
Geachte

Het belang van de registratie van de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) hoeft niet meer 
te worden bewezen. Het is op basis van die registratie dat een deel van de financiering van 
de ziekenhuisinstellingen gebeurt. Maar ook het bepalen van de erkenningsnormen voor 
ziekenhuizen en hun diensten, het uitstippelen van het beleid inzake de uitoefening van de 
geneeskunde, verpleegkunde en paramedische beroepen, het vaststellen van de behoeften 
inzake ziekenhuisinstellingen en het uitstippelen van een epidemiologisch beleid zijn 
hierop gebaseerd.

Het domein Medische gegevens van deze registratie maakt momenteel gebruik van het 
classificatiesysteem ICD-9-CM (1979). ICD-9-CM staat voor "Internationale Statistische 
Classificatie van Ziekten - 9e Revisie- klinische modificatie", en is ontwikkeld vanuit ICD-
9. Het 30 jaar oude classificatiesysteem is echter niet meer in staat om de jaarlijkse updates 
en de vooruitgang op medisch en technologisch gebied onderdak te bieden en zal vanaf 
2013 niet langer geactualiseerd worden. 

De grenzen van deze versie zijn bereikt. Ten eerste laat de structuur van ICD-9-CM niet 
langer toe om codes toe te voegen onder de overeenkomstige hoofdstukken en secties. 
Verder zijn de codes in ICD-9-CM te weinig specifiek, waardoor een minder nauwkeurige 
meting gebeurt van de medische activiteit en pathologie enerzijds en van outcome-
indicatoren op vlak van onder meer kwaliteit van zorg, patiëntenveiligheid en 
volksgezondheid, anderzijds. Ten slotte zijn vrijwel alle geïndustrialiseerde landen 
overgeschakeld op een actuelere versie, wat internationale vergelijking van de Belgische 
data belemmert. 

UW BRIEF VAN        
UW REF.        

ONZE REF.   DM/ICD10/n.121_11
DATUM   19/08/2011

BIJLAGE(N)        

CONTACT   Arabella D'Havé
TEL.   02/524 86 85
FAX        
E-MAIL   arabella.dhave@gezondheid.belgie.be

BETREFT   Aankondiging omschakeling van ICD-9-CM naar ICD-10-BE vanaf 1 januari 2015 

DG1 - Directoraat-Generaal 1
Organisatie van de gezondheidszorgvoorzieningen
Dienst Datamanagement
   
     

Omzendbrief ter attentie van

de Algemeen Directeur
de Hoofdgeneesheer
de MZG-verantwoordelijke

Victor Hortaplein 40, bus 10    1060 Brussel    www.health.fgov.be● ●



Met deze omzendbrief brengen wij U dan ook op de hoogte van het voornemen om over te 
schakelen van het classificatiesysteem ICD-9-CM naar ICD-10-BE (Belgische 
Modificatie) in het domein Medische Gegevens van de Minimale Ziekenhuisgegevens 
(MZG) vanaf 1 januari 2015. Deze nieuwe versie zal zowel de ICD-10-CM (Clinical 
Modification) als de ICD-10-PCS (Procedure Coding System) incorporeren, en zal 
beschikbaar zijn in het Nederlands en het Frans. 

Te zijner tijd zal op een infovergadering het projectplan en tijdspad van de overschakeling 
aan U voorgesteld worden. Verder zullen bij deze gelegenheid de achtergrond en de 
doelstellingen van de omschakeling toegelicht worden. Tenslotte zal er aandacht 
geschonken worden aan de praktische aspecten van de omschakeling naar ICD-10-BE, 
waaronder het wegwerken van codeerachterstand, de impact op de ICT-systemen van de 
ziekenhuizen en de opleiding van de codeurs medische registratie.

Alle nuttige informatie met betrekking tot deze omschakeling zal ondergebracht worden op 
de website www.health.belgium.be onder Gezondheidszorg / Zorginstellingen / 
Registratiesystemen / ICD-10-BE.

Wij hopen U met deze omzendbrief voldoende op de hoogte gebracht te hebben. De 
geplande informatiedag zal de nodige ruimte bieden om de vragen die U nog heeft te 
beantwoorden.

Met de meeste hoogachting,

Diensthoofd Datamanagement De Directeur-generaal

Dr. I. Mertens C. Decoster
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