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Agenda: 

 

 

 

 

1. Verwelkoming 

2. Situering 

3. Scope 

4. Planning ondersteunende maatregelen 

1. Handboek 

2. E-learning 

3. Referentielijsten 

4. Tool 

5. Vertalingen 

6. FAQs 

5. Varia en rondvraag 

 

 

 

 

 

Deel 1: Presentatie 

 

 

Er wordt door de cel Terminologie, Classificatie, Groepering en Audit (Cel TCG&A) een 

presentatie gegeven over de volgende onderwerpen: 

 

· Situering en ‘scope’ van de vergadering 

· Planning van de ondersteunende maatregelen in het kader van de overgang naar ICD-

10-BE FY2017: 

- Handboek 

- E-learning 

- Referentielijsten 

- Tool 

- Vertalingen 

- FAQs 

 

De dia’s van de presentatie zullen samen met het verslag van de vergadering ter beschikking 

gesteld worden. 
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Deel 2: Varia en rondvraag 

 

 

 

§ Vanuit de ziekenhuissector wordt de problematiek aangekaart van het gebrek aan 

duidelijkheid van bepaalde delen van de codeerrichtlijnen en de classificatie in het 

algemeen en van de codering van de procedures in het bijzonder. Er wordt gevraagd 

wanneer men de verduidelijkingen hieromtrent kan verwachten en wat er dient gedaan te 

worden in de tussentijd (belang van communicatie hierover vanuit de overheid).  

Niettegenstaande het voorgaande wordt door een vertegenwoordiger van een ziekenhuis 

ook de mening geuit dat de richtlijnen in het algemeen redelijk duidelijk zijn, dat de 

codeerproblemen niet zo groot zijn als soms beweerd wordt en dat een benchmark 

aantoont dat er weinig verschillen zijn. 

 

Er wordt door de cel TCG&A op gewezen dat het ‘ICD-10-BE codeerhandboek’ de enige 

officiële referentie is voor ICD-10-BE codering in België. Ingeval van onduidelijkheid en 

in afwachting van verdere verduidelijking dient men naar best vermogen te coderen 

binnen het kader van de reeds beschikbare codeerrichtlijnen van het ‘ICD-10-BE 

codeerhandboek’. Belangrijk hierbij is dat codeerproblemen verder gemeld worden aan 

de cel TCG&A. 

De cel TCG&A herinnert eraan dat ICD-10-CM en ICD-10-PCS internationaal 

ontwikkelde systemen zijn en dat het intern door de FOD VVVL (FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) aanpassen van een 

extern ontwikkeld classificatie- en codeersysteem uiteraard niet evident is.  

Er wordt vastgesteld dat - naarmate de codering met ICD-10-CM en ICD-10-PCS in meer 

en meer landen van toepassing wordt - ook in andere landen dezelfde moeilijkheden 

ondervonden worden. 

Tijdens vergaderingen van de werkgroep van ICD-10-BE-trainers, waaraan ook experts 

in ICD-10-CM en ICD-10-PCS uit ziekenhuizen deelnamen, is vastgesteld dat er vaak 

geen eensgezind antwoord geformuleerd kon worden op de gestelde vragen.    

Inzake de codering zijn er vanuit de cel TCG&A meerdere malen opties en alternatieven 

geformuleerd om te evolueren naar een oplossing, maar tot op heden is geen definitieve 

beslissing weerhouden. 

Er wordt ook opgemerkt dat de classificatie en richtlijnen 2017 die internationaal ter 

beschikking gekomen zijn, geen fundamentele oplossingen bieden voor een aantal van de 

gekende codeerproblemen. 

Wat benchmarking betreft, wordt erop gewezen dat zo er al weinig verschuivingen in 

DRG zouden zijn, er bij de onderliggende codering wel (grote) verschillen kunnen zijn.  

 

§ Er wordt door sommige vertegenwoordigers van de ziekenhuizen gevraagd aan de 

overheid om de verschillen tussen de ziekenhuizen inzake codering en groepering te 

objectiveren en in kaart te brengen. 

De cel TCG&A merkt hierbij op dat de gegevens 2015 hiervoor moeilijker gebruikt 

kunnen worden, aangezien het ging om het overgangsjaar, waarin niet alle ziekenhuizen 

reeds in ICD-10-BE gecodeerd hebben. Er dient hiervoor dus best gewacht te worden op 

de gegevens van 2016. Er zouden al een 60-tal ziekenhuizen bezig zijn met het indienen 

van gegevens 2016. 
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§ Vanuit de ziekenhuissector wordt ook de bezorgdheid geuit over het gebrek aan 

homogeniteit van de medische gegevens van de MZG tussen de verschillende 

ziekenhuizen en de impact ervan op de financiering. Er worden in die context ook 

bedenkingen geuit bij het gebruik van de gegevens van registratiejaar 2016 voor de 

financiering.  

De cel TCG&A deelt in dit verband mee dat er bij gebruik van die gegevens binnen de 

financiering door de FOD VVVL bewarende maatregelen zullen genomen worden om de 

impact te beperken in geval van te grote verschillen ten opzichte van vorige jaren. De 

beslissing welke gegevens gebruikt worden voor welk financieringsjaar ligt niet bij de cel 

TCG&A. 

 

§ Er wordt door enkele vertegenwoordigers van ziekenhuizen op gewezen dat niet alle 

ziekenhuizen reeds in het registratiejaar 2015 effectief begonnen zijn met de codering in 

ICD-10-BE. Ze delen mee dat de ziekenhuizen die reeds vroeg gestart zijn met de 

voorbereidingen voor de implementatie van ICD-10-BE, niet de dupe mogen zijn van de 

ziekenhuizen die hiermee later gestart zijn.  

 

§ In de presentatie over de referentielijsten wordt door de FOD het gebruik van de 

‘Medicare’-lijsten in vraag gesteld daar deze fouten bevatten. Er wordt door enkele 

vertegenwoordigers van ziekenhuizen gemeld dat deze lijsten inderdaad veel strenger zijn 

(codes als hoofddiagnose). Bovendien is door de FOD VVVL nooit meegedeeld dat deze 

‘Medicare’-lijsten dienden gevolgd te worden. De ziekenhuizen stellen voor om zich te 

beperken tot de flags voor POA en hoofddiagnoses die buiten de ‘Medicare’-lijsten en in 

of samen met de officiële bestanden voor ICD-10-CM/PCS aangeboden worden. 

De cel TCG&A gaat akkoord om de in de presentatie voorgestelde ‘Medicare’-lijsten te 

schrappen en de referentielijsten overeenkomstig aan te passen. 

 

§ Er wordt afgesproken dat na publicatie van de versie 2017 van het ‘ICD-10-BE 

codeerhandboek’ de opmerkingen van codeerders en MZG-artsen aan de cel TCG&A 

kunnen doorgegeven worden. 

 

§ De cel TCG&A deelt ook mee dat de relevante aanpassingen in de versie 2017 ten 

opzichte van de versie 2015 aangeduid zullen worden in het handboek. De suggestie om 

hieraan ook nog een aparte synthese van de aangepaste codeerregels toe te voegen in het 

handboek, zal nog geëvalueerd worden.  

 

§ Wat de e-learning betreft, wordt door de cel TCG&A - in antwoord op een vraag -  

opgemerkt dat de e-learning 2017 zal bestaan uit dia’s die een samenvatting van het 

codeerhandboek omvatten.  

 

§ Op de vraag van een vertegenwoordiger van een ziekenhuis om nu reeds in de applicatie 

Porta-health via het systeem van de controles een indicatie te geven aan de ziekenhuizen 

over de kwaliteit van de codering, wordt door de cel TCG&A geantwoord dat de eerste 

prioriteit nu het verduidelijken van de codeerregels dient te zijn en pas in een latere fase 

eventueel het uitbreiden van de controles. 

 

§ Er wordt aan de FOD VVVL ook gevraagd om de incoherentie aangaande baby’s weg te 

werken tussen enerzijds de codeerrichtlijnen en anderzijds de registratierichtlijnen (20 

weken in de codeerrichtlijnen versus 22 weken in de registratierichtlijnen ). 
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§ Op de vraag naar een mondelinge opleiding voor de ziekenhuizen, wordt meegedeeld 

door de cel TCG&A dat er momenteel geen dergelijke opleiding voorzien is bij de 

overgang naar versie 2017, maar - zoals reeds eerder gemeld - wel een update van de e-

learning. Er wordt verwezen naar het advies van de Multipartite hieromtrent om de 

opleiding met eigentijdse middelen aan te bieden. 

 

§ Er wordt door een vertegenwoordiger van een ziekenhuis nogmaals gewezen op het feit 

dat de middelen die voorzien zijn binnen het BFM voor de codeercellen van de 

ziekenhuizen ontoereikend zijn om aan de vereisten te voldoen. Er wordt ook gesteld dat 

de overgang naar SNOMED CT deze nood aan middelen zeker niet zal verminderen.  

De cel TCG&A stelt zich bewust te zijn van de toenemende uitdagingen en wijzigingen 

waarmee de ziekenhuizen worden geconfronteerd. Vanuit de cel TCG&A is vroeger 

reeds tweemaal een aanvraag gedaan tot uitbreiding van het budget voor de codeercellen 

in ziekenhuizen, maar die is niet toegekend. 

Ook binnen de cel TCG&A is er overigens een discrepantie tussen de voorziene middelen 

en het toenemend aantal opdrachten waardoor prioriteiten dienen te worden gesteld. 

 

§ Op de vraag naar de stand van zaken in verband met de vereenvoudiging van de 

registratie van specialismen antwoordt de cel TCG&A dat dit effectief bestudeerd wordt, 

maar dat er nog niets is beslist. Wellicht zal er een minimum aan specialismen verplicht 

geregistreerd dienen te worden, maar een vermindering van het aantal wordt bekeken. 

Ook in het kader van de administratieve vereenvoudiging in het algemeen wordt door de 

ziekenhuissector gevraagd om dubbele registraties in elk geval te vermijden. De cel 

TCG&A meldt dat dit inderdaad voorwerp uitmaakt van het beleidsplan van de Minister.  

 

§ Vanuit de ziekenhuissector wordt gepeild naar eventuele toekomstige wijzigingen in de 

registratie van de daghospitalisaties. 

Beslissingen over een hervorming van de registratie van daghospitalisaties zijn echter 

nog niet genomen gezien de impact hiervan op de maatregelen die momenteel worden 

uitgewerkt met betrekking tot de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. 

 

§ Vanuit de ziekenhuissector wordt gepeild naar de verduidelijking van de richtlijnen voor 

de codering van meer complexe procedures. Er wordt duidelijk gesteld dat het hier niet 

de eenvoudigere ingrepen zoals appendectomie betreft. De Cel TCG&A geeft aan een 

aantal alternatieven te hebben uitgewerkt voor de aanpak van de problematiek. Gezien de 

ingrijpendheid van sommige van deze alternatieven ligt de beslissingsbevoegdheid niet 

binnen de cel TCG&A. Een besluit wordt afgewacht. 

 

§ Vanuit de ziekenhuissector wordt gepeild naar de verduidelijking van de richtlijnen voor 

de codering van ‘revalidatie’. De Cel TCG&A geeft aan dat hiervoor een ‘Belgische’  

oplossing dient te worden uitgewerkt. Een nota ter illustratie van deze problematiek werd 

uitgewerkt. Een besluit wordt afgewacht. 

 

§ Vanuit de ziekenhuissector wordt gepeild naar de betekenis van de Excludes1 in de versie 

FY2017 van ICD-10-BE. De cel TCG&A geeft aan dat ze heeft vastgesteld dat de 

‘interim-oplossing’ - waardoor het alsnog mogelijk is om twee codes waarvoor 

Excludes1 gelden samen te coderen in bepaalde omstandigheden - in de versie FY2017 

wordt aangehouden. 
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§ Er wordt in antwoord op een vraag door de cel TCG&A bijkomende informatie verstrekt 

over de regionale intervisiegroepen. De oproep naar coördinatoren voor deze 

intervisiegroepen is verlengd. De bedoeling is om bestaande intervisiegroepen eventueel 

uit te breiden of bijkomende regionale intervisiegroepen op te richten. Via de 2 

coördinatoren van die intervisiegroepen kan er aan de FOD VVVL feedback gegeven 

worden over codeermoeilijkheden op het terrein, zodat er oplossingen kunnen worden 

gezocht.  

 

§ Er wordt door de ziekenhuissector een oproep gedaan om het tijdskader waarbinnen 

verschillende projecten uitgevoerd en geïmplementeerd dienen te worden te verruimen. 

Vele omvangrijke projecten vallen nu immers samen in de tijd (ICD-10-BE, SNOMED 

CT, UREG, …) en al deze projecten tegelijk uitvoeren is moeilijk haalbaar. Het 

uitbreiden van de periode waarbinnen de implementatie van al deze projecten dient te 

gebeuren, is noodzakelijk. 

De cel TCG&A wijst erop dat ze deze problematiek reeds meermaals heeft gesignaleerd. 

Ook voor de cel TCG&A is dit tijdskader echter bindend. 

 

§ Een vertegenwoordiger van een ziekenhuis wijst op de toename van de codeertijd (in 

vergelijking met de codering in ICD-9-CM) door de invoering van ICD-10-BE. In dit 

verband wordt gevraagd om de ‘levertermijn’ van de registratiegegevens van 5 maanden 

te brengen naar 6 maanden. 

 

§ Aangaande de bevraging van de ziekenhuizen door het Rekenhof wordt gevraagd of de 

resultaten ervan reeds beschikbaar zijn. 

De cel TCG&A meldt dat het voorontwerp van het verslag afgewerkt is door het 

Rekenhof en dat er nu een periode volgt waarin opmerkingen kunnen geformuleerd 

worden. Waarschijnlijk zal het eindrapport van het Rekenhof tegen het einde van het jaar 

klaar zijn. Dit eindrapport is in principe openbaar. 

 

§ Een ziekenhuisvertegenwoordiger merkt op dat niet alle antwoorden op de vragen in 

verband met ICD-10-BE opgenomen zijn in de reeds gepubliceerde FAQs.  

De cel TCG&A deelt mee dat enerzijds een aantal vragen voorlopig niet beantwoord zijn 

in afwachting van verdere verduidelijking van codeerrichtlijnen en dat anderzijds enkel 

vragen die relevant zijn voor alle ziekenhuizen opgenomen zijn in de gepubliceerde 

FAQs. De cel TCG&A merkt verder op dat alle vragen die kunnen beantwoord worden, 

van een antwoord worden/zijn voorzien. Vragen niet relevant voor alle ziekenhuizen, 

worden individueel beantwoord, bijvoorbeeld vragen die betrekking hebben op de bèta-

versie van het handboek.  

 

§ Een vertegenwoordiger van een ziekenhuis suggereert om auditverslagen in de toekomst 

openbaar te maken voor iedereen. Een ziekenhuisvertegenwoordiger merkt echter op dat 

dit weinig nuttige informatie zou opleveren, aangezien men geen inzage heeft in de 

overeenkomende patiëntendossiers. 

De cel TCG&A meldt dat in dit kader een grote voorzichtigheid aan de dag dient gelegd 

te worden, gezien het risico dient vermeden te worden dat de betrokken ziekenhuizen 

individueel geïdentificeerd zouden kunnen worden, zelfs bij geanonimiseerde 

auditverslagen.  
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§ Ook de kost voor de externe opleiding door de ziekenhuizen van codeerders, de ‘in-

house’ duur van de opleiding van codeerders in het ziekenhuis, het verloop van opgeleide 

codeerders tussen ziekenhuizen en de opportuniteit van specifieke hogeschoolopleidingen 

voor codeerders, gelet op de toekomstige ontwikkelingen (vb. invoering van SNOMED 

CT) worden ter sprake gebracht.  

De cel TCG&A wijst erop dat ze in het verleden initiatief heeft genomen op dit vlak maar 

dat er blijkbaar op het niveau van de hogescholen beperkingen zouden bestaan voor het 

organiseren van bijkomende ‘gecertificeerde’ opleidingen, maar sowieso is dit geen 

bevoegdheid van de FOD VVVL. 

 

§ Tot slot wordt door de ziekenhuissector de vraag gesteld wat de verdere planning is in 

verband met deze ad hoc werkgroep ICD-10-BE FY 2017 die vandaag voor het eerst 

heeft vergaderd en wat de relatie is met de werkgroep ICD-10-BE binnen de Nationale 

Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. 

De cel TCG&A deelt mee dat de verdere evolutie afhangt van de beslissing van de 

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Indien ervoor geopteerd wordt om de 

thematiek van ICD-10-BE op te nemen binnen een werkgroep van de Nationale Raad 

voor Ziekenhuisvoorzieningen, dan zal er in principe geen aparte werkgroep meer binnen 

de FOD VVVL georganiseerd worden om een tweesporenbeleid te vermijden. 

 

 

 

 

 

____________________ 
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Situering

• Het principe van de jaarlijkse update

– Advies Multipartite m.b.t. studie overgang ICD-9-CM naar ICD-
10-CM/PCS

§ “De bijwerking van de codeerregels gebeurt bij voorkeur 
jaarlijks, met in werking treding vanaf 1 januari van een 
jaar (d.w.z. voor de registraties van patiënten ontslagen na 
1 januari).”

Situering

• Principe van de jaarlijkse update

– Informatie-avonden 2013

§ Gewijzigd in functie van de verlenging van de oorspronkelijk 
voorgestelde overgangsperiode

•Þ Versie FY2014 werd een jaar langer aangehouden
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Scope

• Praktische modaliteiten voor de overgang van versie 
FY2014 naar FY2017

– Handboek (prioriteit)

– E-learning

– Referentielijsten

– Tool

– Vertalingen

– FAQs

• Geen behandeling van inhoudelijke 
(codeer)problemen of problemen inherent aan het 
classificatiesysteem

– Richtlijnen ICD-10-PCS codering

– Richtlijnen revalidatie

Voorstellen zijn uitgewerkt 
waarvoor een 
beleidsbeslissing afgewacht 
wordt

Planning ondersteunende maatregelen

• Handboek (N. Farhat; K. Wijmeersch)

– Eerste 11 hoofdstukken (FR/NL) klaar voor publicatie

– Streefdatum voor andere hoofdstukken (FR/NL): 15–12-2016 

§ (cave bijkomende opdrachten)

– Aanpassingen (FY 2017) in handboek gebaseerd op officiële 
richtlijnen en aanpassingen in classificatie

– Rekening gehouden met FAQ’s, errata en andere opmerkingen

– Relevante wijzigingen duidelijk zichtbaar getoond in handboek
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Planning ondersteunende maatregelen

• E-learning (E. Jansen)

– E-learning : présentation Powerpoint basée sur manuel version 
2017

– Date de publication prévue: premier semestre 2017

Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Betreft: http://www.health.belgium.be/nl/fy2014reflisticd-10-
bexlsx-0

– Opsplitsing met verwijzing naar de oorspronkelijke bron

§ Zo is duidelijk welke bron al dan niet van de FOD afkomstig 
is in geval van fouten

§ Zo kan elke leverancier of ICT-dienst zijn referentielijst op 
zijn eigen behoeften afstemmen

§ Toekomstige referentielijst = xlsx-bestand (FOD)

• Voor flags is er een verwijzing naar “Definitions of 
Medicare Code Edits, v34 October 2016”, aan te passen
aan Richtlijnen MZG en codeerrichtlijnen ICD-10-BE

• Voor POA exempt code is er een verwijzing naar de 
officiële lijst van CMS (US)

Deze lijsten worden 

niet meer gebruikt, 

zie verslag
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Planning ondersteunende maatregelen
Fields Contents

ICDCODE ICD-10-BE code
ICDDORO Diagnosis code ICD-10-CM (D) or procedure code ICD-10-PCS (O)
ICDPREC FLAG PREC (* = Coding to higher level of specificity is required)
ICDFLSEX FLAG SEX (M=Male Only; F= Female Only)

ICDFLAGE
FLAG AGE (A=Adult 15-124y; M=Maternity 12-55y; N=Newborn and Neonates 
0y; P=Pediatric 0-17y)

ICDMANIF FLAG MANIF (Y=Manifestation codes)
ICDQADM FLAG QADM (Y=Codes Questionnable as Admission Diagnosis)
ICDNOPOA FLAG POA (Y=Present On Admission Exempt Code)
ICDNOPDX FLAG NOPDX (Y=Codes Unacceptable As Principal Diagnosis)
DATE_FROM valid starting from
DATE_TO valid until
ICDTXTFR Long Description French
ICDTXTNL Long Description Dutch
ICDTXTEN Long Description English
SHORT_TXTFR Short Description French
SHORT_TXTNL Short Description Dutch
SHORT_TXTEN Short Description English Referentielijst (A. D’Havé)

Huidige samenstelling

Planning ondersteunende maatregelen

Fields Contents

ICDCODE ICD-10-BE code
ICDDORO Diagnosis code ICD-10-CM (D) or procedure code ICD-10-PCS (O)
ICDPREC FLAG PREC (* = Coding to higher level of specificity is required)
DATE_FROM valid starting from
DATE_TO valid until
ICDTXTFR Long Description French
ICDTXTNL Long Description Dutch
ICDTXTEN Long Description English
SHORT_TXTFR Short Description French
SHORT_TXTNL Short Description Dutch
SHORT_TXTEN Short Description English

Referentielijst (A. D’Havé)
Nieuwe samenstelling
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Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Beschikbaar 03/10/2016

§ https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-
Payment/AcuteInpatientPPS/Downloads/FY2017-CMS-1655-
FR-Code-Edits.zip

– Beschikbaar 03/10/2016

§ https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/Downloads/
2017-ICD10-Code-Descriptions.zip

§ https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/Downloads/
2017-PCS-Long-Abbrev-Titles.zip

– Beschikbaar 03/10/2016

§ https://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/Downloads/
2017-ICD10-POA-Exempt.zip

Deze lijsten worden 

niet meer gebruikt, 

zie verslag

Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Beschikbaar 03/10/2016: DATE_FROM; DATE_TO

§ Deleted:

• DATE_FROM : 01JAN2015:00:00:00

• DATE_TO : 31DEC2016:00:00:00 

§ Added:

• DATE_FROM : 01JAN2017:00:00:00 

• DATE_TO : (missing)

§ Changed:

• Oorspronkelijke record: 

• DATE_FROM : 01JAN2015:00:00:00

• DATE_TO : 31DEC2016:00:00:00 

• Nieuwe record:

• DATE_FROM : 01JAN2017:00:00:00

• DATE_TO : (missing)
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Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Descriptions: FR en NL

§ Beschikbaar 31/10/2016

• ICDTXTFR Long description French

• ICDTXTNL Long description Dutch

• SHORT_TXTFR Short description French

• SHORT_TXTNL Short description Dutch

§ Beschikbaar 30/11/2016

• ICDTXTFR Long description French

• ICDTXTNL Long description Dutch

• SHORT_TXTFR Short description French

• SHORT_TXTNL Short description Dutch

WHERE ICDDORO 
LIKE ‘O’

WHERE ICDDORO 
LIKE ‘D’

Planning ondersteunende maatregelen

• Referentielijsten (A. D’Havé)

– Descriptions: FR en NL

§ Short and long descriptions: max. 255 characters

§ Procedures: Voorstel vanuit ziekenhuizen voor short 
description

• Long description: médico-chirurgicale, système nerveux 
central, pontage, ventricule cérébral, ouvert, substitut 
synthétique, cavité pleurale → 00160J4 

• Short description: ventricule cérébral, ouvert, substitut 
synthétique, cavité pleurale → [001]60J4 
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Wijzigingen codeset FY2017 tov FY2014

Deleted codes (N=224)
Valid codes (n=195)

Diagnosis codes : 183
Procedure codes : 12

Non valid codes (n=29)
Diagnosis codes : 29
Procedure codes : 0

Added codes (N=6194)
Valid codes (n=5850)

Diagnosis codes : 1973
Procedure codes : 3877

Non valid codes (n=344)
Diagnosis codes : 332
Procedure codes : 12

Changed codes (N=1040)
Valid codes (n=912)

Diagnosis codes : 425
Procedure codes : 487

Non valid codes (n=128)
Diagnosis codes : 128
Procedure codes : 0

Planning ondersteunende maatregelen

• Tool (A. D’Havé)

– Beschikbaar 03/10/2016

– http://icd10be.health.belgium.be

– Uitgenodigd: Bart Packet en Nadia Den Blauwen (UZ Gent)

– Ontwikkeld via B4-contract

– Reeds optimalisaties

§ Vb. Copy to clipboard

§ Vb. Stand alone versie
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Planning ondersteunende maatregelen

Planning ondersteunende maatregelen

• Vertaling (A. D’Havé)

– Zie hogerop “Referentielijsten”
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Planning ondersteunende maatregelen

• FAQs (N. Farhat et K. Wijmeersch)

– Grootste deel vragen betreffende ICD-10-CM gepubliceerd in de 
FAQ 2016 en beantwoord via mail

– Andere vragen enkel beantwoord via mail

– Vragen over PCS en classificatie: in afwachting van 
verduidelijking 

– Vragen betreffende errata bèta-versie reeds gecorrigeerd in 
handboek versie 1.5 en niet via mail beantwoord

Varia en Rondvraag

• PCS-codering 


