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Betreft : Online opleiding ICD-10-BE via E-learning 2013-2014. 
 
 
Geachte, 

Op  28 mei 2014 verscheen in het Belgisch staatsblad het K.B. 10 april 2014, Koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepaling van de 
regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden meegedeeld aan de 
minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Hierin wordt de overgang 
van ICD-9-CM naar ICD-10-CM en ICD-10-PCS (hierna verkort tot ICD-10-BE) op 1 
januari 2015  geregeld. 
In deze rondzendbrief wensen wij toelichting te geven bij de online opleiding “ICD-10-BE” 
via E-learning en antwoorden te formuleren op een aantal vragen die u mogelijks nog 
heeft met betrekking tot dit onderwerp. 

-------------------- 
 

Pilootproject online opleiding ICD-10-BE via E-learning 2013-2014. 
De online opleiding via E-learning werd eind december 2013 gelanceerd als een 
pilootproject,  waarbij codeermodules in het Engels werden aangeboden. Tijdens de loop 
van dit pilootproject werd gestart met de vertaling naar het Nederlands en het Frans van 
de modules en het updaten van de inhoud naar de versie FY2014 van het 
classificatiesysteem (zie ook omzendbrief DM/OMZ-CIR/N.14_14 dd. 22/07/2014) 
 
De online opleiding ICD-10-BE via E-learning 2014-2015 
Op 28-02-2014 werd gestart met de inschrijvingen voor de eigenlijke online opleiding in 
ICD-10-BE via E-learning vanaf begin juli 2014 (zie ook omzendbrief DM/OMZ-cir/n.02-14 
dd. 28/02/2014) gevolgd door een rappel op 15-05-2014. Er werden 980 inschrijvingen 
geregistreerd.  
Na validatie van de inschrijvingsgegevens kreeg elke deelnemer op 3 juli 2014 een 
bevestiging van de inschrijving, alsmede een overzicht van de basis systeemvereisten om 
gebruik te kunnen maken van het E-learning systeem. De inhoud van deze communicatie 
kunt u hier nalezen.  
Op vraag van enkele ziekenhuizen werd de opening van de virtuele campus uitgesteld. 
Op 16 juli 2014 werd de virtuele campus opengesteld en kreeg elke ingeschrevene een 
uitnodiging om zich aan te melden. De inhoud van deze communicatie kunt u hier 
nalezen.  
Voor wat betreft de opleiding willen wij de volgende aanbeveling herhalen. Gezien de 
ziekenhuizen minstens tot eind 2014 nog de verblijven van MZG 2014 dienen te coderen 
is het zinvol om in eerste instantie prioriteit te geven aan de tijdige en kwalitatieve 
codering van deze verblijven in ICD-9-CM en daarna pas intensief op ICD-10-BE in te 
zetten (zie ook omzendbrief DM/OMZ-CIR N.14-14 dd. 22/07/2014).    
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Zijn er voorwaarden verbonden aan de online opleiding ICD-10-BE via E-learning? 
Deze opleiding wordt kosteloos, zonder tijdslimiet en zonder verplichting aangeboden aan 
de ziekenhuizen.  
Het is de enige door de FOD erkende opleiding, d.w.z. dat de FOD geen antwoord biedt 
op vragen met betrekking opleidingen die buiten deze virtuele opleidingsomgeving worden 
aangeboden of eventuele verschillen tussen de beide.   
De deelnemer kan de modules een onbeperkt aantal keren doorlopen, in de volgorde die 
hij/zij wenst. Het is vanwege de FOD niet verplicht om alle modules te doorlopen, noch 
om de eindevaluatie per module te doorlopen. Deze beslissingen kunnen door elk 
individueel ziekenhuis gemaakt worden.  
De FOD maakt een onderscheid tussen basismodules die nodig zijn om te leren coderen 
met het classificatiesysteem en een aantal supplementaire modules die naar keuze 
kunnen worden doorlopen. De basismodules zijn vertaald naar het Nederlands en het 
Frans, de supplementaire modules worden in het Engels aangeboden.  
De systeemvereisten die gesteld worden, zijn basis systeemvereisten en de plug-ins die 
gebruikt worden zijn courant en gratis te downloaden op het internet. De links naar deze 
plug-ins kunt u overigens op onze website terugvinden via volgende URL  
http://tinyurl.com/pcfyfsa. Waar geluid wordt afgespeeld, wordt steeds een transcript 
aangeboden met de vertaalde tekst, dus het niet kunnen afspelen van geluid vormt geen 
belemmering voor het doornemen van dergelijke modules. 
 
Welk opleidingsmateriaal wordt aangeboden binnen de virtuele campus en 
daarbuiten? 
De modules worden progressief ter beschikking gesteld volgens de Agenda die binnen de 
virtuele campus kan worden geraadpleegd. De virtuele campus wordt beheerd door een 
externe partner, het  Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO). Omwille van 
technische redenen en onderhoud zijn wij genoodzaakt het opladen van modules tijdens 
de maand augustus te staken tussen 15 augustus en 31 augustus 2014.  
Zoals hoger vermeld, wordt een onderscheid gemaakt tussen basismodules en 
supplementaire modules. De basismodules betreffen de codering van ICD-10-CM (22 
modules) en de codering van ICD-10-PCS (11 modules). Deze modules werden 
geüpdatet naar de versie van ICD-10-BE die van kracht zal zijn bij de overgang op 1 
januari 2015. Het betreft  de versie FY2014 van het classificatiesysteem die zal 
aangehouden worden voor de registratie van de MZG 2015 en de MZG 2016. De 
supplementaire modules omvatten een aantal opleidingen die kunnen bijdragen aan de 
basiscompetenties van de codeur (anatomie, fysiologie, medisch terminologie, 
farmacologie,…). Deze modules worden in het Engels aangeboden. Merk op dat inzake 
“anatomie en fysiologie voor het coderen van ICD-10-CM”, wel een handboek zal ter 
beschikking gesteld worden in het Nederlands en het Frans. 
Buiten de virtuele campus wordt op progressieve wijze opleidingsmateriaal aangeboden 
via de website, te bereiken via de volgende URL http://tinyurl.com/pnn4o25. Het betreft 
volgende onderwerpen: rapporten en nota’s, codeerrichtlijnen, anatomie en fysiologie, 
codeertool, mappings, codesets, opleiding, FAQ ICD-10-BE, presentaties. Updates van dit 
opleidingsmateriaal gebeuren na toevoeging van voorbeelden, verduidelijkingen, 
corrigenda, aanpassingen aan lay-out enz. 
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Hoe gebeuren inschrijvingen na 1 juli 2014? 
Nieuwe inschrijvingen gebeuren op dezelfde manier als voorheen via een online formulier. 
Dit formulier is toegankelijk via de URL http://tinyurl.com/mp54tps.  
Het inschrijvingsproces verloopt als volgt.  

a) Een deelnemer registreert zich via het online formulier voor inschrijving, d.w.z. 
hij/zij geeft de gevraagde gegevens in die nodig zijn voor het aanmaken van de 
account via het webformulier.  

b) De deelnemer krijgt een mail terug met de gegevens die werden geregistreerd.  
c) Het is belangrijk deze gegevens nogmaals te verifiëren op hun correctheid en bij 

vastgestelde fouten een nieuwe registratie uit te voeren. 
d) De inschrijving verleent niet onmiddellijk toegang  tot de virtuele campus. De 

gegevens worden toegevoegd aan een databank met te verwerken inschrijvingen, 
die op maandelijkse basis wordt bezorgd aan de beheerder van de virtuele 
campus. De nieuwe inschrijvingen worden dus maandelijks in batch verwerkt en 
geactiveerd. Pas daarna krijgen nieuwe deelnemers via mail de uitleg die nodig is 
om zich aan te melden bij de virtuele campus. 

 
Hoe zullen codeervragen behandeld worden? 
Tijdens de opleiding zullen ongetwijfeld codeervragen rijzen. Om deze vragen in een 
gestructureerd formaat te verzamelen en op coherente wijze van een antwoord te 
voorzien , stellen wij een template ter beschikking. De vragen kunnen hiermee verzameld 
worden en tweemaandelijks opgestuurd worden naar audit.dm@health.belgium.be op 
afroep. Dit betekent dat het tijdstip waarop de vragen kunnen worden doorgemaild zal 
worden meegedeeld. Enkel vragen verzameld via deze template worden aanvaard voor 
verdere verwerking. 
 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diensthoofd Datamanagement,    De Directeur-Generaal, 
Dr. Ingrid Mertens      Christiaan Decoster 
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