatie over  STEMI 

of NSTEMI →

I21.9 « Acute myocardial infarction, unspecified »
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Acuut myocard infarct: ≤ 4 weken

 Type 2 : I21.A1 

 = ischemie als gevolg van imbalans van « vraag en aanbod », zonder plaqueruptuur

(anemie, hartfalen,…)

 De onderliggende oorzaak moet worden verduidelijkt als deze bekend  is en de 

volgorde van toekenning van AMI of de onderliggende oorzaak is afhankelijk van de 

opname-omstandigheden.

 Type 3 : I21.A9

 De patiënt overlijdt tengevolge een waarschijnlijk cardiale oorzaak maar zonder

bevestigde cardiale biomarkers
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Acuut myocard infarct: ≤ 4 weken

 Types 4 et 5 : I21.A9 

 Type 4 : in de context van een percutane coronaire interventionele procedure
en/of plaatsing van stent

De subclassificaties a, b, c weerspiegelen de verschillende contexten (vb.  
stenttrombose, restenose van stent…)

 Type 5 : gerelateerd aan coronaire bypass chirurgie

 Richtlijnen: 

 Code first, if applicable: code I97.190 "Other postprocedural cardiac functional
disturbances following cardiac surgery

 Code also complication, if known and applicable, such as : 

 stent occlusion (T82.897-), stent stenose (T82.857-), occlusion of coronary 
artery bypass graft (T82,218-)…
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Acuut myocard infarct: ≤ 4 weken
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Acuut myocard infarct : > 4 weken
→ De patiënt krijgt verdere zorg mbt AMI:

Z51.89 Encounter for other specified aftercare

I25.9 Chronic ischemic heart disease, unspecified

→ De patiënt heeft geen verdere zorg mbt AMI nodig:

I25.2 Old myocardial infarction
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Nieuw AMI binnen de 4 weken van een eerder AMI 

 AMI  type 1 (of unsp.) binnen de 4 weken van een AMI type 1 (of unsp.)

→ I22.- "Subsequent ST elevation (STEMI) and non-ST elevation (NSTEMI) 
myocardial infarction " in associatie met een code uit categorie I21

De volgorde van toekennen van de codes is afhankelijk van de opname-
omstandigheden

 Alle andere omstandigheden

→ gepaste codes van codes categorie I21 

De codes van categorie I22 worden alleen gebruikt als zowel de initiële 
als de daaropvolgende AMI van het type 1 zijn of niet-gespecificeerd.
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De patiënt wordt opgenomen voor een AMI type 

1/unspec.
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De patiënt wordt opgenomen voor een andere

aandoening en heeft een AMI type 1/unspec. 

tijdens dit verblijf
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Divers

 Angor post-infarct (code moeilijk te vinden)

I25.118 "Atherosclerotic heart disease of native coronary artery with other

forms of angina pectoris «

 De code  I25.82 mag nooit gebruikt worden als de diagnose van acute  

coronaire occlusie, met of zonder AMI gesteld wordt, tenzij het 2 

verschillende arteries betreft (cf AHA cc 2018 Q3).

230



231Hartfalen: 2017

 I50.1 Left ventricular failure

 I50.2 Systolic (congestive) heart failure

 I50.3 Diastolic (congestive) heart failure

 I50.4 Combined systolic (congestive) and diastolic (congestive) heart 

failure

 I50.9 Heart failure, unspecified
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232Hartfalen: 2019

Nieuwe categorie: 

I50.8
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Hartfalen: opmerkingen

 De  codes I50.1 tot I50.4 betreffen het linkerventrikel
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Hartfalen: opmerkingen

 Aandacht voor de talrijke instructienota’s (code also, code first, excludes 1, 

…)

 Hartfalen stadium  A : « aanwezigheid van cardiale risicofactoren – maar 

zonder hartaandoening of symptomen». Hoewel het risico bestaat, hebben

deze patiënten geen hartfalen. 

Z91.89 "Other specified personal risk factors, not elsewhere classified " 

 Indien de arts diastolische of systolische dysfunctie koppelt aan acuut of 

chronisch hartfalen, moet dit worden gecodeerd als "systolisch of diastolisch 

hartfalen, acuut / chronisch".  Als er geen documentatie is van de arts die de 

2 pathologieën koppelt, moet de code I50.9 "Hartfalen, niet gespecificeerd" 

worden toegewezen.

 Hypertensief hartfalen: zie hoofdstuk hypertensie
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235CVA : hemorragische conversie

 Soms leidt de toediening van tPA therapie tot een hemorragische conversie

van een ischemische beroerte. 

De daarop volgende cerebrale bloeding wordt gecodeerd als een bijwerking

van het medicament, eerder dan een complicatie ( in de veronderstelling dat de 

tPA therapie correct is toegediend)

→ De code I63.9 "Cerebral infarction, unspecified" wordt geregistreerd voor het

initiële ischemisch CVA . 

→ Voor de hemorragische conversie na toediening van tPA, wordt de code van 

categorie I61 "Nontraumatic intracerebral hemorrhage" geregistreerd.

→ Voor de bijwerking van medicament, wordt de code T45.615A "Adverse effect

Of thrombolytic drugs, initial encounter" geregistreerd.
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Hypertensie

 DE CLASSIFICATIE VERONDERSTELT DAT ER EEN OORZAAK-GEVOLG RELATIE IS TUSSEN 

HYPERTENSIE EN HARTAANDOENING EN TUSSEN HYPERTENSIE EN NIERINSUFFICIËNTIE, 

AANGEZIEN DEZE TWEE AANDOENINGEN MET ELKAAR VERBAND HOUDEN DOOR DE TERM 

“WITH "IN DE ALFABETISCHE INDEX. DEZE VOORWAARDEN MOETEN DAAROM BY DEFAULT 

WORDEN GEKOPPELD (ZELFS ALS ER GEEN DOCUMENTATIE IN HET PATIËNTENDOSSIER 

STAAT DIE DE KOPPELING TUSSEN HEN AANGEEFT), TENZIJ DE ARTS DUIDELIJK 

AANGEEFT DAT ZE NIET ZIJN GEKOPPELD.

 GUIDELINES 2017 : … are coded separately if the provider has specifically 

documented a different cause 

 GUIDELINES 2019 : … are coded separately if the provider has documented they are 

unrelated to the hypertension 

 ALS DE DOCUMENTATIE  AANGEEFT DAT HYPERTENSIE EN HARTAANDOENINGEN, OF 

HYPERTENSIE EN NEFROPATHIE, NIET GERELATEERD ZIJN, MOETEN DEZE AANDOENINGEN 

AFZONDERLIJK WORDEN GECODEERD. DE CODEERVOLGORDE HANGT AF VAN DE 

OPNAME-OMSTANDIGHEDEN.
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Hypertensie

 Hypertensie en hartaandoeningen: 

 De classificatie veronderstelt dat er een oorzaak-gevolg relatie is tussen 

hypertensie en hartaandoeningen: hypertensie met een hartaandoening 

geclassificeerd onder I50.-, I51.4- tot I51.7, I51.89 en I51.9 zijn ingedeeld in 

categorie I11 "Hypertensieve hartziekte", omdat deze twee aandoeningen met 

elkaar zijn verbonden door de term “with" in de alfabetische index

 Hypertensie en nieraandoeningen: 

 Wanneer de diagnosen zowel hypertensie als chronische nierziekte omvatten, gaat 

ICD-10-CM ervan uit dat er een oorzaak-en-gevolg relatie is en kent men een 

categorie I12-code "Hypertensive chronic kidney disease" toe, aangezien beide 

aandoeningen in de alfabetische index gekoppeld zijn met de term ‘with'
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Hypertensie

 !!! de codes van  categorie I12 en I13 worden niet toegepast in de 

volgende situaties:

 de nieraandoening betreft enkel een acuut nierfalen;

 de hypertensie wordt beschreven als secundair;

 de arts ontkent het verband tussen nieraandoening en hypertensie.
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Hypertensie

 Hypertensie en hartaandoeningen en nieraandoeningen: 

 De codes van categorie I13 "Hypertensive heart and chronic kidney disease" zijn

combinatiecodes die hypertensie, hartaandoeningen (cardiopathie) en chronische

nieraandoeningen (nefropathie) omvatten.

In de inclusienota van categorie I13 wordt vermeld dat aandoeningen

geclassifieerd onder I11 ‘’Hypertensive heart disease’’ en I12 ‘’Hypertensive        

chronic kidney disease’’ samen in categorie I3 worden opgenomen. Daarom moet

een code uit categorie I13 worden gebruikt als de patiënt hypertensie, een

hartaandoening en een nieraandoening heeft.

 Als hartfalen aanwezig is: een bijkomende code van categorie I 50 om het type 

hartfalen te identificeren.

 De passende code van categorie N18 "Chronic kidney disease (CKD)" moet worden

gebruikt als nevendiagnose om het stadium van de chronische nieraandoening te 

identificeren.
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240Aandoeningen van de pulmonale circulatie: 2017
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241Aandoeningen van de pulmonale circulatie: 2019
De categorie I27.2 " Other secondary pulmonary hypertension " maakt een 

onderscheid tussen verschillende soorten secundaire PH. Ze zijn klinisch ingedeeld in 

5 groepen.

…

opm: groep 1 

bevat ook de 

primaire

pulmonale

hypertensie PH 

welke men vindt

onder de code 

I27.0
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Aandoeningen van de pulmonale circulatie: 

opmerkingen
 Aandacht voor de talrijke instructienota’s (code also, excludes 1, …)

 Het rechterhartfalen (chronisch) of cor pulmonale (chronisch) volgend op een

pulmonale hypertensie wordt gecodeerd met I27.29 Other secondary

pulmonary hypertension

 Een chronisch cor pulmonale zonder vermelding van pulmonale hypertensie

wordt gecodeerd met I27.81 Cor pulmonale (chronic)
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Trombose en tromboflebitis van  

extremiteiten
Handleiding 2019: ICD-10-CM voor het coderen van tromboses en tromboflebitis

 Afhankelijk van de betrokken vene, wordt tromboflebitis van de extremiteiten

geregistreerd met code van categorie I80 " Phlebitis and thrombophlebitis "

 Afhankelijk van de betrokken vene worden de veneuze embolen en trombosen

gecodeerd uit categorie I82 "Other venous embolism and thrombosis ", met de 

codes voor de venen van de extremiteiten gespecifieerd als acuut of chronisch.

 Zie overzichtstabel in de handleiding

 Opmerking: in  ICD-10-CM, by default wordt een DVT als acuut beschouwd

(cfr inclusietermen bij categorie I82.4- : DVT NOS)

…
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Deel 2: procedures 
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Overzicht: procedures

 Guidelines 

 Elektrofysiologische onderzoeken en ablatieprocedures (Maze)

 Pacemakers

 Bifurcatie bloedvaten

 Atherectomie/rotatherectomie

 Vena saphena

 Short-term hartondersteunende toestellen

 Intra-aortale ballonpomp en auxiliaire procedures

 Vasculaire access

 Aneurysmata

 Embolisation
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246Guidelines 

3 specifieke richtlijnen voor selectie van ‘body part’(lichaamsdeel) bij de 

procedures op het circulatoir systeem.

 Zijtakken bij “body parts”: als een specifieke tak van een lichaamsdeel geen eigen 

waarde heeft in de tabel "root operations" en de codering van de proximale tak een 

ander ‘body system’ (lichaamssysteem) impliceert, dan wordt de procedure gecodeerd 

met  meer algemene ‘body part’ waarde.

Voorbeeld: occlusie van de bronchiaal arterie wordt gecodeerd bij de body part

“upper artery” bij body system ‘upper arteries” en niet bij body           

part ‘thoracic aorta,  descending” in  het body systeem “heart 

and great vessels”

03LY3DZ Occlusion of Upper Artery with Intraluminal Device, Percutaneous Approach
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Aaneensluitende delen van een tubulair “body part”: verste deel 

van de intredeplaats als karakter voor bodypart

Voorbeeld: 

een uitgevoerde ingreep op aaneensluitende arterie van de arteria

femoralis tot arteria iliaca externa waarbij ingangspoort thv arteria

femoralis wordt gecodeerd met body part ‘external iliac artery’,

047H3ZZ Dilation of Right External Iliac Artery, Percutaneous 

Approach
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 Coronaire arteries: worden geklasseerd als single body part en gespecifieerd door het 
aantal behandelde arteries.  

Er wordt één procedurecode gebruikt voor multipele arteries als dezelfde procedure,  
inclusief zelfde ‘device’ (materiaal, toestel)  en ‘qualifier’ waarde gebruikt wordt. Indien 
verschillende device waarden, dan meerdere codes te gebruiken

Voorbeeld: 

02713EZ  Dilation of Coronary Artery, Two Arteries with Two Intraluminal Devices, 
Percutaneous Approach

02703ZZ  Dilation of Coronary Artery, One Artery, Percutaneous Approach EN 

02703DZ  Dilation of Coronary Artery, One Artery with Intraluminal Device,  

Percutaneous Approach
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Coding Clinic richtlijn: selectie van body part waarde bij 

bloedvaten

De volgende bloedvaten worden gecodeerd als body part  “central artery/vein’:

 Coronary artery

 Coronary vein

 Pulmonary trunk

 Pulmonary artery

 Pulmonary vein

 Inferior vena cava 

 Superior vena cava 

 Thoracic aorta

 Alle andere bloedvaten worden gecodeerd met body part  ‘peripheral artery/vein ‘.
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Elektrofysiologische onderzoeken 

De codering van invasieve EF onderzoeken vereist twee codes:

2017

4A023FZ ‘Measurement of cardiac rhythm, percutaneous approach’ 

3E063KZ ‘Introduction of other diagnostic substance into central artery, 

percutaneous approach

2019

 4A0234Z ‘Measurement of cardiac electrical activity, percutaneous 

approach’



3E063KZ ‘Introduction of other diagnostic substance into central artery, 

percutaneous

’
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Ablatieve procedures (Maze procedure)

De Mazeprocedure en andere ablatieve procedures ivm geleidingsstelsel van het

hart, omvatten verschillende delen van het hart, inclusief de atria,

De focus van de procedure is ablatie van het geleidingsmechanisme ( om de 

aberrante aritmie te corrigeren) en niet de ablatie van atriale spieren. 

→"body part" (lichaamsdeel)  te gebruiken = conduction mechanism". 
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Voorbeeld:

Een patiënt met chronisch persisterende voorkamerfibrillatie ondergaat een minimaal 

invasieve Mazeprocedure met epicardiale radiofrequentie via pericardioscopische 

assistentie (convergente procedure). Tijdens de ingreep gaat men in de thorax  en voert 

men een full-thickness ablatie van het rechter voorkamerweefsel uit.

 2017  

 02564ZZ ‘Destruction of Right Atrium, Percutaneous Endoscopic Approach’

 2019 

 02584ZZ Destruction of Conduction Mechanism, Percutaneous Endoscopic

Approach
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253Pacemaker

Tijdelijke pacemaker 
ICD-10-PCS codes maken een onderscheid tussen de implantatie van een tijdelijke of een 

permanente pacemaker.

Bij een tijdelijke pacemaker worden de elektroden via intraveneuze weg door middel van 

een katheter op hun plaats ingebracht en gekoppeld aan een uitwendige pulsgenerator

(pacemaker):

- hoofdzakelijk gebruikt in acute situaties in afwachting van een permanente pacemaker 

- voor intraoperatief en/of onmiddellijk postoperatief gebruik waarbij de elektroden bij

een open thorax rechtstreeks op myocardium worden geplaatst.

ICD-10-PCS voorziet geen codes voor ‘devices’ tenzij het device  ter plaatse blijft na afloop 

van de procedure. Een tijdelijke pacemaker welke enkel intraoperatief gebruikt, wordt

niet gecodeerd.

De procedures betreffende het inbrengen van tijdelijke pacemakers worden  gecodeerd 

als:

5A1213Z ‘Performance of cardiac pacing, intermittent’ of 5A1223Z ‘Performance of 

cardiac pacing, continuous’, samen met de gepaste code voor de implantatie van de 

elektrode.
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Intracardiale pacemaker
 Klassieke pacemaker toestellen vragen 2 componenten: een subcutane generator en lead(s) 

getunneld onder de huid en opgeschoven in 1 of meerdere hartkamers. 

 De componenten van intracardiale pacemaker worden gecombineerd in één enkel toestel en  

ingeplant in een hartkamer. Dit type pacemaker vraagt geen subcutane pocket noch een 

getunnelde lead. Alle componenten zijn geminiaturiseerd in een capsule-achtig toestel en 

ingebracht via een perifere vene, typisch vena femoralis, en tot in de hartkamerwand gebracht. 

 Intracardiale pacemakers zijn ook  gekend als “leadless” pacemakers en “transcatheter” 

pacemakers hoewel toch een heel kleine elektrode aan het uiteinde van de batterij om zo de 

pacing pulse aan het hartweefsel door te geven.
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Intracardiale pacemakers:

 voornamelijk in rechterventrikel geplaatst als single chamber pacemaker

 via percutane (endoscopische) weg of een open toegangsweg

 wordt geprogrammeerd bij plaatsing en periodiek ondervraagd/geherprogammeerd

 bij het bereiken van end-of-life moet een nieuw toestel geplaatst worden: oude toestel kan

percutaan verwijderd worden of uitgeschakeld worden en ter plaatse blijven.

Het plaatsen van een dergelijke pacemaker:

 vraagt maar één code met als 6de karakter N (‘intracardiac pacemaker’)

 geen insertie van een elektrode nodig bij dit type pacemaker.

Voorbeeld:

02HK3NZ Insertion of intracardiac pacemaker into right ventricle, percutaneous approach
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Procedures op bifurcatie bloedvaten

 Het behandelen van dergelijke letsels is meer complex en ICD-10-PCS 
omvat procedurele verschillen tussen interventionele procedures op 
rechte stukken bloedvaten en op bifurcatiebloedvaten. 

 De ICD-10-PCS codes voor de bifurcatieletsels worden in volgende codetabellen 
gevonden:

 027  Heart and great vessels, dilation

 02C  Heart and great vessels, extirpation

 037  Upper arteries, dilation

 03C Upper arteries, extirpation

 047  Lower arteries, dilation

 04C  Lower arteries, extirpation

 04V Lower arteries, restriction
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 Coronaire arteries

 Voorbeelden:

• bifurcatie van de linker hoofd coronaire arterie waar hij splitst in linker voorste
afdalende (LAD, left anterior descending coronary artery) en linker circumflex coronaire
arterie

• bifurcatie van de LAD en zijn diagonale zijtakken

 Perifere arteriesbifurcatie: verwijst meestal naar anatomische plaatsen waar een hoofdvat in 
twee nieuwe vaten vertakt.

 Voorbeelden:

• bifurcatie van de arteria carotis communis in arteria carotis interna en arteria carotis externa

• distale aortabifurcatie die splitst in linker en rechter arteria iliaca communis

• bifurcatie van de arteria iliaca communis in arteria iliaca interna en externa 

• bifurcatie van de arteria femoralis in de arteria femoralis superficialis en de arteria femoralis 
profunda

• bifurcatie van de arteria poplitea in de arteria tibilialis anterior en truncus tiboperonealis

 Opm: de ‘qualifier’ bifurcation wordt toegewezen aan de arterie boven de bifurcatie
(splitsende arterie). 
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 Bifurcatieletsels kunnen behandeld worden via angioplastie, atherectomie of 

stenting of combinatie van deze technieken.  

 Voorbeelden:

• gewoonlijk wordt bij  een bifurcatieletsel een single stent geplaatst in de 

hoofdtak  met een angioplastie van de zijtak of tweede arterie.  

• andere bifurcatieletsels kunnen behandeld worden met dubbele angioplastie

of dubbele atherectomie. 

• plaatsen van 2 stents waarbij één stent in de hoofdtak en de andere stent in 

de zijtak waarbij deze 2-stent technieken worden benoemd naar hun 

configuratie: T-stenting,V-stenting,Y-stenting, broek stenting of kissing-

stenting
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Transluminale coronaire 

atherectomie/ rotatherectomie
 Types van mechanische atherectomie: roterende, directionele en 

transluminale extractie van plaquemateriaal. 

 Transluminale extractie atherectomie:

• is een minimaal invasieve procedure

• maakt gebruik van toestel dat plaques wegsnijdt van bloedvatwand

• wordt gebruikt bij bypass grafts.

 Atherectomieprocedures worden geclassificeerd in de “Medical and Surgical

Section” onder de rootprocedure “Extirpation” met een percutane 

toegangsweg.

Voorbeeld:

02C03ZZ Extirpation of Matter from Coronary Artery, One Artery, 

Percutaneous Approach
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Procedures op vena saphena 

2017: 06BP0ZZ Excision of Right Greater Saphenous Vein, Open Approach

2019:  06BP0ZZ Excision of Right Saphenous Vein, Open Approach

260



261

Short-term externe heart assist

devices
 meestal geklasseerd bij de hemodynamische ondersteunende

toestellen/support devices welke het linkerventrikel ontlasten. 

 mini-hartpompen/ventrikelondersteunende toestellen /ventricular assist

devices (VAD) en leveren tijdelijke circulatoire support. 

 toestellen bevatten een inflow canule, pomptoestel, een outflowsysteem en 

een externe controller component.

 ICD-10-PCS voorziet codes voor de implantatie, revisie en verwijderen van 

short-term externe heart assist devices:

 Voorbeeld

 02HA0RS Insertion of Biventricular short-term External Heart Assist

System into Heart, Open Approach
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 Het plaatsen van short-term externe heart assist devices hart toestellen is 

een voorbeeld van de  ICD-10-PCS richtlijn  B6.1a waar een beperkt aantal 

kernprocedures wordt beschreven waarbij de classificatie een qualifier

waarde voorziet ‘intraoperative’ voor specifieke procedures mbt klinisch 

significante toestellen. 

 Deze toestellen worden gedurende een korte periode gebruikt tijdens de 

ingreep of tijdens het ziekenhuisverblijf bijvoorbeeld wanneer een short-

term externe heart assist devices vb. Impella ® intraoperatief wordt 

geplaatst en op einde van de ingreep wordt verwijderd. 
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 Een voorbeeld van een tijdelijk heart assist device/VAD toestel is de Impella ®. Voor 

het implanteren van een Impellatoestel moeten 2 codes worden gebruikt: 

 het plaatsen van het toestel 

 code voor ondersteuning door de impeller pomp 

Voorbeeld:

een patiënt ondergaat  een procedure voor plaatsen van een biventriculaire

Impella CP  linkerventrikel assist device via femorale weg  onder 

fluoroscopische en TEE begeleiding.  

02HA3RJ Insertion of Short-term External Heart Assist System into Heart,

Intraoperative, Percutaneous Approach

5A0221D Assistance with Cardiac Output using Impeller Pump, Continuous
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264Intra-aortische ballonpomp (IABP)

 ondersteunt de pompfunctie van het hart

 ingebracht via de arteria femoralis in de descending aorta en verbonden met 

een computer die een pomp aanstuurt

 door op- en afblazen van de ballon volgens het hartritme wordt bloed beter

rondgepompt in lichaam

 bij begin van diastole wordt de ballon opgeblazen en vermeerdert de coronaire 

perfusie

 bij begin van de systole wordt de ballon afgelaten en wordt het bloed vanuit het

linkerventrikel door een verhoogde cardiale output naar het lichaam gestuurd. 

 IABP behandeling eerst gebruikt bij chirurgische patiënten en  nu ook

gebruikt bij interventionele cardiologie procedures en medische

behandelingen. 

 Een IABP kan pre-, intra- en postoperatief gebruikt worden ter ondersteuning

gedurende een paar uren tot enkele dagen.
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 een IABP is verschillend van de externe hartondersteunende toestellen →

wordt niet als een ‘device’ beschouwd in de ICD-10-PCS → daarom niet 

gepast om onder de kernprocedure « Insertion » of « Removal »  te coderen

 typisch worden auxiliaire procedures, enkel ter ondersteuning bij uitvoeren

van een chirurgische ingreep niet afzonderlijk gecodeerd. Echter, 

cardiopulmonale bypass en IABP zijn uitzonderingen. IABP wordt gecodeerd

met de root operation « Assistance » :  

 5A02210 Assistance with Cardiac Output using Balloon Pump, Continuous.
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Cardiochirurgie:auxiliaire procedures

 Voorbeeld: een patiënt ondergaat een orthostatische allograft harttransplantatie via open 
sternotomie en met cardiopulmonary bypass. Gezien massieve transfusienood , wordt een 
Mahurkarcatheter percutaan geplaatst via de arteria femoralis communis tot in de vena cava
inferior. Er wordt ook een IABP intraoperatief geplaatst welke postoperatief ter plaatse blijft. 
De pacemaker blijft wegens coagulopathie eveneens postoperatief aanwezig.

 Volgende codes kunnen gebruikt worden:

 02YA0Z0  Transplantation of Heart, Allogeneic, Open Approach

 5A02110  Assistance with Cardiac Output using Balloon Pump, Intermittent

 5A1221Z  Performance of Cardiac Output, Continuous

 5A1223Z  Performance of Cardiac Pacing, Continuous

 06H033Z  Insertion of Infusion Device into Inferior Vena Cava, Percutaneous Approach

 Typisch worden de auxiliaire procedures, enkel gebruikt tijdens een chirurgische ingreep niet 
afzonderlijk gecodeerd. 

 De cardiopulmonale bypass procedure vormt hierop een uitzondering. In dit voorbeeld zijn de 
transfusiecatheter, de IABP en de tijdelijke pacemaker postoperatief noodzakelijk en in die zin 
worden ze beschouwd als meer dan auxiliair en kunnen ze afzonderlijk gecodeerd worden.
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267Vasculair access
Totaal implanteerbare vasculaire toegangssystemen
 als port-a-cath of implanteerbare poort gekend

 om herhaalde toegang tot vasculair stelsel toe te laten zonder het trauma of complicaties tgv multipele
injecties. De systemen kunnen gedurende weken of maanden ter plaatse blijven en worden meestal
geplaatst bij patiënten die langdurige intermittente vasculaire acces nodig hebben zoals voor toedienen
van  chemotherapie, totaal parenterale voeding,(bolus)injecties van medicatie.

 = injectiepoort + cathetersysteem

 de ‘poort’(reservoir) wordt subcutaan in de thorax geplaatst en de catheter wordt in  een van de 
hoofdvenen van thorax ingebacht ( vena subclavia, vena jugularis interna of vena cava superior)

 de tip van de catheter wordt in vena cava superior thv overgang met rechter atrium geplaatst, het
andere einde wordt aan het reservoir gekoppeld, dat percutaan via een naald wordt aangeprikt. 

 een volledig implanteerbaar vasculair toegangssysteem ( type port-a-cath) bestaat uit 2 delen → 2 ICD-
10-PCS codes nodig:

 02HV33Z   Insertion of Infusion Device into Superior Vena Cava, Percutaneous Approach

 0JH60WZ  Insertion of Totally Implantable Vascular Access Device into Chest Subcutaneous

 Tissue and Fascia, Open Approach
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Getunnelde vasculaire toegangssystemen

 een getunnelde VAD (vb. Hickmancatheter) wordt via een kleine incisie thv hals  via de vena jugularis 
interna ingebracht tot in vena cava superior of rechter atrium. Het andere uiteinde wordt subcutaan 
getunneld en komt via kleine incisie thv borst naar buiten. 

 voor langdurig gebruik zoals chemotherapie, hemodialyse,totale parenterale voeding,

 voor plaatsen van een getunnelde catheter in het rechteratrium voor plaatsing van zowel catheter als 
reservoir:

 02H633Z  Insertion of Infusion Device into Right Atrium, Percutaneous Approach

 0JH63XZ  Insertion of Tunneled Vascular Access Device into Chest Subcutaneous Tissue 

and Fascia, Percutaneous Approach

 NB als een getunnelde catheter moet gewisseld worden onder fluoroscopische controle, dan wordt de 
kernprocedure ‘Change’ toegepast indien catheter via zelfde traject in het rechteratrium wordt
geplaatst. 

‘Change’ wordt gedefineerd als verwijderen van een device en vervangen door en gelijkaardig device zonder
zonder te puncteren of snijden doorheen huid en subcutis. Alle ‘change’ procedures worden gecodeerd met 
de approach ‘external’.
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269Perifeer ingebrachte centrale catheter (PICC): 

Peripheral Inserted Central Catheter

 een perifeer ingebrachte centrale catheter (PICC) kan aan bed verwijderd 

worden door hechting los te maken en de centrale catheter uit te trekken. 

Deze niet-operatieve handeling wordt niet gecodeerd. Indien ziekenhuizen 

dit toch wensen te coderen, kan volgende code gebruikt worden:

 02PYX3Z Removal of Infusion Device from Great Vessel, External Approach
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270Aneurysma procedures: ‘Replacement’

 Bij een open aneurysmectomie wordt het aneurysma hersteld wordt door het open te snijden 
en het aangetaste deel van de arterie te verwijderen en te vervangen door een greffe → de 
kernprocedure is “Replacement”. 

 ICD-10-PCS voorziet verschillende waarden voor de verschillende types greffen zoals autologe 
en niet-autologe weefselsubstituten, synthetische substituten en dierlijk weefsel. 

 Indien dierlijk weefsel wordt gebruikt en de ‘device’ waarde ‘zooplastic’ is niet voorzien,  dan 
is het gepast om de device waarde ‘ nonautologous tissue substitute’ te gebruiken. 

 ICD-10-PCS voorziet  klinische details over specifieke segmenten van de thoracale aorta. De 
‘bodypart’  waarde ”X” wordt gebruikt voor de segmenten van de ascending aorta en 
aortaboog 

 04R007Z ‘Replacement of Abdominal Aorta with Autologous Tissue Substitute, Open 
Approach’

 02RX0KZ  ‘Replacement of Thoracic Aorta, Ascending/Arch with Nonautologous Tissue 
Substitute, Open Approach’

 04R00KZ ‘Replacement of Abdominal Aorta with Nonautologous Tissue Substitute, Open 
Approach’

 02RW08Z ‘Replacement of Thoracic Aorta Descending with Zooplastic Tissue, Open 
Approach’
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Aneurysma procedures: ‘Restriction’

 Herstel van een abdominal aorta aneurysma kan ook via een interpositie van 

een greffe binnen de niet-verwijderde aneurysmazak. De aneurysmazak 

wordt geopend en een interpositie aortagreffe (Dacron® of Gore-Tex®) 

ingenaaid  waarbij de aneurysmazak nadien over de greffe gesloten wordt.

 Hoewel deze techniek niet via een endovasculaire techniek uitgevoerd, is 

hier de kernprocedure ‘Restriction’ van toepassing. De greffe wordt immers 

geplaatst om het lumen van de aorta te vernauwen via een open procedure. 

Het betreft geen vervanging van het bloedvat  omdat het aorta-aneurysma 

niet wordt verwijderd. 

voorbeeld:

 04V00DZ Restriction of Abdominal Aorta with Intraluminal Device, Open 

Approach.
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Gebifurceerde (endo)greffe

 De ‘qualifier’ waarde ‘bifurcation’ wordt enkel gebruikt bij beschrijving van 

de vertakte bloedvaten en niet gebruikt om een gebifurceerde greffe te 

identificeren. 

 Deze greffes worden gebruikt voor het behandelen van aneurysmata thv

bifurcatiebloedvaten vb. aorta-iliacaal aneurysma (thv de distale 

aortabifurcatie met linker en rechter arteria iliaca communis).

 In dat geval worden geen afzonderlijke codes gebruikt om de additionele 

endogreffes of extensies in de arteriae iliacae communis tenzij het 

aneurysma zich verder uitstrekt over arteria iliaca interna, arteria iliaca 

externa of arteria femoralis externa waarbij  andere endogreffe noodzakelijk 

is.

 04V03D6 Restriction of Abdominal Aorta, Bifurcation, with Intraluminal 

Devices, Percutaneous Approach
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Endogreffe

 Endogreffe procedures bevatten een ‘landing zone’ of een zogenaamde ‘seal 

zone’. Dit is het gezonde deel van het bloedvat waar de endogreffe

vastgemaakt wordt en op die manier een gepast ‘seal’ vormt met minder 

risico op endoleaks. 

 Het bepalen van dergelijke landingzone kan zich in een ander bloedvat 

voordoen. Vb. een abdominale aorta endogreffe met een proximale 

landingzone in de thoracale aorta en een distale landingzone in de arteria

iliaca communis. 

 Er worden voor deze landingszones geen afzonderlijke codes voorzien, ook al 

komen zij in ander lichaamsdeel voor.
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 Een endovasculair aneurysma herstel houdt een restrictie in waarbij 

aneurysmazak wordt afgescheiden van de systeemcirculatie maar een 

inadequate restrictie kan aanleiding geven tot een endoleak resulterend in 

een verdere expansie van het aneurysma met kans op ruptuur.

 Voorbeeld: een patiënt  met status post endovasculair aneurysmaherstel 

ontwikkelt een endoleak type 1 en ondergaat een nieuw  endovasculair 

herstel waarbij de chirurg de greffe vasthecht door middel van endostapling. 

 Het doel van de procedure is correctie van het endoleak. De gepaste

kernprocedure is ‘Revision’ omdat de endostapling zorgt voor

heraanhechting van de endogreffe:

 04WY3DZ Revision of Intraluminal Device in Lower Artery, Percutaneous

Approach

 NB In ICD-10- PCS worden de stentgreffes gezien als intraluminale devices en 

de gebruikte staples maken integraal deel uit van de procedure en worden

niet apart gecodeerd.
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Gefenestreerde vaatgreffe

 Dit type greffe wordt met device waarde “ E , intraluminal device, branched or 
fenestrated , one or two arteries,” of “ F, intraluminal device, branched or fenestrated 
, three or more arteries”  gebruikt.

 In de abdominale aorta  moeten 4 zijtakken (viscerale arteries) openblijven: de rechter 
en linker arteria renalis, arteria mesenterica superior  en truncus coeliacus,

 In de thoracale aorta,  specifiek voor de aortaboog, moeten 3 zijtakken (precerebrale
arteries) openblijven: linker arteria subclavia,  linker arteria carotis communis en 
arteria brachiocephalicus (innominata).

 Het is belangrijk zowel voor klinische als voor codeerdoelstellingen te begrijpen dat 
gefenestreerde stents  niet equivalent zijn aan de gewone stentprocedures. 

 Bij deze laatste is het doel een geoccludeerd bloedvat weer open te houden, terwijl 
het objectief bij de gefenestreerde stents het verzekeren van de open bloedvaten 
omvat. 

 Het is enkel toegestaan het bloedvat waar het aneurysma zich bevindt te coderen. 

 Voorbeeld: endovasculaire behandeling van een abdominaal aorta aneurysma met een  
gefenestreerde greffe:

 04V03EZ Restriction of Abdominal Aorta with Branched or Fenestrated Intraluminal 
Device, One or Two Arteries, Percutaneous Approach
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Pseudoaneurysma

 Een pseudoaneurysma (vals aneurysma) is een hematoom aansluitend aan

een onderbreking van de arteriewand. Het wordt veroorzaakt door trage

lekkage van bloed in de omgevende weefsels en vormt een zakvormig

hematoom hoewel de bloedcollectie zich buiten de arteriewand bevindt. 

 Een pseudoaneurysma is verschillend van een echt aneurysma want deze

laatste is een abnormale verwijding van de arteriewand zelf en tenzij het

een dissecerend betreft, zijn de 3 lagen betrokken. 

 Indien een pseudoaneurysma niet behandeld wordt, kan een trombose, 

ruptuur of distale embolen optreden. 
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 Voorbeeld :

 Een patiënt komt voor herstel van een pseudoaneurysma van de rechter

arteria femoralis. Bij chirurgie wordt tot onder het ligament inguinalis de 

arteria femoralis communis vrijgelegd en wordt het pseudoaneurysma

overnaaid. In dit voorbeeld is de kernprocedure ‘repair’ gepast voor het

overhechten:

 Code 04QK0ZZ Repair Right Femoral Artery, Open Approach wordt hier 

toegepast.

 Het optreden van een pseudoaneurysma na femoro-popliteale bypass is

zeldzaam maar kan als complicatie voorkomen. 
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 Een endovasculair herstel van een pseudoaneurysma kan ook via ballonangioplastie met 

een selfexpanding stent in de bestaande femoro-popliteale bypass gebeuren.

 Voorbeeld: een patiënt met perifeer arterieel vaatlijden, status post rechter femoro-

popliteale bypass met vena saphena, komt na een jaar met een totaal geoccludeerde

bypassent. Op dat moment  gebeurt een rekanalisatie via ballonangioplastie met 

plaatsen van een stent. Nu komt deze patiënt met een pseudoaneurysma thv rechter

onderbeen tgv ruptuur van de arteria femoralis greffe en gebeurt een endovasculair

herstel met stentplaatsing. In dit voorbeeld is pseudoaneurysma als complicatie van 

vroegere bypass te beschouwen,

 04WY37Z Revision of Autologous Tissue Substitute in Lower Artery, Percutaneous

Approach

 04UK3JZ Supplement Right Femoral Artery with Synthetic Substitute, Percutaneous

Approach
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Endovasculaire embolisatie

 specifieke agentia, zoals Gelfoam®, polyvinylalcohol en sferische embolen, ‘coils’, 

scleroserende vloeistoffen (zoals alcohol en weefseladhesiva) en andere types van 

emboliserende materialen.

 Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen de kernprocedures “Restriction” 

en “Occlusion”, wanneer de documentatie ‘embolisatie’ vermeldt.

 doel van de procedure is een einde te maken aan de bloedcirculatie in het bloedvat of 

het aneurysma. 

 selectie van de gepaste kernprocedure hangt af van de wijze waarop de interventie 

gedefinieerd wordt:

 indien het doel van de interventie het volledig afsluiten van een bloedvat (totale occlusie) 

is, dan wordt de kernprocedure “Occlusion” gebruikt. 

 indien er enkel een partiële occlusie wordt uitgevoerd, dan wordt de kernprocedure 

“Restriction” 

 Percutane embolisatie van de uteriene arterie met ‘coil’

04LE3DT "Occlusion of right uterine artery with intraluminal device, percutaneous 

approach"
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Maligne neoplasma:

uitgebreide excisie in 2e tijd

Biopsie of excisie toont aanwezigheid maligne tumor

• soms aanvullende opname voor meer uitgebreide

chirurgie noodzakelijk

• als dan in resectiestuk geen maligne weefsel meer wordt

terug gevonden:

maligne tumor wordt gecodeerd ondanks negatief APO, 

omdat reden voor opname bijkomende behandeling voor 

maligne tumor was.
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Plaatsing radioactieve elementen

 Opname voor plaatsen radioactieve elementen vb. ikv brachytherapie:

PDX = neoplasma

GEEN Z51.0 Encounter for antineoplastic radiation therapy 

 Als zich tijdens deze opname complicaties ontwikkelen (bv. nausea & braken, 

dehydratatie):

PDX = neoplasma

SDX: codes complicaties

GEEN Z51.0 Encounter for antineoplastic radiation therapy 
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Excisie of resectie van lymfeklieren

 EXCISIE: verwijdering deel lymfeklierketen diagnostisch of therapeutisch

Bijvoorbeeld:

• Excisie sentinelklier, geïsoleerde lymfeklier(en)

• Biopsie lymfeklier

 RESECTIE: verwijderen volledige lymfeklierketen

Bijvoorbeeld:

• Radicale axillaire lymfadenectomie
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Beperkt aantal nieuwe codes

 Toevoeging van meer gespecificeerde codes voor tumoren

uitgaande van mastocyten:

C96.2- Malignant mast cell neoplasm

D47.0- Mast cell neoplasms of uncertain behavior

 Bijkomende specificatie locatie ooglidtumoren:

bovenste ooglid/onderste ooglid

bijvoorbeeld:

D03.121 ‘Melanoma in situ of left upper eyelid, including canthus’            

D03.122 ‘Melanoma in situ of left lower eyelid, including canthus’
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7de karakter

 Alhoewel de patiënt door een nieuwe of andere zorgverstrekker 

gezien kan worden over het verloop van de behandeling voor een 

letsel, 

 is de toekenning van het 7de karakter gebaseerd op het feit of de 

patiënt een actieve of een “subsequent”-opvolgingsbehandeling 

krijgt, 

 en dus niet gebaseerd op het feit of de zorgverstrekker de 

patiënt voor het eerst ziet of niet.
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7de karakter

 Voor complicatiecodes, 

 verwijst actieve behandeling naar de behandeling van de aandoening 

beschreven door de code, 

 zelfs wanneer er een eerdere onderliggende factor kan zijn. 

 Bijvoorbeeld, code T84.50XA, Infection and inflammatory reaction due to

unspecified internal joint prosthesis, initial encounter, wordt gebruikt 

wanneer er een actieve behandeling voorzien wordt voor de infectie, terwijl 

de aandoening verband houdt met de prothese, implant of greffe die tijdens 

een vorig verblijf geplaatst werd.
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7de karakter

 De waarde “S”, sequel, voor het 7de karakter wordt 

gebruikt voor complicaties of toestanden die het 

direct gevolg zijn van een aandoening,

 zoals littekenvorming na een brandwonde; de 

littekens zijn sequelen van de brandwonde
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Het gebruik van externe oorzaak-codes is 

verplicht in België. 

 Als twee of meer events aparte letsels veroorzaken, 

 dan moet een externe oorzaak code voor elke gebeurtenis 

toegevoegd worden.
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intentie

 Er zijn aparte ‘externe oorzaak codes’ voorzien om externe oorzaken van 

letsels te coderen naargelang de intentie (ongeval, zelfverwonding of 

aanval). 

 Als de bedoeling ongekend of ongespecifieerd is,

 codeer de intentie als toevallig ongeval (“accidental intent”). 

 Alle transport ongeval categorieën (V00-V99) veronderstellen een accidentele 

intentie. 

 Externe reden codes voor gebeurtenissen met ongedefinieerde (“undetermined”) 

intentie kunnen enkel gebruikt worden als het dossier duidelijk vermeld dat de 

intentie niet bepaald kan worden.
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 Categorie Y38 ‘Terrorism’ wordt gebruikt om letsels of aandoeningen weer te 

geven die het gevolg zijn van terrorisme. 

 Méér dan één Y38 code mag toegekend worden als het letsel het gevolg is 

van meer dan één terrorismemiddel 

 bvb. vernietiging van vliegtuig en vuurwapens 

 Een code van categorie Y92, Place of occurrence of the external cause, 

wordt gebruikt als bijkomende code om de plaats van de gebeurtenis weer te 

geven.
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Plaats : Y92 ‘Place of occurence of the

external cause’, 

 De plaats van het ongeval codeert men meestal slechts één keer, bij het 

eerste contact. 

 Echter, in de zeldzame gevallen dat een nieuw letsel ontstaat tijdens het 

hospitalisatieverblijf, mag er een bijkomende plaats van ongeval gecodeerd 

worden. 

 Er worden geen 7de karakters gebruikt bij de categorie Y92. 
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 De diagnose van complicatie van radiotherapie zonder verdere 

specificatie en geen andere informatie in het patiëntendossier 

wordt gecodeerd volgens de manifestatie (bvb. anemie) 

 en krijgt bijkomende de code Y84.2 “Radiological procedure and

radiotherapy as the cause of abnormal reaction of the patient, or 

of later complication, without mention of misadventure at the

time of the procedure”
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KINDER- EN VOLWASSENMISHANDELING

 Het 4de karakter voor de categorieën T74 en T76 geeft het type misbruik weer: 

 verwaarlozen of verlaten, fysiek, seksueel en emotioneel (zoals pesten en intimidatie) 

misbruik, seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of niet gespecificeerde mishandeling, 

terwijl het 5de karakter aangeeft dat het gaat om een mishandeling van een kind dan wel 

van een volwassen persoon.

 → vormen van uitbuiting toegevoegd

 ICD-10-CM specificeert geen leeftijdsgrenzen voor de toekenning van de codes voor 

kinderen ten opzichte van volwassenenmisbruik. De leeftijdsgrens voor volwassenen 

varieert immers internationaal. In België is de grens 18 jaar. Er zijn uitzonderingen 

zoals een door de rechtbank volwassen verklaarde jongere 
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Fracturen

 Als ICD-10-CM geen codes voorziet die zowel de site als het type fractuur 

identificeren, 

 dan heeft de code voor de site van de fractuur voorrang op het type fractuur. 

 Bijvoorbeeld, ICD-10-CM heeft codes voor comminutieve fracturen van de schacht 

van botten zoals de humerus, tibia, ulna en fibula, maar niet voor andere delen 

van deze botten. Als er gesproken wordt van een comminutieve fractuur van de 

linker distale tibia, ken dan code S82.392-, Other fracture of lower end of left

tibia’ toe
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Evident …

In geval van meerdere fracturen, zal 

de zwaarste fractuur als 

hoofddiagnose gecodeerd worden.
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Concussion

 Codes in de subcategorie S06.0, ‘Concussion’ zijn verder gespecifieerd als

 “without loss of consciousness”, 

 “with loss of consciousness of 30 minutes or less” en

 “Concussion with loss of consciousness of unspecified duration”. 

 Als de hersenschudding gepaard gaat met een bewustzijnsverlies van meer 

dan 30 minuten, codeer dan S06.0X9 “Concussion with loss of consciousness

of unspecified duration” met het correcte 7de karakter
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Reductie van fracturen

 Bij een open reductie, zal de chirurg de fractuur exposeren door een incisie 

te maken voor rechtstreekse toegang tot de fractuur of zo nodig een open 

wonde breder open te leggen met het doel een correcte alignatie te 

bekomen. 

 Debridement is dikwijls nodig om gedevitaliseerd weefsel of ander materiaal 

dat een open fractuur heeft gecontamineerd te verwijderen. 

 Als de irrigatie en het debridement dat uitgevoerd werd om de wonde te 

reinigen, deel uitmaakt van een open reductie, dan wordt het debrideren

niet apart gecodeerd. 
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Postoperatieve intestinale of peritoneale adhesies met volledige

obstructie: 

K56.52 ‘Intestinal adhesions [bands] with complete obstruction 

(postprocedural) (postinfection)’

2017

2019
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 Postoperatieve anemie wordt zelden aanzien als een complicatie van een 
ingreep. Wanneer de behandelend arts deze als postoperatieve anemie tgv 
bloedverlies beschrijft, gebruik code D62 'Acute posthemorrhagic anemia'. 
Een complicatiecode wordt niet gebruikt, tenzij de behandelend arts de 
massieve bloeding als een complicatie vermeld in het dossier. Het feit dat 
er bloed tijdens de ingreep toegediend wordt, duidt niet op 
postoperatieve anemie. Transfusies worden soms profylactisch toegediend 
om postoperatieve anemie te voorkomen. Het toedienen van bloed 
volstaat niet om de diagnose van anemie te coderen, deze moet door de 
arts in het dossier vermeld worden. 

 De diagnose van een postoperatieve hypertensie duidt in de meeste 
gevallen op het feit dat de patiënt voordien reeds een hypertensie of een 
verhoogde bloeddruk had. Indien de arts echter neerschrijft dat het om 
een postoperatieve complicatie gaat, gebruik code I97.3 'Postprocedural
hypertension'. 
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 Code J95.4 wordt gebruikt voor het coderen van chemische 
pneumonitis ten gevolge van anesthesie. Deze code omvat ook 
de postprocedurele aspiratiepneumonie en het Mendelson
syndroom na een ingreep. Een bijkomende code voor het 
"adverse effect", indien nodig, wordt gebruikt om de anesthesie 
te identificeren (T41.- met vijfde of zesde karakter gelijk aan 5).

 Code K91.86 'Retained cholelithiasis following cholecystectomy' 
wordt gebruikt voor de retentie van galstenen na een 
cholecystectomie. Deze aandoening kan ontstaan na een 
laparoscopische cholecystectomie, waarbij galstenen in de 
galwegen, buikwand en abdominale holte achterblijven en de 
oorzaak zijn van obstructie en/of infecties. 
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 Code T82.7- 'Infection and inflammatory reaction

due to other cardiac and vascular devices, implants

and grafts' wordt gebruikt voor het coderen van 

infecties van arteriële, dialyse of perifeer veneuze 

katheters of infusiekatheters die niet verder 

gespecificeerd worden
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Cardio?

 Code T82.857- wordt gebruikt voor de occlusie van 

een ‘coronary bypass graft’, tenzij de arts aangeeft 

dat de occlusie aan arteriosclerose te wijten is. 
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Nieuw voorbeeld

Patiënt gekend met eindstadium nierfalen op een congenitale afwijking van 
de urinewegen en status post niertransplant, nu opgenomen voor verminderde 
graft functie en aanhoudende hyperkaliëmie. Behandeling met intermittente
hemodialyse (minder dan 6 uur per dag).

 T86.19 'Other complication of kidney transplant'

 N18.6 'End stage renal failure"

 Q64.9 'Congenital malformation of urinary system, unspecified'

 Z99.2 'Dependence on renal dialysis'

 E87.5 'Hyperkalemia'

 5A1D70Z 'Performance of urinary filtration, intermittent, less than 6 hours 
a day'



306

ECMO (extracorporele membraanoxygenatie)

2017

2019
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Nieuwe voorbeelden

 Tijdens een ingreep breekt een stuk van een naald af en deze wordt niet meer 
terug gevonden. Radiografische opname toont evenmin de naald aan en de 
thorax wordt gesloten. Bijkomende radiografie toont de naald aan rechts van de 
aortaklep. De patiënt wordt daarop opnieuw geopereerd, maar de naad kan 
wordt evenmin terug gevonden. De chirurg besluit dat een verdere ingreep niet 
goed is voor de klinische toestand van de patiënt en hij besluit om de naald te 
laten zitten. In dit geval, wordt code T81.500A 'Unspecified complication of 
foreign body accidentally left in de body following surgical operation, initial
encounter' niet gecodeerd, want het is de beslissing van de chirurg om de naald 
ter plaatse te laten.

 Patiënt wordt opgenomen voor een rechterheup hemiarthroplastie voor een 
breuk van de femorale nek. In de PACU, toont een postoperatieve radiografie 
een losliggend cementdeel in het heupgewricht aan. Gebruik code T81.590A 
'Other complication of foreign body accidentally left in body following surgical 
operation, initial encounter'. De ingreep was beëindigd en de patiënt diende 
opnieuw geopereerd te worden om het cement te verwijderen.
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Opgepast!! 

Opname voor plaatsen van een knieprothese na 

verwijderen van de geïnfecteerde prothese

 Z47.33 'Aftercare following explantation of knee 

joint prosthesis'


