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Mevrouw, Mijnheer, 

 

Met dit schrijven verschaffen wij u graag toelichting bij de overgang naar de versie 2021 
van ICD-10-BE voor de registratie van de Medische Gegevens van de Minimale 
Ziekenhuisgegevens (MG-MZG) vanaf 1 januari 2022. Zoals voorzien, zal voor de 
registratie van diagnosen en procedures gebruik worden gemaakt van ICD-10-BE versie 
2021. 
 
Aangezien het handboek 2021 met de codeerrichtlijnen nog niet is gepubliceerd, blijven de 
codeerrichtlijnen 2019 van kracht voor de versie 2021 van de ICD-10-BE. De conventies 
die eigen zijn aan de versie 2021 van de classificatie en die opgelegd worden via de 
alfabetische index en de systematische lijst dienen wel te worden gevolgd. Na publicatie 
van het handboek 2021 wordt een overgangsperiode van 2 maanden voorzien die ingaat 
op de eerste dag van de maand volgend op de maand van publicatie.  
 
De codeertool (http://icd10be.health.belgium.be) met de versie 2021 van het ICD-10-BE 
classificatiesysteem werd in december 2020 gepubliceerd. 
 
De referentielijst met de codeset versie 2021 werd op 1 oktober 2021 gepubliceerd en de 
publicatie werd gecommuniceerd naar alle ziekenhuizen. Daarbij werd tevens geïnformeerd 
dat 7 codes werden toegevoegd uit de codeset FY2022, m.n. 6 codes met betrekking tot 
hoest (R05.-) en 1 code met betrekking tot post-COVID (U09.9), in het kader van de 
monitoring van de Volksgezondheid en onderzoek. 
 
De richtlijnen met betrekking tot de codering van deze codes zijn opgenomen in bijlage aan 
deze omzendbrief. 
 
Alle codeervragen kunnen gericht worden aan Cel Standaarden via 
info.icd@health.fgov.be. 
 
 
Tom Van Renterghem      Arabella D’Havé 
Diensthoofd Data en Beleidsinformatie    Celhoofd Standaarden 
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BIJLAGE 1: CODERING VAN COVID-19 
 

Categorieën U00-U85 van ICD-10-CM bevatten codes voor speciale doeleinden en heeft 
een nieuw gedeelte voor voorlopige toewijzing van codes voor nieuwe ziekten met onzekere 
etiologie of voor gebruik in noodgevallen. 
 
Codes U07.1, COVID-19, en U09.9, Post-COVID-19 aandoening, niet gespecificeerd, 
zijn gecreëerd voor infecties als gevolg van SARS-CoV- 2. 
 
Coronavirusziekte 2019 (COVID-19) is een ademhalingsziekte veroorzaakt door het 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV- 2). In de naam COVID-19 
staat "CO" voor "corona", "VI" voor "virus" en "D" voor "ziekte". Voorheen werd deze ziekte 
2019 novel coronavirus of 2019-nCoV genoemd.  
 
Veel voorkomende symptomen zijn koorts, hoest, kortademigheid of 
ademhalingsmoeilijkheden, rillingen, spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, 
verstopping of loopneus, en nieuw verlies van smaak of reuk. Minder vaak voorkomende 
symptomen zijn gastro-intestinale symptomen zoals diarree, misselijkheid of braken. De 
symptomen kunnen 2 tot 14 dagen na blootstelling aan het virus optreden. 
 
Andere codes voor COVID-19-geassocieerde aandoeningen zijn de volgende:  

- J12.82 Pneumonie door coronavirusziekte 2019 
- M35.81 Multisysteem inflammatoir syndroom 
- Z11.52 Contact voor screening op COVID-19 
- Z20.822 Contact met en (vermoedelijke) blootstelling aan COVID-19 
- Z86.16 Persoonlijke voorgeschiedenis van COVID-19 

 
 
Onbevestigde diagnose van COVID-19  
 
Code U07.1, COVID-19, wordt alleen gecodeerd als de zorgverstrekker ofwel specifiek een 
bevestigde diagnose van COVID-19 documenteert, of als er documentatie is van een 
positief COVID-19 testresultaat. 
 
Dit is een uitzondering op de ICD-10-CM Official Guidelines for Coding and Reporting. In 
deze context vereist "bevestiging" niet de documentatie van een positief testresultaat voor 
COVID-19; de documentatie van de zorgverstrekker dat de patiënt COVID-19 heeft, is 
voldoende. 
 
Verder is het eveneens toegestaan om deze diagnose te coderen op basis van een 
positief COVID-19 testresultaat alleen. De zorgverstrekker hoeft het COVID-19 
testresultaat niet expliciet te koppelen aan de respiratoire aandoening; het positieve 
testresultaat kan worden gecodeerd als een bevestigd COVID-19 geval zolang het 
testresultaat zelf deel uitmaakt van het patiëntendossier. Opgelet: het codeeradvies om 
codering op basis van testresultaten toe te staan, is beperkt tot testresultaten voor COVID-
19 en geldt niet voor de codering van resultaten van andere laboratoriumtests. 
 
Als er geen definitieve diagnose is vastgesteld, of als de zorgverstrekker COVID-19  
documenteert in termen van "vermoedelijk", "mogelijk", "waarschijnlijk", of "onduidelijk" 
documenteert, dan wordt code U07.1 niet gecodeerd. In plaats daarvan worden codes 
gecodeerd voor eventuele aanwezige tekenen of symptomen (zoals koorts). 
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Als een patiënt tekenen/symptomen vertoont geassocieerd met COVID-19 (zoals 
koorts) maar er nog geen definitieve diagnose is gesteld, dan wordt (worden) de juiste 
code(s) voor elk van de aanwezige tekenen en symptomen gecodeerd. 
 
Als een patiënt met tekenen/symptomen geassocieerd met COVID-19 ook een feitelijk of 
vermoedelijk contact met of blootstelling aan COVID-19 heeft, dan wordt code Z20.822, 
contact met en (vermoedelijke) blootstelling aan COVID-19, gecodeerd als additionele 
code. 
 
 
Volgorde van COVID-19 codes 
 
Wanneer COVID-19 beantwoordt aan de definitie van hoofddiagnose, dan wordt code 
U07.1, COVID-19, gevolgd door de gepaste codes voor geassocieerde manifestaties. 
 
Bijvoorbeeld, wanneer de reden voor opname respiratoire manifestaties van COVID-19 
zijn, wordt code U07.1 gecodeerd als hoofddiagnose en worden de codes voor de 
ademhalingsmanifestaties als nevendiagnoses. 
 
Wanneer de reden voor opname niet-respiratoire manifestaties (bv. virale enteritis) van 
COVID-19 zijn, wordt code U07.1 gecodeerd als hoofddiagnose en de manifestaties als 
nevendiagnoses. 
 
De uitzondering op deze volgordebepalingsregel is wanneer een andere richtlijn bestaat 
die voorschrijft dat andere codes eerst moeten worden gecodeerd, zoals in het geval van 
verloskunde patiënten of patiënten met sepsis of transplantatiecomplicaties. 
 
Bijvoorbeeld wanneer COVID-19 de reden is voor de opname tijdens de zwangerschap, 
de bevalling of het puerperium, dan moet de juiste code uit subcategorie O98.5-, andere 
virale aandoeningen die de zwangerschap, de bevalling en het puerperium compliceren, 
als hoofddiagnose worden gecodeerd. Code U07.1 en de codes voor de geassocieerde 
manifestaties moeten in dit geval als nevendiagnoses worden gecodeerd. 
 
Indien de reden voor opname tijdens de zwangerschap, de bevalling of het 
puerperium geen verband houdt met COVID-19, maar de patiënt tijdens de opname 
positief test op COVID-19, dan moet de code voor de reden van opname worden 
gecodeerd als hoofddiagnose. De toepasselijke code uit subcategorie O98.5-, code U07.1, 
en codes voor geassocieerde COVID-19 manifestaties moeten in dit geval gecodeerd als 
nevendiagnoses. 
 
Codes uit ICD-10-CM hoofdstuk 15, Zwangerschap, bevalling en puerperium (O00-O9A), 
hebben voorrang op codes uit andere hoofdstukken, inclusief code U07.1. 
 
COVID-19 kan zich presenteren met ademhalingssymptomen van verschillende ernst, en 
het kan overgaan in sepsis of ernstige sepsis. Of een code voor sepsis of code U07.1 als 
hoofddiagnose wordt gecodeerd, hangt af van de omstandigheden van de opname en of 
de sepsis voldoet aan de definitie van hoofddiagnose. 
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Codeervoorbeelden bij bevestigde COVID-19 diagnose samen met beschikbare 
documentatie van verschillende acute respiratoire aandoeningen en niet-respiratoire 
aandoeningen:  
 

- Pneumonie door COVID-19: code U07.1 gevolgd door code J12.82, pneumonie 
door coronavirusziekte 2019 

- Acute bronchitis als gevolg van COVID-19: code U07.1 gevolgd door code 
J20.8, acute bronchitis door andere gespecificeerde organismen. 

- Bronchitis, niet anders gespecificeerd, als gevolg van COVID-19: code U07.1 
gevolgd door code J40, bronchitis, niet anders gespecificeerd als acuut of 
chronisch. 

- COVID-19 met een infectie van de lagere luchtwegen, niet anders 
gespecificeerd, of met een acute infectie van de luchtwegen: code U07.1 
gevolgd door code J22, niet gespecificeerde acute infectie van de lagere 
luchtwegen. 

- COVID-19 geassocieerd met een infectie van de luchtwegen, niet anders 
gespecificeerd: code U07.1 gevolgd door code J98.8, andere gespecificeerde 
ademhalingsstoornissen. 

- Acuut respiratoir distress syndroom (ARDS) als gevolg van COVID-19: code 
U07.1 gevolgd door J80, acuut respiratoir distress syndroom. 

- Acute respiratoire-insufficiëntie als gevolg van COVID-19: code U07.1 gevolgd 
door de toepasselijke code uit subcategorie J96.0, acute respiratoire-
insufficiëntie 

- Een patiënt wordt opgenomen met een pneumonie als gevolg van COVID-19, 
die vervolgens overgaat in een virale sepsis (niet aanwezig bij opname): code 
U07.1 als hoofddiagnose, gevolgd door de codes voor de virale sepsis (A41.89) 
en COVID-19-pneumonie (J12.82). 

- Een patiënt wordt opgenomen met virale sepsis als gevolg van COVID-19-
pneumonie, en de sepsis voldoet aan de definitie van hoofddiagnose: code 
A41.89, virale sepsis, als hoofddiagnose, gevolgd door de codes U07.1 en 
J12.82 als nevendiagnoses. 

- Een asymptomatische patiënt test positief voor COVID-19: code U07.1. Hoewel 
de patiënt asymptomatisch is, is hij positief getest en wordt hij geacht COVID-
19 te hebben. 

- Een zwangere patiënte opgenomen met lichte COVID-19 en acute bronchitis: de 
juiste code uit subcategorie O98.51, andere virale aandoeningen die de 
zwangerschap compliceren, gevolgd door de codes U07.1 en J20.8 en een extra 
code voor het aantal weken zwangerschap. 

- Een pasgeborene test positief op COVID-19 tijdens de geboorteopname zonder 
documentatie die de aard van de overdracht specificeert: de toepasselijke code 
uit categorie Z38, levendgeborenen volgens geboorteplaats en type bevalling, 
als hoofddiagnose, gevolgd door code U07.1, en de juiste codes voor 
bijbehorende manifestaties bij afwezigheid van documentatie die een specifiek 
type transmissie aangeeft. 

- Een pasgeborene test positief voor COVID-19 en de zorgverstrekker 
documenteert dat de aandoening in utero of tijdens het geboorteproces werd 
opgelopen: code P35.8, andere aangeboren virale aandoeningen, gevolgd door 
code U07.1. 
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- Een patiënt wordt opgenomen met een niet-respiratoire manifestatie (bv. virale 
enteritis) als gevolg van COVID- 19: code U07.1 als hoofddiagnose gevolgd door 
de code voor de niet-respiratoire manifestatie (bv. A08.39, andere virale 
enteritis). 

- Een patiënt met status post-longtransplantatie geraakt besmet met COVID-19: 
code T86.812, longtransplantatie-infectie, gevolgd door code U07.1. 

- Een patiënt wordt opgenomen met multisysteem inflammatoir syndroom en 
COVID-19: code U07.1 als hoofddiagnose, gevolgd door code M35.81, 
Multisysteem inflammatoir syndroom. 

 
Contact/blootstelling, screening, testen of voorgeschiedenis van COVID-19  
 
De volgende richtlijnen zijn van toepassing op opnames in verband met contact/blootstelling 
aan COVID-19, testen op antilichamen en voorgeschiedenis van COVID-19. 
 
Contact/blootstelling  

- Als de blootgestelde patiënt, symptomatisch of asymptomatisch, positief test op 
het COVID-19 virus, dan wordt code U07.1 gecodeerd. Hoewel de patiënt 
asymptomatisch is, heeft hij positief getest en wordt hij verondersteld COVID-
19-infectie te hebben. 

- Voor asymptomatische patiënten met een feitelijke of vermoedelijke 
blootstelling, wordt code Z20.822 gecodeerd, contact met en (vermoedelijke) 
blootstelling aan COVID-19. 

- Voor symptomatische patiënten met een feitelijke of vermoedelijke blootstelling 
aan COVID-19, waarbij infectie is uitgesloten, of de testresultaten niet 
doorslaggevend of onbekend zijn, wordt code Z20.822, contact met en 
(vermoedelijke) blootstelling aan COVID-19 gecodeerd. 

 
Screening 

- Tijdens de COVID-19 pandemie is een screeningcode over het algemeen niet 
aangewezen. Het is niet aangewezen om code Z11.52, contact voor screening 
op COVID-19, te coderen. De coderingsrichtlijnen zullen worden bijgewerkt 
zodra nieuwe informatie over veranderingen in de pandemische status 
beschikbaar is. 

- Opnames voor COVID-19-testen, inclusief preoperatieve testen, worden 
gecodeerd als blootstelling aan COVID-19 met code Z20.822, contact met en 
(vermoedelijke) blootstelling aan COVID-19. 

 
Testen op antilichamen 

- Voor een opname voor een COVID-19-antistoftest, die niet wordt uitgevoerd om 
een huidige COVID-19-infectie te bevestigen en ook geen vervolgtest is na 
genezing van COVID-19, moet code Z01.84, contact voor 
antistofresponsonderzoek, gecodeerd worden. Een antilichaamtest is een 
bloedtest die wordt uitgevoerd om te bepalen of een individu antilichamen tegen 
een ziekte heeft ontwikkeld. 

 
Persoonlijke voorgeschiedenis 

- Als een patiënt een voorgeschiedenis van COVID-19 heeft, zonder residuele 
symptomen of aandoeningen, wordt code Z86.16, persoonlijke 
voorgeschiedenis van COVID-19, gecodeerd. 
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Opnames voor follow-up 

- Als een patiënt eerder COVID-19 had zonder residuele symptomen of 
aandoeningen en wordt opgenomen voor een vervolgonderzoek (en de COVID-
19 testresultaten negatief zijn), dan worden de codes Z09, contact voor 
vervolgonderzoek na voltooide behandeling voor andere aandoeningen dan 
maligne neoplasma, en Z86.16, persoonlijke geschiedenis van COVID-19, 
gecodeerd. 

- Voor opnames voor follow-up van patiënten met symptomen of aandoeningen, 
geassocieerd met een eerdere COVID-19-infectie, zie het gedeelte getiteld "post 
COVID-19 aandoening". 

 
 
Post COVID-19 aandoening 
 
Post COVID aandoeningen (ook wel "long(-haul) COVID" of "langdurige COVID" genoemd) 
kunnen verwijzen naar verschillende soorten en combinaties van 
gezondheidsproblemen die weken of maanden na de initiële COVID-19 infectie kunnen 
aanhouden, zelfs als de initiële infectie mild of asymptomatisch was. 
 
Code U09.9, post COVID-19 aandoening, niet gespecificeerd, werd gecreëerd om post 
COVID-19 aandoeningen te identificeren die kunnen variëren van symptomen zoals 
vermoeidheid of verlies van reuk of smaak, tot meer ernstige aandoeningen zoals 
chronische respiratoire insufficiëntie. 
 
Als een patiënt COVID-19-geassocieerde sequelae, symptomen of aandoeningen heeft 
die zich ontwikkelen na een eerdere COVID-19-infectie (bv. chronische respiratoire 
insufficiëntie), dan wordt een code gecodeerd voor de specifieke symptomen of 
aandoeningen die verband houden met de eerdere COVID-19-infectie, indien bekend, 
gevolgd door code U09.9, Post COVID-19 aandoening, niet gespecificeerd. 
 
Manifestaties van een actieve (huidige) COVID-19-infectie mogen niet gecodeerd worden 
met code U09.9. 
 
In het algemeen betekent herinfectie dat een persoon eenmaal besmet was, herstelde en 
later opnieuw besmet raakte. Op basis van de huidige kennis van soortgelijke virussen, 
worden sommige COVID-19 herinfecties verwacht. 
 
Als een patiënt aandoeningen heeft die geassocieerd zijn met een eerdere COVID-19-
infectie en een nieuwe actieve (huidige) COVID-19-infectie ontwikkelt, wordt code U09.9 
gecodeerd in combinatie met code U07.1, COVID-19, om aan te geven dat de patiënt ook 
aandoeningen heeft die geassocieerd zijn met een eerdere COVID-19-infectie. Code(s) 
voor de specifieke aandoening(en) geassocieerd met de vorige COVID-19 infectie en 
code(s) voor manifestatie(s) van de nieuwe actieve (huidige) COVID-19 infectie moeten ook 
worden gecodeerd. 
 
Code Z86.16, persoonlijke geschiedenis van COVID-19, mag niet worden gecodeerd als 
de patiënt nog steeds COVID-19-geassocieerde manifestaties of restsymptomen vertoont. 
Codes voor persoonlijke geschiedenis verklaren de medische toestand van een patiënt 
in het verleden die niet meer bestaat en die niet meer behandeld wordt, maar die de 
mogelijkheid heeft om terug te komen, en daarom mogelijk voortdurende controle vereist.  
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Codeervoorbeelden van post COVID-19 aandoeningen:  

- Pneumothorax als gevolg van een eerdere COVID-19-aandoening: code J93.83, 
andere pneumothorax gevolgd door code U09.9. 

- Pulmonale embolie als gevolg van eerdere COVID-19: code I26.99, andere 
longembolie zonder acute cor pulmonale, gevolgd door U09.9. 

- Post COVID-19 critical illness myopathie: code G72.81, critical illness myopathy, 
gevolgd door U09.9. 

- Multisysteem inflammatoir syndroom als gevolg van genezen COVID-19 infectie: 
code M35.81, multisysteem inflammatoir syndroom, gevolgd door U09.9. 

- Chronische respiratoire insufficiëntie post COVID-19, niet langer besmettelijk: 
code J96.10, Chronische respiratoire insufficiëntie, niet gespecificeerd of met 
hypoxie of hypercapnie, gevolgd door U09.9. 

  



 
 

 

Galileelaan 5/2  ●  1210 Brussel  ●  www.health. fgov.be 

BIJLAGE 2: CODERING VAN HOEST 
 
Code R05, hoest, is uitgebreid met nieuwe codes om specifieke soorten hoest aan te 
duiden, zoals hieronder vermeld:  

- R05.1, Acute hoest  
- R05.2, Subacute hoest  
- R05.3, Chronische hoest  

- Refractaire hoest 
- Onverklaarde hoest 

- R05.4, Hoestsyncope  
- R05.8, Andere specifieke hoest  
- R05.9, Hoest, niet gespecificeerd  

 
Hoest is een deel van het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam tegen 
geïnhaleerde irriterende stoffen en infecties van de luchtwegen. Door hoest worden de 
luchtwegen vrijgemaakt van vreemde stoffen en overtollige afscheiding. Hoest verdwijnt 
meestal nadat de uitlokkende factor is weggenomen; bij sommige mensen blijft de hoest 
echter hardnekkig, wat de levenskwaliteit beïnvloedt en de patiënt ertoe aanzet medische 
hulp in te roepen. 
 
Een acute hoest wordt gedefinieerd als een hoest die minder dan drie weken duurt bij een 
volwassene. Een acute hoest kan een teken zijn van een levensbedreigende aandoening 
of een verergering van een reeds bestaande ademhalingsaandoening, maar de meeste 
acute hoest wordt in verband gebracht met infecties van de luchtwegen en acute bronchitis 
is de meest voorkomende oorzaak van hoest. Een hoest die gepaard gaat met een infectie 
van de luchtwegen verdwijnt meestal nadat de infectie is verdwenen. 
 
Een subacute hoest lijkt sterk op een acute hoest, in die zin dat beide in verband kunnen 
worden gebracht met infecties van de luchtwegen en dat de hoest meestal verdwijnt nadat 
de infectie is verdwenen. Een subacute hoest kan echter veroorzaakt worden door 
aandoeningen zoals pertussis, infectie met Mycoplasma of Chlamydia, exacerbaties van 
een andere ziekte (astma of COPD), of post-infectieuze hoest. Het verschil tussen acute en 
subacute hoest is de duur van de hoest, waarbij subacute hoest langer duurt - van drie tot 
acht weken. 
 
Een hoest die aanhoudt ondanks behandeling van de onderliggende etiologie is een 
chronische hoest, die meer dan acht weken aanhoudt. Dit type hoest komt voor bij een 
klein aantal patiënten en wordt gedefinieerd als hoest die aanhoudt na uitgebreid medisch 
onderzoek. Chronische hoest wordt beschouwd als een uitsluitingsdiagnose. Enkele van 
de ernstigere symptomen van chronische hoest zijn incontinentie, braken en slaapgebrek. 
Recente ontdekkingen hebben geleid tot een beter begrip van het ziektemechanisme bij 
patiënten die lijden aan chronische hoest en in het bijzonder refractaire en onverklaarde 
chronische hoest.  

- Patiënten met refractaire chronische hoest vertegenwoordigen een subgroep 
van chronische hoest-patiënten die lijden aan een droge, minimaal productieve 
hoest die  meer dan 8 weken aanhoudt ondanks optimale behandeling van een 
of meer onderliggende aandoeningen (meestal astma, bovensteluchtweg-
hoestsyndroom, gastro-oesofageale reflux en/of niet-astmatische eosinofiele 
bronchitis). 
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- Patiënten met onverklaarde chronische hoest worden gedefinieerd als 
chronische hoest-patiënten met een droge, minimaal productieve hoest die  
meer dan 8 weken aanhoudt en die aan geen enkele oorzaak kan worden 
geassocieerd. 

 
Hoestsyncope, ook wel laryngeale ictus genoemd, leidt tot bewustzijnsverlies na 
langdurige hoestbuien. Dit zeldzame verschijnsel kan het gevolg zijn van een voorbijgaande 
verhoging van de intracraniële druk en de daaruit voortvloeiende vermindering van de 
cerebrale bloedstroom als gevolg van een abnormaal hoge druk in de halsader. De 
behandeling van hoestsyncope richt zich op de behandeling van de onderliggende 
aandoening. 
 
Deze diagnosen worden enkel als nevendiagnose gecodeerd en dit volgens de richtlijnen 
uit hoofdstuk 13 van het ICD-10-BE handboek versie 2019 en volgens de 
classificatieconventies van hoofdstuk 18 van de classificatie versie 2021.  
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