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 Betreft : Start opleiding ICD-10-BE vanaf 1 juli 2014 
 
 
Geachte, 

 

Zoals meegedeeld tijdens onze informatiesessies betreffende de overgang van ICD-9-CM 

naar ICD-10-BE dd. 3 september 2013 (FOD, Brussel), 10 september 2013 (UZ Gent, 

Gent) en 12 september 2013 (UCL, Sint-Lambrechts Woluwe) en zoals aangegeven in 

onze elektronische nieuwsbrief e-ICD van oktober 2013, wordt op 1 juli 2014 de E-

learning omgeving opengesteld voor alle MZG-verantwoordelijken en codeurs. 

 

We recapituleren kort wat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu met dit initiatief beoogt. 

 

Via de E-learning omgeving kan de volledige codeeropleiding voor ICD-10-BE 

(procedures, diagnoses, codeeroefeningen) alsook een aantal opleidingen die bijdragen aan 

de kerncompetenties van de codeur (anatomie, fysiologie, medisch terminologie, 

farmacologie,…) kosteloos gevolgd worden, onafhankelijk van tijd en plaats en zo vaak 

en zo lang als gewenst.  

 

De opleiding is samengesteld uit verschillende opleidingsmodules, waarvan u het overzicht 

kunt terugvinden op onze website www.health.belgium.be/ICD10BE . Deze modules zijn 

het resultaat van een samenwerking van de FOD met AHIMA, de American Hospital 

Information Management Association, uit de U.S.A. 

 

De complete opleiding is onderverdeeld in 4 stadia: 

Stadium I: Informatie, Assessment en Basisopleiding 

Dit stadium omvat 21 optionele modules die geschikt zijn voor zowel de 

beginnende als de gevorderde codeur. Ze laten toe om de basiskennis bij te brengen 

of op te frissen en om de opgedane kennis te testen. 

De modules omvatten onderwerpen zoals anatomie, fysiologie, pathofysiologie, 

farmacologie, medische terminologie, klinische concepten voor codeurs en een 

aantal assessmentmodules met feedback om de opgedane kennis te testen. 

Stadium II: CM codeeropleiding 

Dit tweede stadium omvat 23 modules met betrekking tot de diagnosecodering, 

waarvan er 22 gewijd zijn aan de hoofdstukken in de systematische index. Een 
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afzonderlijke module wordt gewijd aan de codestructuur. Bij elke hoofdstuk zijn 

oefeningen voorzien. 

Stadium III: PCS codeeropleiding 

Het derde stadium is gewijd aan het coderen van procedures en bevat modules per 

hoofdprocedure. Eveneens is een module met de codestructuur als onderwerp 

aanwezig. Daarnaast is er een afzonderlijke module met oefeningen voor de 

codering van procedures en zijn er modules met geïntegreerde oefeningen voor het 

coderen van zowel diagnoses als procedures. 

Stadium IV: Codeeroefeningen 

In dit laatste stadium komen geïntegreerde codeeroefeningen aan bod. 

 

De E-learning modules worden aangeboden via een virtuele campus. Deze virtuele campus 

is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD en OFO, het Opleidingsinstituut van 

de Federale Overheid. 

 

Eind 2013 werd een pilootproject opgestart dat tot doel heeft het systeem van E-learning 

als leervorm te evalueren en dit via een korte schriftelijke bevraging eind maart 2014. Via 

dit pilootproject kon reeds kennis gemaakt worden met de virtuele campus en het concept 

E-learning door middel van de modules van stadium II en III in het Engels. 

 

De toegang tot deze virtuele campus gebeurt door middel van een gebruikersnaam 

(professioneel e-mailadres) en paswoord dat de FOD aan elke gebruiker zal toekennen. 

Mogen wij u daartoe om via de volgende link de nodige gegevens te verschaffen, ten 

laatste op 30 april 2014 zodat wij voor uw medewerkers de toegang kunnen aanmaken.  

 

Voor bijkomende toelichtingen kunt u steeds contact opnemen met Arabella D’Havé, 

celhoofd Terminologie, Classificatie, Groepering & Audit 

(arabella.dhave@health.belgium.be).  

 

 

 

 

Het Diensthoofd Datamanagement,     De Directeur-Generaal, 

 

  

 

 

Dr. Ingrid Mertens       Christiaan Decoster 
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