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Domein 5: Medische gegevens   

DIAGNOSE, veld 9 

M1_PRESENT_ADM 

 

  

Sinds de omzendbrief van 7 april 2014 met referentie 

DM/OMZ-CIR/n.10-14 betreffende de tijdelijke 

opschorting van de registratie van de Present On 

Admission indicator, mag men met onmiddellijke 

ingang tijdelijk voor M1_PRESENT_ADM de code 

#A# registreren voor alle verblijfsnummers. Men kan 

ook opteren om de oorspronkelijke regels te blijven 

volgen. Deze tijdelijke maatregel is van toepassing 

totdat ICD-10-BE ingevoerd wordt in de MZG 

registratie. Hiervoor zullen tijdig de nieuwe richtlijnen 

gecommuniceerd worden.  

De oorspronkelijke regels zijn hieronder weergegeven. 

Voor elke hoofd- en nevendiagnose dient er aangeduid 

te worden of de pathologie reeds aanwezig was bij 

opname in het ziekenhuis. Deze variabele combineert 

eigenlijk 2 soorten informatie:  

 1) de pathologie aanwezig bij opname 

 2) de diagnose gekend bij opname. 

 

MZG registratie tot en met MZG2015 

Sinds de omzendbrief van 7 april 2014 met referentie 

DM/OMZ-CIR/n.10-14 betreffende de tijdelijke 

opschorting van de registratie van de Present On 

Admission indicator, mag men met onmiddellijke 

ingang tijdelijk voor M1_PRESENT_ADM de code 

#A# registreren voor alle verblijfsnummers. Men kan 

ook opteren om de oorspronkelijke regels te blijven 

volgen. Deze kan u terugvinden in het in het document 

Bijkomende informatie over POA Aanwezig bij opname.  

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing tot en met 31 

december 2015. 

 

MZG registratie vanaf MZG 2016 

Vanaf de gegevens van 01/01/2016, zijn de 

bovenvermelde richtlijnen niet meer van toepassing. 

 

DIAGNOSE, veld 9 

M1_PRESENT_ADM 

 

  

Tabel 1-12: codes A, B, C, D, E en F. 

 

 

Tabel 1-12: codes Y, N, D, E en F.  

 

DIAGNOSE, veld 9 

M1_PRESENT_ADM 

 

De waarde #A#… 

De waarde #B#…  

De waarde #C#... 

De waarde #D#... 

De waarde #E#... 

De waarde #F#... 

De waarde #Y#… 

De waarde #N#…  

De waarde #D#... 

De waarde #E#... 

De waarde #F#... 

 

DIAGNOSE, veld 9 

M1_PRESENT_ADM 

 

Normaal gezien is de hoofddiagnose van het eerste 

specialisme steeds aanwezig bij opname en krijgt ze 

de waarde #A# of #B#. Echter voor bepaalde 

gecombineerde codes waarbij ook de complicatie 

opgelopen tijdens het verblijf in de code van de 

/ 
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hoofddiagnose vermeld wordt, moet de waarde #C# 

gebruikt worden (ook al is slechts één onderdeel van 

de gecombineerde code niet bij opname aanwezig).  

Bepaalde verloskundige codes kunnen als 

hoofddiagnose geplaatst worden met een waarde #C# 

voor het veld M1_PRESENT_ADM, aanwezig bij 

opname (POA). Bijvoorbeeld: een bevalling waarbij 

geen enkele andere pathologie optreedt behalve een 

perineumscheur. De perineumscheur wordt de 

hoofddiagnose met als POA-waarde #C#. 

Men kan de lijst met gecombineerde en verloskundige 

codes waarop deze instructie van toepassing is, vinden 

in het document Bijkomende informatie over POA 

Aanwezig bij opname onder punt 7. Bijkomende 

informatie.  

Ook voor een daghospitalisatie die overgaat in klassieke 

hospitalisatie en waarbij 2 verblijven worden 

doorgegeven (omdat men dit ook zo doet voor het 

RIZIV), zal de hoofddiagnose van het specialisme van 

het klassieke verblijf (in dit geval het eerste specialisme 

van de registratie maar eigenlijk het tweede van het 

verblijf in het ziekenhuis) meestal niet aanwezig 

geweest zijn bij opname in het ziekenhuis (opname in 

ziekenhuis was de daghospitalisatie). Zie punt 7. 

Bijkomende informatie: Bijkomende informatie over 

daghospitalisatie omgezet in klassieke hospitalisatie.  

 

 

Bijkomende informatie over: Voor de registratie van de aanwezigheid bij opname  

Inhoudsopgave / Inhoudsopgave 
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Eerste alinea Deze bijkomende informatie betreft de registratie van 

veld 9 M1_PRESENT_ADM van het bestand 

DIAGNOSE in domein 5 van de medische gegevens. 

Hierbij wordt verwezen naar de omzendbrief van 7 april 

2014 met referentie DM/OMZ-CIR/n.10-14 betreffende 

de tijdelijke opschorting van de registratie van de 

Present On Admission indicator. Men mag met 

onmiddellijke ingang tijdelijk voor 

M1_PRESENT_ADM de code #A# registreren voor 

alle verblijfsnummer. Men kan ook opteren om de 

oorspronkelijke onderstaande regels te blijven volgen. 

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing tot nader 

bericht via omzendbrief. Hiervoor zullen tijdig de 

nieuwe richtlijnen gecommuniceerd worden. 

 

DEEL 1: Richtlijnen tot en met MZG 2015  
Deze bijkomende informatie betreft de registratie van 

veld 9 M1_PRESENT_ADM ("Present on admission" - 

Aanwezig bij opname - POA) van het bestand 

DIAGNOSE in domein 5 van de medische gegevens. 

Tot en met MZG 2015 werd de registratie van de Present 

On Admission tijdelijk opgeschort en waren 

onderstaande richtlijnen van toepassing: 

Hierbij wordt verwezen naar de omzendbrief van 7 april 

2014 met referentie DM/OMZ-CIR/n.10-14 betreffende 

de tijdelijke opschorting van de registratie van de 

Present On Admission indicator. Men mag met 

onmiddellijke ingang tijdelijk voor 

M1_PRESENT_ADM de code #A# registreren voor 

alle verblijfsnummer. Men kan ook opteren om de 

oorspronkelijke onderstaande regels te blijven volgen. 

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing tot nader 

bericht via omzendbrief. Hiervoor zullen tijdig de 

nieuwe richtlijnen gecommuniceerd worden. 

 

DEEL2: Richtlijnen vanaf MZG2016 / 

 

DEEL 2: Richtlijnen vanaf MZG 2016  
De variabele M1_PRESENT_ADM ("Present on 

admission" - Aanwezig bij opname - POA), wordt 

geregistreerd in veld 9 van het bestand DIAGNOSE in 

domein 5 van de medische gegevens.  

 
Vanaf MZG 2016 zijn onderstaande richtlijnen ivm de 

POA van toepassing: 

 

Wij willen graag uw aandacht vestigen op de volgende 

punten:  

… 

Bijlage Bijlage Bijlage bij DEEL 1 (tot en met MZG 2015) 

Bijlage  Bijlage bij DEEL 2 (vanaf MZG 2016) 

 


